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محاسن شريعة الرحمن وفساد
شريعة الشيطان
للشيخ الدكتور عبد الق ادر بن عبد العزيز
مقتبس من كتابه :الجامع في طلب العلم الشريف
اقتبسه

أبو سامي العبدان
حسن التمام

3
مقدمة


الحكم بغير ما أنزل اهلل وآثاره :واملقصود به احلكم بقوانني الكفار -
لمات هذا
املعروفة بالقوانني الوضعية  -يف بالد املسلمني ،وهذا األمر من ُم ّ
العصر ونوازله الشديدة اليت ترتب عليها فساد عظيم يف عموم بلدان

املسلمني ،وقد أشرت إىل هذا املوضوع يف عدة مواضع من هذا الكتاب من
قبل ،خاصة يف مبحث االعتقاد عند نقد كالم بعض املؤلفني فيه ،ويف نفس
املبحث عند الكالم يف حكم جنود املرتدين ( -يف نقد الرسالة الليمانية يف
املواالة)  -وذكرت هناك أن احلكم على هؤالء اجلنود مبين على معرفة
نبني
حكم َرؤسائهم وهم احلكام احلاكمون بغري ما أنزل اهلل ،والذين ّ
حكمهم يف هذا املوضوع إن شاء اهلل.
وال ينبغي ملسلم أن يظن أن احلكم مبا أنزل اهلل حمصوراً يف القضاء الشرعي،
بل ينبغي فهم احلكم مبعناه الشامل ،ليشمل كافة أمور املسلمني السياسية

واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية واإلعالمية باإلضافة إىل التشريع
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والقضاء ،فكل هذه األمور ينبغي أن تكون على مقتضى أحكام الشريعة.
ونظراً لندرة الكتابة يف هذا املوضوع يف زماننا رغم أمهيته ،ونظراً الشتمال

كتابات بعض املعاصرين يف هذا املوضوع على أخطاء ينبغي التنبيه عليها،

فقد رأيت أن أتكلم فيه بشيء من التفصيل ،وذلك يف عشر مسائل وهي:
 - 1بيان كيف تم تحكيم قوانين الكفار في بالد المسلمين.
عز
 - 2بيان تعلّق مسائل التشريع والحكم والتحاكم بتوحيد اهلل ّ
وجل.
ّ

 - 3بيان وفاء أحكام الشريعة بحاجة العباد وتحقيقها لمصالحهم.
 - 4بيان مفاسد الحكم بالقوانين الوضعية.
 - 5مقدمات هامة.
 - 6سرد األدلة النصية الدالة على كفر الحكام بغير ما أنزل اهلل.
ِ - 7ذكر اإلجماع على كفر الحكام بغير ما أنزل اهلل.
 - 8سرد أقوال العلماء في بيان كفر الحكام بغير ما أنزل اهلل.
 - 9اآلثار المترتبة على الحكم بالقوانين الوضعية.
 - 10رد الشبهات الواردة في هذا الموضوع.
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المسألة األولى :بيان كيف تم تحكيم قوانين الكفار في بالد المسلمين

جل {ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة ،وال يزالون
قال اهلل ّ
عز و ّ
خمتلفني إال من رحم ربك ،ولذلك خلقهم ،ومتت كلمة ربك ألمالن جهنم
من اجلِنة والناس أمجعني} هود .119 - 118
فلم يشأ اهلل أن جيعل الناس أمة واحدة  -كما يدل عليه حرف "لو" فإنه
حرف امتناع المتناع  -وإمنا جعلهم خمتلفني ،ولالختالف صور شىت
كاالختالف يف اللون واللغة واجلنس والغىن والفقر والصحة واملرض ،ولكن
أعظم صور االختالف تلك اليت يرتتب عليها السعادة والشقاء يف اآلخرة
وهي اختالف اخللق يف أدياهنم إىل مؤمن وكافر.
فقد أراد اهلل أن يكون خلقه بني مؤمن وكافر كما قال تعاىل{ :هو الذي
خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ،واهلل مبا تعملون بصري} التغابن ،2
وابتلى اهلل الفريقني بعضهم ببعض لتتم احملنة ولتجزى كل نفسٍ مبا كسبت،
قال تعاىل{ :وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصربون} الفرقان  ،20وقال
تعاىل{ :فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب  -إىل قوله  -ذلك ولو
عز
يشاء اهلل النتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض} حممد  ،4وقال اهلل ّ
وجل  -يف احلديث القدسي  -لنبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم (إمنا بعثتك
ّ
ألبتليك وابتلي بك) احلديث رواه مسلم.
وقد انعقدت العداوة بني الفريقني قدراً وشرعاً كما أراد احلق جل وعال بقوله
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آلدم وزوجه {وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ،ولكم يف األرض مستقر
ومتاع إىل حني} البقرة  ،36فصارت هذه العداوة يف بين آدم ،إما عداوة يف
الدين وإما يف الدنيا ،والعداوة الدينية واقعة الحمالة فقد َجبَل اهلل الكفار
على معاداة املؤمنني كما قال تعاىل{ :إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبينا}
النساء  ،101كما أمر اهلل تعاىل املؤمنني مبعاداة الكافرين فقال تعاىل{ :قد
كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا بَُرآءُ
منكم ومما تعبدون من دون اهلل ،كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة
والبغضاء أبدا حىت تؤمنوا باهلل وحده} املمتحنة  ،4وهبذه العداوة املتبادلة
بصورها املختلفة يبتلي اهلل كل فريق باآلخر لتتم احملنة ويقع االختبار
للفريقني يف الدنيا ،مث جيزيهم اهلل بأعماهلم يوم البعث.
وقد اختذت عداوة الكفار للمؤمنني صوراً شىت ،منها:
( )1إثارة الشبهات للطعن يف الدين وصد الناس عنه ،كما قال تعاىل:
{وكذلك جعلنا لكل نيب عدواً شياطني اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل
بعض زخرف القول غروراً ،ولو شاء ربك ما فعلوه ،فذرهم وما يفرتون،
ولتصغى إليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة ولريضوه وليقرتفوا ما هم
ودوا لو تكفرون كما
مقرتفون} األنعام  ،113 - 112وقال تعاىلّ { :
كفروا} النساء .89
( )2االستهزاء باملؤمنني والسخرية منهم :قال تعاىل{ :يا حسرة على العباد
ما يأتيهم من رسول إال كانوا به يستهزءون} يس  ،30وقال تعاىلُ { :زيِّن
للذين كفروا احلياةُ الدنيا ،ويسخرون من الذين آمنوا} البقرة  ،212واآليات
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بآخر سورة املطففني وحنوها.
( )3التضييق املادي على املؤمنني وفرض احلصار االقتصادي عليهم :كما
قال تعاىل{ :هم الذين يقولون ال تنفقوا على من عند رسول اهلل حىت
ينفضوا} املنافقون 7
( )4السعي يف إفساد املؤمنني :كما قال تعاىل{ :يا أيها الذين آمنوا ال
ودوا ما عنتّم} آل عمران
تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباالً ّ
 ،118وقال تعاىل{ :لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال ،وألوضعوا
خاللكم يبغونكم الفتنة} التوبة .47
( )5هتديدهم املؤمنني بالنفي والتشريد ،إن مل يرجعوا عن دينهم ،كما قال
تعاىل{ :وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعود ّن يف
ملتنا} إبراهيم .13
( )6تعذيبهم املؤمنني لصرفهم عن دينهم :كما قال تعاىل{ :إهنم إن يظهروا
عليكم يرمجوكم أو يعيدوكم يف ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا} الكهف ،20
وقال تعاىل{ :ولقد ُك ّذبت ُر ُس ٌل من قبلك فصربوا على ما ُك ّذبوا وأوذوا}
األنعام .34
( )7قتلهم وقتاهلم للمؤمنني لصدهم عن دينهم :كما قال تعاىل{ :قُتِل
أصحاب األخدود ،النار ذات الوقود ،إذ هم عليها قعود ،وهم على ما
يفعلون باملؤمنني شهود ،وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا باهلل العزيز احلميد}
الربوج  ،8 - 4وقال تعاىل{ :وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم
إن استطاعوا} البقرة  ،217والقرآن مليء ببيان هذه الصور وغريها -

8
خاصة يف السور املكية  -ومل ختتلف صور معاداة الكفار للمؤمنني يف
قصها اهلل تعاىل علينا يف القرآن تثبيتاً للمؤمنني،
أمةٍ عن أخرى ،وهلذا فقد َّ
وبأن ما يُفعل هبم فُعل بأسالفهم وأن العاقبة للمتقني ،ويف هذا قال تعاىل:
الر ُسل ما نثبت به فؤادك} هود  ،120وقال
{وُكالً ّ
نقص عليك من أنباء ُ
تعاىل  -بعد ذكر قصة نوح عليه السالم مع قومه – {تلك من أنباء الغيب
قومك من قبل هذا ،فاصرب إن
نوحيها إليك ،ما كنت تعلمها أنت وال ُ
العاقبة للمتقني} هود  ،49ومبثل هذا كان يُثبّت رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم أصحابه حني وقع عليهم إيذاء املشركني مبكة وذلك فيما روي
األرت رضي اهلل عنه قال :شكونا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه
خباب بن ّ
متوسد بُردة له يف ظل الكعبة ،فقلنا :أال تستنصر لنا ،أال تدعو
وسلم وهو ّ
لنا؟ فقال (قد كان َم ْن قبلكم يؤخذ الرجل فيُحفر له يف األرض فيُجعل فيها
مث يؤتى باملنشار فيوضع على رأسه فيُجعل نصفني ،وُُي َشط بأمشاط احلديد
ليتمن اهلل هذا األمر
ما دون حلمه وعظمه ،ما ُ
يص ّده ذلك عن دينه ،واهلل ّ
ب على
حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال خياف إال اهللَ والذئ َ
غنمه ،ولكنكم تستعجلون) رواه البخاري ،ويف رواية (وهو متوسد بردة وقد
لقينا من املشركني شدة).
ويف مقابل عداوة الكفار  -بصورها املختلفة  -لنا ،فقد أمرنا اهلل بدعوهتم
إىل دين احلق كما أمرنا ببُ ْغضهم ومعاداهتم وقتاهلم إن مل يستجيبوا لذلك،
قال تعاىل{ :قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر هلم ما قد سلف ،وإن يعودوا
فقد مضت ُسنّة األولني ،وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله
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هلل} األنفال  .39 - 38وقال تعاىل{ :وقاتلوا املشركني كافة كما
يقاتلونكم كافة واعلموا أن اهلل مع املتقني} التوبة  ،36وقتال املؤمنني
للكافرين مما يدفع اهلل تعاىل به الفساد كما قال تعاىل{ :ولوال دفع اهلل الناس
بعضهم ببعض لفسدت األرض ،ولكن اهلل ذو فضل على العاملني} البقرة
.251
وقد تعرض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه إىل ما شاء اهلل من
أذى املشركني وحصارهم وشبهاهتم وحرهبم حىت أذن اهلل بظهور الدين
وملَك املسلمون مشارق األرض ومغارهبا
والتمكني للمؤمنني يف األرضَ ،
يدب يف جسد األمة
بعد إزالتهم سلطان فارس والروم ،مث بدأ الضعف ّ
الوَهن يتطرق إىل قلوب أبنائها ،فتكالب عليهم األعداء من كل
اإلسالمية و َ
حدب وصوب ،وقد كان من أعىت ذلك :هجمات الصليبيني على بالد
الشام ومصر بدءًا من القرن السادس اهلجري ،مث الغزو املغويل للمشرق
اإلسالمي واستيالئهم على بالد املسلمني حىت الشام يف القرن السابع
اهلجري ،مث انتزاع الصليبيني أرض األندلس من املسلمني يف القرن العاشر
اهلجري ،ومل يتوقف الصراع بني الكافرين واملؤمنني يف وقتٍ من األوقات،
عمرت ستمائة
حىت أنين
أحصيت احلروب اليت خاضتها الدولة العثمانية اليت َّ
ُ
سنة ( 1300م  1900 -م) فكانت ستني حرباً ،أي :مبعدل حرب
واحدة كل عشر سنني ،وقد ظل املسلمون قادرين ردحاً من الزمان على
صد غزوات الكفار وتاليف آثارها على األمة حىت بدأت مقاومتهم تضعف
منذ قرنني من الزمان حني متكن الكفار األوربيون والروس من االستيالء على

10
معظم بالد املسلمني بالغزو املسلح ،وهنا شرعوا يف إفساد هذه البالد
وأهلها بوسائل شىت ،هتدف كلها إىل سلخ املسلمني عن دينهم والقضاء
على إرادة املقاومة وعلى مصادر القوة لديهم ،كما قال تعاىل{ :وال يزالون
يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا} البقرة  ،217وقد تركزت
جهود الكفار  -ألجل إفساد املسلمني بعد استيالئهم على بالدهم  -يف
ثالثة حماور ،وهي القضاء على مصادر قوة املسلمني ،والسيطرة على التشريع
والسيطرة على احلكم ببالد املسلمني ،وهذا بياهنا بإجياز:
احملور األول :القضاء على مصادر قوة املسلمني:
وهناك ثالثة مصادر أساسية للقوة وهي البشر والثروة والوحدة ،وقد سعى
الكفار يف ختريب هذه الركائز بإفساد املسلمني واستنزاف ثرواهتم وتفتيت
وحدهتم ،حىت ال يتمكن املسلمون من مقاومة الكفار وحىت ال تقوم
للمسلمني قائمة.
 - 1أما إفساد املسلمني يف دينهم وأخالقهم فقد سعى فيه الكفار بشىت
السبل ،منها الطعن يف اإلسالم والتشكيك يف أصوله ،والسعي يف حتريف
ُّ
أحكامه القطعية خاصة ما يتعلق منها باحلكم واإلمامة واجلهاد والوالء
والرباء واحلجاب ،وحماولة حصار الدين وتقليص نفوذه ليبقى حمصوراً يف
العالقة بني العبد وربه وال شأن له مبا وراء ذلك من شئون السياسة واحلكم
واالقتصاد واالجتماع ،وقد قام املستشرقون من الكفار بوضع أسس الطعن
يف اإلسالم وحتريفه وحذا تالميذهم من أبناء املسلمني حذوهم يف ذلك،
ومن ُسبُل إفساد الكفار للمسلمني :نشر الفجور واإلباحية واخلمر
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احلض على تربج النساء وسفورهن
واملخدرات والزنا بني املسلمني ،و ّ
وخمالطتهن للرجال كل ذلك باسم احلرية والتمدن ،وغرس قيم حب الدنيا
والتكاثر منها والتكالب عليها يف نفوس املسلمني ،وقد ساهم التعليم
العلماين الذي وضعه الكفار يف تنفيذ خمططاهتم اإلفسادية ،كما ساعدهم
على ذلك وسائل اإلعالم احلديثة كالصحف واجملالت والسينما واملسرح
واإلذاعة مبا َس َّهل هلم اإلفساد اجلماعي للمسلمني ،ومقصدهم من ذلك
إضعاف الوازع الديين لدى املسلمني وجعلهم أناسا يلهثون وراء الشهوات
بشىت صنوفها ،وهذا هبدف القضاء على إرادة مقاومة الكفار لدى
املسلمني.
 - 2استنزاف الثروة :أي :ثروات بالد املسلمني ،من األموال واملواد األولية
الزراعية والصناعية ،وذلك باحتكار هذه املواد لقاء أمثان زهيدة ،وفتح بالد
املسلمني أمام صادرات الكفار ،وتوريط بالد املسلمني يف الديون الربوية
لتظل ثرواهتا مستنزفة يف تسديد الديون وفوائدها ،وتوريط بالد املسلمني يف
احلروب اإلقليمية لتظل سوقاً مفتوحة لتصدير األسلحة إليها وغري ذلك من
صور استنزاف الثروات.
 - 3تفتيت وحدة املسلمني :خاصة مع ضعف الدولة العثمانية يف أواخر
القرن التاسع عشر امليالدي ،فقام الكفار املستعمرون بتفتيت املسلمني من
جهتني:
أ  -من جهة األرض :بتفتيتهم إىل دول ودويالت تفصلها حدود سياسية،
مع غرس التعصب هلذه األوطان ،وتقديسها والتضحية يف سبيلها باسم
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الوطنية كبديل عن تقديس الدين والتضحية ألجله.
ب  -ومن جهة اجلنس :بتفتيتهم إىل قوميات متباينة ،مع غرس التعصب
للقومية بدل الدين.
وال خيفى أن وحدة املسلمني من أهم أسباب قوهتم وأن تفرقهم من أهم
أسباب ضعفهم.
وقد عمل الكفار على تقويض ركائز القوة الثالث هذه ،حبيث أن من مل
تؤثر فيه خمططاهتم اإلفسادية وأراد مقاومتهم ،فلن جيد الثروة اليت مت ّكنه من
إعداد العدة ملقاومتهم وجهادهم ،ولن يصل بدعوته إىل خارج حدود بلده
بعد ما مت تفتيت املسلمني باحلدود السياسية والقوميات العرقية ،فانشغل
وقليل منهم من يبايل مبا جيري لإلسالم واملسلمني يف
أهل كل بلد بأنفسهم ٌ
بقية العامل.
احملور الثاين :السيطرة على التشريع يف بالد املسلمني:
مل يكن ليتم للكفار حتقيق أهدافهم املذكورة يف احملور األول من إفساد
املسلمني وهنب ثرواهتم وتفتيت وحدهتم بدون غطاء قانوين لكل ما جيري
وما يقع ،فما كان للخمر الذي خيرب العقول واألبدان ،والزنا الذي يهدم
البيوت واألخالق ،والربا الذي يفقر الشعوب والدول ،ما كان هلذه املوبقات
وغريها أن تبقى وتعمل يف املسلمني إفساداً وختريباً مع وجود األحكام
الشرعية اإلسالمية اليت متنع ذلك وتردع من يفعله.
وما كان لإلحلاد والزندقة والطعن يف الدين واالستهزاء بأهله وترويج هذا كله
يف وسائل التعليم واإلعالم ،ما كان هلذا أن يقع مع قيام أحكام الشريعة،
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فكان ال بد للمستعمر الكافر من إقصاء أحكام الشريعة عن احلكم بني
املسلمني وإحالل قوانينهم الوضعية حملها ،وقد كان هذا ما فعلوه بكل بلد
استولوا عليه ،وهو ما مل يفعله التتار بعد غزوهم لبالد املسلمني يف القرن
السابع اهلجري ،فإن التتار مع كفرهم ووثنيتهم مل يفرضوا قوانينهم على
املسلمني وإمنا حتاكموا هبا فيما بينهم حىت بعد ما أعلنوا إسالمهم ومن هنا
أكفرهم العلماء يف زماهنم كما سيأيت يف املسألة السابعة.
أما الصليبيون الذين استولوا على بالد املسلمني منذ القرن املاضي فقد
فرضوا قوانينهم على املسلمني بقوة االحتالل املسلح وأنشأوا املدارس
(كليات احلقوق) لتعليم أبناء املسلمني هذه القوانني ليحكموا هبا يف
أهلهم ،ومن هنا ُكتِ
ب هلذه القوانني الكافرة الدوام يف بالد املسلمني إىل
َ
اليوم ،وحتت مظلتها تُرتكب مجيع املوبقات بال رادع إذ (ال جرُية وال عقوبة
إال بقانون).
احملور الثالث :السيطرة على احلكم يف بالد املسلمني:
إذ ما كان للكفار أن يسيطروا على التشريع وأن ينفذوا خمططاهتم إلفساد
املسلمني وهم بعيدون عن ُس ّدة احلكم ،فكان أول ما بدأوا به السيطرة على
احلكم ببالد املسلمني بقوة االحتالل العسكري ،وهبذا مت هلم توجيه األمور
وتنفيذ ما أرادوا هبذه البالد ،واختلفت أساليبهم يف السيطرة على احلكم،
صب حاكم وطين
ففي حني كان اإلجنليز يفضلون احلكم غري املباشر بنَ ْ
ُُيلون عليه إرادهتم ونصب وزراء وطنيني هلم مستشارون إجنليز يوجهوهنم،
فقد كان الفرنسيون يفضلون أسلوب احلكم املباشر يف مستعمراهتم ،وهلذا
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كان عدد املوظفني الفرنسيني يف املستعمرات الفرنسية أضعاف ما كان
لإلجنليز من ذلك ،إال أنه كان ال بد يف كل األحوال من وجود قوة مسلحة
للمستعمر بالبلد للتدخل عند اللزوم كأن حيدث مترد من احلاكم الوطين أو
ثورة من الشعب ،ومل يرحل املستعمر الكافر بقواته ورجال إدارته عن بالد
املسلمني إال بعد أن اطمأن إىل وجود طائفة من أبناء املسلمني قادرة على
القيام بتنفيذ ما أرسي دعائمه عن حب واقتناع منها بذلك ،وهذه هي
الطوائف العلمانية املمسكة بزمام احلكم واجليش والسياسة يف شىت بلدان
املسلمني اليوم ،وهلذا فإن املستعمر الكافر وإن َر َحل عن بالدنا بقواته إال
أنه ما زال حيكم بالدنا إىل اليوم بقوانينه ونُظُمه السياسية واالقتصادية
والعسكرية والتعليمية واإلعالمية واالجتماعية ،فلم ينته استعمار الكفار
لبالدنا كما يظن البعض.
وال خيفى أنه ما كان لشيء من هذا أن يقع لوال فساد املسلمني وتفريطهم
يف دينهم ،فعاقبهم اهلل تعاىل بأن سلّط عليهم أعداءهم الكافرين يفسدون
عليهم دينهم ويسلبوهنم دنياهم الذي منعهم ُحبُّها من القيام مبا أوجبه اهلل
عليهم من جهاد الكفار ،قال تعاىل{ :وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت
أيديكم} الشورى  ،30وقال تعاىل{ :إال تنفروا يعذبكم عذاباً أليما
ويستبدل قوماً غريكم وال تضروه شيئا ،واهلل على كل شيء قدير} التوبة
.39
وبعمل الكفار على هذه احملاور الثالثة يف بالد املسلمني مت هلم إرساء
العلمانية (وهي اجلاهلية املعاصرة) بشىت صورها السياسية والتشريعية
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واإلقتصادية واإلجتماعية يف بالد املسلمني ،وقد وقع هذا كله وسط صمت
مريب من املنتسبني إىل العلم الشرعي على اختالف مراتبهم ،بل وقع
بتواطؤ من بعضهم أحيانا ،وهبذا َحلّت قوانني الكفار حمل الشريعة
اإلسالمية يف احلكم بني املسلمني وُكتِ
ب هلا البقاء حىت يأذن اهلل بزواهلا.
َ
نبني إن شاء اهلل تعاىل أن أمر التشريع للناس واحلكم
ويف املسائل التالية ّ
بينهم ليس من مسائل الدين الفرعية وإمنا هو أمر متعلق بأصل اإلُيان
وجل ،فال يصح اإلُيان وال التوحيد مع صرف هذه األمور
وبتوحيد اهلل ّ
عز ّ
لغري اهلل تعاىل.
مث نبني بعد ذلك وفاء أحكام الشريعة حباجة العباد وحتقيقها ملصاحلهم ،مث
نبني مفاسد حتكيم القوانني الوضعية ،وذلك قبل الشروع يف بيان حكم
احلاكمني بغري ما أنزل اهلل.
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المسألة الثانية :بيان تعلّق مسائل التشريع والحكم والتحاكم بتوحيد
وجل
اهلل ّ
عز ّ

وجل أن
ينبغي لكل مسلم شفوق على دينه خيشى مقامه بني يدي اهلل ّ
عز ّ
يعلم أن هذه املسائل  -مسائل التشريع واحلكم والتحاكم  -ليست من
مسائل األحكام الفرعية يف الدين وإمنا هي داخلة يف أصل اإلُيان وصلب
التوحيد.
اخللق لعبادته وحده ال شريك له،
ويتبني هذا مبعرفة أن اهلل سبحانه قد خلق َ
وجعل هلم جنةً وناراً ليجزيهم بأعماهلم يف اآلخرة ،فقال تعاىل{ :وما
خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون} الذاريات  ،56وهذا مع ِغناه جل شأنه
عن خلقه وعن عبادهتم كما قال تعاىل{ :وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن
لغين محيد} إبراهيم .8
يف األرض مجيعا فإن اهلل ٌ
الرسل يف هذه الدنيا
اخللق على معرفته وتوحيده ،وأرسل إليهم ُّ
وقد فَطَر اهلل َ
يذكروهنم مبا فطرهم اهلل عليه ويعلموهنم ما جيب عليهم من عبادته جل
شأنه ،وقد ظل اخللق على الدين احلق وهو عبادة اهلل وحده ال شريك له
دب
قروناً عديدة بعد ما أهبط اهلل آدم وزوجه من اجلنة إىل األرض حىت ّ
إليهم الشرك فبعث اهلل الرسل مبشرين ومنذرين ،قال تعاىل{ :كان الناس
أمة واحدة ،فبعث اهلل النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحلق
ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه} البقرة  ،213قال ابن كثري رمحه اهلل
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(قال ابن عباس رضي اهلل عنهما :كان بني نوح وآدم عشرة قرون كلهم على
شريعة من احلق ،فاختلفوا ،فبعث اهلل النبيني مبشرين ومنذرين) رواه احلاكم
وقال إسناده صحيح ،وقال ابن كثري :إن الناس كانوا على ملة آدم حىت
عبدوا األصنام فبعث اهلل إليهم نوحاً عليه السالم ،فكان أول رسول بعثه اهلل
إىل أهل األرض) (تفسري ابن كثري)  ،250 /1باختصار.
واعلم أن الرسل عليهم السالم وإن اختلفت شرائعهم يف األحكام كما قال
تعاىل{ :لكل جعلنا منكم ِشرعة ومنهاجا} املائدة  ،48إال أهنم بُعثوا مجيعا
باعتقاد واحد وهو الدعوة إىل عبادة اهلل وحده ال شريك له  -أي اإلُيان
باهلل والكفر بالطاغوت  -كما قال تعاىل{ :ولقد بعثنا يف كل أمةٍ رسوالً أن
اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت} النحل  ،36والطاغوت هو كل ما عُبِ َد أو
حتوكم إليه من دون اهلل ،وملا كانت دعوهتم يف ذلك واحدة فقد قال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم (إنا معاشر األنبياء ديننا واحد ،األنبياء إخوة
لعالّت) رواه البخاري.
وعبادة اهلل وحده ال شريك له تعين توحيده جل شأنه كما قال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم  -ملعاذ بن جبل ملا أرسله إىل أهل اليمن ( -إنك
يوحدوا اهلل
تقدم على قومٍ من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إىل أن ِّ
ُ
تعاىل) احلديث متفق عليه .وقد سبق يف أكثر من موضع هبذا الكتاب -
كما يف بيان فرض العني من العلم بالباب الثاين وكما يف بيان موضوعات
االعتقاد يف أول مبحث االعتقاد هبذا الباب  -بيان أن التوحيد نوعان:
النوع األول :توحيد الربوبية :وهو اعتقاد وحدانية اهلل تعاىل وتفرده يف ذاته
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وأفعاله وأمسائه وصفاته ،ال شريك له يف شيء من هذا ،والرب هو املالك
املتصرف ،ويُعرف توحيد الربوبية أيضا بتوحيد املعرفة واالثبات أو التوحيد
العلمي اخلربي االعتقادي ،ألن املطلوب من العبد فيه هو معرفة الرب
بأفعاله وأمسائه وصفاته واثبات ما جيب له سبحانه من ذلك معرفة واعتقاداً.
انظر (فتح اجمليد) ص  ،14و (معارج القبول) .54 /1
وكل من جعل هلل تعاىل شريكا يف ذاته أو أفعاله أو أمسائه أو صفاته فقد
أشرك باهلل يف ربوبيته وَك َفر باهلل تعاىل كما قال جل شأنه {وجعل هلل أنداداً
ليضل عن سبيله قل متتع بكفرك قليال إنك من أصحاب النار} الزمر .8
وتفرد هبا حق التشريع خللقه
ومن أفعال اهلل تعاىل اليت اختص هبا نفسه ّ
تفرد اهلل تعاىل هبذا
بوضع األحكام واألوامر والنواهي هلم وقد َد ّل على ّ
الفعل :قوله تعاىل{ :إن احلكم إال هلل} األنعام  57و يوسف  ،40وقوله
تعاىل{ :أال له احلكم} األنعام  ،62وقوله تعاىل{ :أال له اخللق واألمر}
األعراف  ،54وقال تعاىل{ :وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهلل}
تفرده واختصاصه حبق وضع األحكام خللقه
الشورى  ،10وأكد اهلل تعاىل ّ
بقوله تعاىل{ :وال يُشرك يف ُحكمه أحداً} الكهف  ،26وبالتايل فإن كل
من توىل التشريع للناس من دون اهلل فقد جعل نفسه شريكا هلل يف ربوبيته إذ
الرب يف
شارك َّ
فعله الذي اختص به نفسه ،وهبذا وصفه اهلل بقوله تعاىل{ :أم هلم شركاء
شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهلل} الشورى  ،21ومن جعل نفسه
خوله هذا احلق
شريكا هلل يف التشريع للخلق فقد جعل نفسه رباً هلم ،ومن َّ
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أو أطاعه فيما يشرعه من دون اهلل فقد اختذه رباً كما قال تعاىل{ :اختذوا
أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهلل} التوبة  ،31وعن عدي بن حامت
النيب صلى اهلل عليه وسلم
رضي اهلل عنه  -وكان نصرانيا فأسلم  :-أنه مسع َّ
يقرأ هذه اآلية {اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهلل واملسيح ابن
مرمي ،وما أمروا إال ليعبدوا إهلا واحداً ،ال إله إال هو سبحانه عما يشركون}
أح ّل
فقال :إنا لسنا نعبدهم ،قال صلى اهلل عليه وسلم (أليس ُحيّرمون ما َ
وحيلون ما حرم اهلل فتحلونه؟) فقال :بلى ،قال صلى اهلل عليه
فتحرمونهُ ،
اهلل ّ
وحسنه.
وسلم (فتلك عبادهتم) رواه أمحد والرتمذي ّ
وقال األلوسي يف تفسري هذه اآلية (األكثرون من املفسرين قالوا :ليس املراد
من األرباب أهنم اعتقدوا أهنم آهلة العامل ،بل املراد أهنم أطاعوهم يف أوامرهم
ونواهيهم) أه .
ويف الدول اجلاهلية املعاصرة (املسماة بالعلمانية) يتوىل سلطة التشريع للخلق
جهات متعددة على رأسها الربملان حيث تنص الدساتري على أنه (يتوىل
جملس األمة سلطة التشريع) ويتوالها رئيس الدولة الذي له حق إصدار
قرارات بقوانني حسبما تنص الدساتري ،وهؤالء املشرعون من دون اهلل قد
جعلوا أنفسهم شركاء هلل يف ربوبيته ونصبوا أنفسهم أرباباً للناس من دون اهلل
كما دلّت عليه النصوص السابقة ،وقال الشيخ حممد األمني الشنقيطي (وملا
كان التشريع ومجيع األحكام ،شرعية كانت أو كونية قدرية ،من خصائص
الربوبية ،كما دلت عليه اآليات املذكورة ،كان كل من اتبع تشريعاً غري
املشرع رباً ،وأشركه مع اهلل) (أضواء البيان) /7
تشريع اهلل قد اختذ ذلك ِّ
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.169
وهبذا تعلم أن إفراد اهلل تعاىل حبق التشريع داخل يف صميم توحيد الربوبية
وأن أي إخالل بذلك هو مناقضة هلذا التوحيد وُك ْفر باهلل تعاىل ،كما قال
تعاىل{ :وجعل هلل أنداداً ليضل عن سبيله قل متتع بكفرك قليال إنك من
أصحاب النار} الزمر  ،8وقال تعاىل{ :وال يأمركم أن تتخذوا املالئكة
والنبيني أربابا ،أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون} آل عمران  ،80فإذا
كان من اختذ املالئكة والنبيني أربابا يكفر ،فكيف مبن دوهنم؟
وهذا يف بيان تعلق مسأليت احلكم والتشريع بتوحيد الربوبية.
النوع الثاين :توحيد األلوهية :وهو إفراد اهلل تعاىل بالعبادة ،فاإلله هو املعبود،
فمن َعبَد اهلل وحده بسائر أنواع العبادات القلبية والظاهرة فهو العبد املؤمن
وعبَد غريه فهو املشرك الكافر ،وال تصح
ِّ
املوحد ،ومن َعبَد غريه أو َعبَ َدهُ َ
العبادة إال باجتناب الشرك كما قال تعاىل{ :واعبدوا اهلل وال تشركوا به
شيئا} النساء  ،36وقال تعاىل{ :أن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت} النحل
 ،36ويُسمى توحيد األلوهية بتوحيد العبادة كما يُسمى بالتوحيد اإلرادي
القصدي الطليب ،وذلك ألن املطلوب من العبد فيه  -ليس جمرد معرفة الرب
واثبات ما جيب له كما يف توحيد الربوبية  -ولكن املطلوب فيه أن يفرد
العبد ربَّه بالعبادة وأن يفرده بإرادته وقصده وطلبه ،فال يعبد غريه وال يقصد
غريه ،وال يصح إُيان العبد حىت يأيت بنوعي التوحيد.
وجل القرآن وختمه ببيان نوعي التوحيد ،وذلك يف سوريت
وقد افتتح اهلل ّ
عز ّ
الفاحتة والناس ،مث إن القرآن كله فيما بينهما هو تفصيل وبيان هلذا املعىن:
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وهو وجوب إفراد اهلل بالربوبية واأللوهية ،وبيان كيفية عبادته ،وبيان ثواب
من أطاعه وعقوبة من عصاه.
فقال تعاىل يف سورة الفاحتة {احلمد هلل رب العاملني ،الرمحن الرحيم ،مالك
يوم الدين} الفاحتة ،4 - 3 :فهذا يف توحيد الربوبية وهو إثبات الربوبية
والْ ُملك هلل وإثبات أمسائه وصفاته (الرمحن الرحيم) ،مث قال تعاىل{ :إياك
نعبد وإياك نستعني) الفاحتة ،5 :وهذا يف توحيد األلوهية وهو إفراده
سبحانه بالعبادة واالستعانة وهي من أنواع العبادة ،ويف تقدمي املفعول (إياك)
يف اجلملتني  -وهو من أساليب احلصر  -دليل على وجوب إفراد اهلل
بالعبادة.
وقال جل شأنه يف سورة الناس {قل أعوذ برب الناس ملك الناس} الناس:
 ،2 - 1فهذا إثبات لتوحيد الربوبية ،مث قال تعاىل{ :إله الناس) الناس،3 :
وهذا يف اثبات توحيد األلوهية ،وهبذا افتتح القرآن وختم ببيان نوعي
التوحيد.
يوحد اهلل
واعلم أن توحيد األلوهية متضمن لتوحيد الربوبية وال ينعكس ،فال ِّ
بالعبادة (وهذا هو توحيد األلوهية) إال من اعتقد وحدانيته وتفرده يف ذاته
وأفعاله وأمسائه وصفاته (وهذا هو توحيد الربوبية) ولكن قد يوجد توحيد
الربوبية بدون توحيد األلوهية وذلك عند من يعرف وجود الرب سبحانه
ويثبت له امللك واخللق والتدبري وهو مع ذلك ال يعبده أو يُشرك يف عبادته،
ُ
وقد كان هذا هو حال سائر األمم الذين أرسل إليهم الرسل ،يقرون بأن اهلل
هو اخلالق املالك املدبر للكون وهذا إقرار بالربوبية وهم مع ذلك يعبدون
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غريه بشىت أنواع العبادة كاخلوف والرجاء واحملبة والدعاء والنذر والذبح
فوّبهم اهلل يف القرآن إذ كيف يقرون له
والتحاكم وهذا إشراك يف األلوهيةّ ،
بالربوبية مث ال يفردونه بالعبادة؟ ومن هذا قوله تعاىل{ :قل من يرزقكم من
السماء واألرض ،أم من ُيلك السمع واألبصار ومن ُخيرج احلي من امليت
وخيرج امليت من احلي ،ومن يدبر األمر ،فسيقولون اهلل ،فقل أفال تتقون}
ُ
يونس  ،31وقال تعاىل{ :ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اهلل ،فأىن
يؤفكون} الزخرف  .87ومع إقرارهم بالربوبية احتج اهلل عليهم بأن اخلالق
املالك الرازق املدبر هو وحده املستحق للعبادة فقال تعاىل{ :يا أيها الناس
اعبدوا ربكم الذي خلقكم} البقرة  ،21وقال تعاىل{ :أفمن خيلُق كمن ال
خيلق أفال تذكرون} النحل  ،17وقال تعاىل{ :والذين يدعون من دون اهلل
ال خيلقون شيئا وهم ُخيلقون} النحل  ،20وقال تعاىل{ :أيُشركون ما ال
خيلُق شيئا وهم ُخيلقون} األعراف  ،131وقال تعاىل{ :أال له اخللق
واألمر} األعراف .54
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وليس املراد بالتوحيد :جمرد توحيد الربوبية،
وهو اعتقاد أن اهلل وحده خلق العامل ،كما يظن ذلك من يظنه من أهل
الكالم والتصوف ،ويظن هؤالء أهنم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية
التوحيد ،وأهنم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا يف غاية التوحيد فإن الرجل
ونزهه عن كل ما ينُ ّزه عنه ،وأقر
لو أقر مبا يستحقه الرب تعاىل من الصفات ّ
بأنه وحده خالق كل شيء ،مل يكن موحداً حىت يشهد أن ال إله إال اهلل
فيقر بأن اهلل وحده هو اإلله املستحق للعبادة ،ويلتزم بعبادة اهلل
وحدهّ ،
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مقرين بأن اهلل
وحده ال شريك له  -إىل أن قال  -فإن مشركي العرب كانوا ّ
خالق كل شيء ،وكانوا مع هذا مشركني ،قال تعاىل{ :وما يؤمن
وحده ُ
أكثرهم باهلل إال وهم مشركون} قالت طائفة من السلف "تسأهلم :من خلق
السموات واألرض؟ فيقولون :اهلل ،وهم مع هذا يعبدون غريه) عن (فتح
اجمليد شرح كتاب التوحيد) ص  ،16ط دار الفكر.
واحلاصل :أنه ال يصح إُيان العبد حىت يأيت بنوعي التوحيد ،فقد تبني لك
مما سبق أن مشركي العرب كانوا مقرين بالربوبية هلل ومل يعصم هذا دماءَهم
وأمواهلم بل قاتلهم النيب صلى اهلل عليه وسلم لشركهم يف األلوهية حىت يأتوا
بتوحيد األلوهية ،وتوحيد األلوهية  -وكما سبق القول  -هو إفراد اهلل وحده
بالعبادة ،ومن العبادات اليت أوجبها على خلقه احلكم بشرعه والتحاكم
إليه ،كما قال تعاىل{ :إن احلكم إال هلل أمر أال تعبدوا إال إياه} يوسف
 ،40وهذا نص صريح يبني أن احلكم من العبادات اليت ينبغي إفراد اهلل
تعاىل هبا لتحقيق توحيد األلوهية ،وهلذا كان اإلشراك باهلل يف ح ِ
كم ِه
ُ
كاإلشراك يف عبادته سواءً بسو ٍاء ،فقال يف احلكم {وال يُشرك يف حكمه
أحداً} الكهف  ،26وقال يف العبادة {وال يُشرك بعبادة ربه أحداً}
الكهف  ،110وهذه العبادة أال وهي احلكم بشرع اهلل واجبة على مجيع
اخللق حكاماً وحمكومني كل حبسبه ،فاحلكام جيب عليهم احلكم بني الناس
بشريعة اهلل كما قال تعاىل{ :وأن احكم بينهم مبا أنزل اهلل وال تتبع
أهواءهم} املائدة  ،49وقضى اهلل بكفرهم إذا مل حيكموا بشرع اهلل فقال
تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} املائدة ،44
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وسائر اخللق حكاماً وحمكومني جيب عليهم التحاكم إىل شرع اهلل وال يصح
إُياهنم إال بذلك كما قال تعاىل{ :فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما
شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما}
النساء  ،65وقد دلت هذه النصوص على كفر من مل حيكم بشرع اهلل أو مل
يتحاكم إليه مبا يعين أن هذه العبادات الواجبة داخلة يف أصل اإلُيان ،فقد
ذكرت  -يف التعليق على العقيدة الطحاوية يف أول مبحث االعتقاد  -أن
كل فعل يكفر تاركه فهو من أصل اإلُيان وال يصح إُيانه إال بفعله.
ويتبني مما سبق أن إفراد اهلل تعاىل بالتشريع للخلق  -وهو من أفعاله سبحانه
 من توحيد الربوبية ،وأن إفراده سبحانه باحلكم بشريعته والتحاكم إليها -وهي من أفعال العباد  -من توحيد األلوهية ،وذلك ألن توحيد الربوبية هو
إفراد اهلل بفعله ،وتوحيد األلوهية هو إفراد اهلل بأفعال العباد اليت
تعبَّدهم اهلل هبا.
وال تصح كلمة التوحيد ،وهي شهادة أن ال إله إال اهلل ،إال بإفراد اهلل تعاىل
هبذا كله  -أي بالتشريع واحلكم بشرعه والتحاكم إليه  -ومن صرف شيئا
من هذه العبادات إىل غري اهلل فقد اختذ شريكا وإهلا مع اهلل ومل حيقق معىن
كلمة (ال إله إال اهلل) ،قال تعاىل{ :أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما
مل يأذن به اهلل} الشورى  ،21وقال تعاىل{ :وال يشرك يف حكمه أحدا}
الكهف  ،26فليس املقصود من كلمة التوحيد جمرد النطق هبا بل االلتزام مبا
فسرها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
توجبه من إفراد اهلل بالعبادة ،وهبذا ّ
فقال (بين اإلسالم على مخس :شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممداً رسول
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اهلل وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان) متفق عليه عن
فسر النيب صلى اهلل عليه وسلم املراد بالشهادة
ابن عمر ،ويف رواية ملسلم َّ
بقوله (بين اإلسالم على مخس :على أن يُعبد اهلل ويُكفر مبا دونه ،وإقام
الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان) أه  .ف ّبني أن املراد بكلمة
التوحيد :عبادة اهلل وحده ال شريك له ،وكذلك هي يف قوله صلى اهلل عليه
وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل ،فإذا قالوا ال إله إال
وفسر املراد بكلمة
اهلل عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها) متفق عليهَّ ،
(ال إله إال اهلل) اليت تعصم الدم واملال وأن املراد ليس جمرد قوهلا بل حتقيقها
بعبادة اهلل وحده وذلك يف قوله صلى اهلل عليه وسلم (بُعثت بالسيف بني
يدي الساعة حىت يُعبد اهلل وحده ال شريك له) احلديث رواه أمحد وهو
حديث صحيح ،فبني أن املطلوب من الكفار  -والذي يُقاتلون ألجله -
هو إفراد اهلل وحده بالعبادة ال جمرد قوهلم كلمة ال إله إال اهلل ،وإن كان
يُكف عنهم إذا قالوها حىت يُتبني منهم ما يناقضها ،وهذا هو معىن قوله
صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث األول (إال حبقها) فمن حقها إفراد اهلل
بالعبادة كما قال صلى اهلل عليه وسلم (حق اهلل على العباد أن يعبدوه وال
يشركوا به شيئا) احلديث متفق عليه.
وهذا كله يدل على أن املقصود من كلمة التوحيد ليس جمرد النطق هبا بل
االلتزام مبا توجبه من إفراد اهلل بالعبادة ،وقد كان الكفار من سائر األمم
يدركون هذا ،فلما قال هود عليه السالم لقومه (اعبدوا اهلل ما لكم من إله
غريه) األعراف { 65قالوا أجئتنا لنعبد اهلل وحده ونَ َذ َر ما كان يعبد آباؤنا}
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األعراف  ،70فعلموا أن املراد منهم إفراد اهلل بالعبادة وترك عبادة غريه من
اآلهلة ،وقال تعاىل{ :إهنم كانوا إذا قيل هلم ال إله إال اهلل يستكربون،
ويقولون أئنا لتاركوا آهلتنا لشاعر جمنون} الصافات  ،36 - 35فعلموا أن
املراد ليس جمرد النطق بالكلمة بل املراد االلتزام مبا توجبه من ترك اآلهلة وهلذا
امتنعوا عن النطق هبا واستكربوا عن ذلك ،فهذا ما فهمه الكفار من سائر
األمم ،أما اليوم فإن كثرياً من املنتسبني إىل اإلسالم ال يفهمون ما فهمه
هؤالء الكفار فكانوا شراً منهم ،إذ قالوها بألسنتهم ونقضوها بأفعاهلم ،ويف
هذا قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل (فأتاهم النيب صلى
اهلل عليه وسلم يدعوهم إىل كلمة التوحيد وهي "ال إله إال اهلل" واملراد من
هذه الكلمة معناها ال جمرد لفظها ،والكفار اجلهال يعلمون أن مراد النيب
صلى اهلل عليه وسلم هبذه الكلمة هو إفراد اهلل تعاىل بالتعلق به والكفر مبا
يُعبد من دون اهلل والرباءة منه ،فإنه ملا قال هلم قولوا :ال إله إال اهلل ،قالوا
أجع َل اآلهلة إهلا واحداً إن هذا لشيء عُجاب} ص ،5 :فإذا عرفت أن
{ َ
ُج ّهال الكفار يعرفون ذلك ،فالعجب ممن يدعي اإلسالم وهو ال يعرف من
جهال الكفار) من رسالته (كشف الشبهات)
تفسري هذه الكلمة ما عرفه ّ
ص .7 - 6
فإذا علمت أن املراد من كلمة التوحيد هو حتقيق معناها بإفراد اهلل بالعبادة،
تبني لك أن الذي ي ّدعي اإلسالم وهو يصلي ويصوم ولكنه حيكم أو
ّ
يتحاكم بغري شرع اهلل أنه ليس مبسلم ألنه مل يُفرد اهلل بالعبادة وبالتايل مل
حيقق معىن كلمة التوحيد ،أو قُ ْل :إنه قاهلا بلسانه ونقضها بأفعاله ،وإال فقد
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ص ِّل لربك} الكوثر  ،2كما قال تعاىل{ :إن احلكم إال هلل}
قال تعاىل{ :فَ َ
يوسف  ،40فأمر سبحانه عباده بأن يصلوا له وحده ويتحاكموا له وحده،
وعبَد غريه،
فمن صلى هلل وحتاكم لغريه مل يفرد اهلل بالعبادة ،بل َعبَد اهلل َ
وهذا هو شرك سائر األمم فإهنم مع عبادهتم غري اهلل كانوا يعبدون اهلل
ببعض صور العبادة كما قال تعاىل{ :وما يؤمن أكثرهم باهلل إال وهم
مشركون} يوسف  ،106وقال تعاىل{ :والذين اختذوا من دونه أولياء ما
نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل زلفى} الزمر  ،3وقال تعاىل  -حكاية عن
أصحاب الكهف – {وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إال اهلل} الكهف ،16
فاعتزلوا اآلهلة اليت كان يعبدها قومهم إال اهلل ف ّدل على أن اهلل داخل فيما
كانوا يعبدون إذ كانوا يعبدونه ويعبدون معه غريه ،وهذا معىن الشرك وهو
اختاذ شريك مع اهلل يف العبادة ،وهذا ما يدل عليه أسلوب االستثناء الوارد
النص السابق ،وهو ما ورد أيضا يف قوله تعاىل{ :وإذ قال إبراهيم ألبيه
يف ّ
وقومه إنين براء مما تعبدون إال الذي فطرين} الزخرف  ،27 - 26ومثلها
آية الشعراء .77 - 75
واحلاصل :أن من صلى وصام هلل وأعطى حق التشريع أو احلكم لغريه أو
وعبَد غريه ،وهو هبذا ُمشرك كافر ليس
حتاكم لغري شريعته فقد َعبَد اهلل َ
مبسلم ،وهذا هو الشأن يف اجملتمعات اجلاهلية املعاصرة يصلي الناس
ويصومون هلل وهم مع ذلك يعطون حق التشريع لغريه وهذا شرك يف الربوبية،
وحيكمون ويتحاكمون إىل غري شرع اهلل وهذا شرك يف األلوهية ،ودساتريهم
تُفصح عن هذا الكفر غاية اإلفصاح ،فيقولون:
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* (يتوىل جملس الشعب سلطة التشريع) انظر على سبيل املثال (مادة 86
من الدستور املصري).
* و (احلكم يف احملاكم بالقانون) انظر على سبيل املثال (مادة  165من
الدستور املصري).
* و (ال جرُية وال عقوبة إال بناء على قانون) انظر على سبيل املثال (مادة
 66من الدستور املصري).
* و (مبادئ الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسي للتشريع) انظر على سبيل
املثال (مادة  2من الدستور املصري) ومعظم الدساتري العلمانية تنص على
ذلك وإن اختلفت العبارات.
وهذا النص األخري من أعظمها كفراً ،فإنه ينص على اختاذ آهلة أخرى مع
اهلل ،فإن التشريع حق هلل وحده  -كما سبق بيانه  -ومعىن أن شريعته
اإلسالمية هي املصدر الرئيسي  -ليس الوحيد  -للتشريع معناه أن هناك
مصادر أخرى للتشريع وأن هناك آهلة أخرى يتلقى عنها التشريع مع اهلل
تعاىل ،وهلذا فإنه ال يغفر هلؤالء كون قوانينهم الوضعية حتتوي على بعض
األحكام الشرعية  -فيما يُسمى باألحوال الشخصية أو غريها  -هذا ال
يَ ْغفر هلم مع اختاذهم قوانني غري شرعية ،وهبذا تعلم أن قوهلم (الشريعة
املصدر الرئيسي للتشريع) يعين أنه (ال إله رئيسي إال اهلل) ألهنم يتخذون
آهلة أخرى مع اهلل يعبدوهنا بالتحاكم إليها من دون اهلل ،أال ترى أنه ملا قال
البعض لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (اجعل لنا ذات أنواط ،قال هلم
(اهلل أكرب إهنا السنن ،قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل ملوسى
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{اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة}) احلديث رواه الرتمذي وصححه ،فجعل
قوهلم كقوهلم ألن العربة باملسمى واملضمون وإن اختلفت األمساء واأللفاظ،
واختاذ آهلة مع اهلل يف التشريع واحلكم هو عني الشرك الذي هني اهلل عنه
بقوله تعاىل{ :وقال اهلل ال تتخذوا إهلني اثنني ،إمنا هو إله واحد ،فإياي
فارهبون) النحل  ،51وهذه اآلهلة األخرى املتخذة مع اهلل هي الطواغيت
اليت أمر اهلل باجتناهبا والكفر هبا كما قال تعاىل{ :ولقد بعثنا يف كل أمة
رسوالً أن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت} النحل  ،36وقد سبق يف أواخر
مبحث االعتقاد  -يف نقد (الرسالة الليمانية يف املواالة)  -بيان معىن
الطاغوت وأنواعه وأن منها كل ما ُحتوكم إليه من دون اهلل من دستور أو
قانون أو قاضٍ أو زعيم أو شيخ قبيلة أو غريه وذلك لقوله تعاىل{ :يريدون
أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد ِأمروا أن يكفروا به} النساء  ،60قال
الشيخ الشنقيطي (كل حتاكم إىل غري شرع اهلل فهو حتاكم إىل الطاغوت)
وذكر اآلية السابقة ،انظر (أضواء البيان) .165 /7
وقد نص اهلل على أن احلكم والتحاكم عبادات فقال تعاىل{ :إن احلكم إال
هلل أمر أال تعبدوا إال إياه} يوسف  ،40فمن صرف عباديت احلكم
والتحاكم إىل غري اهلل فقد َعبَ َده من دون اهلل.
وأحب أن أنبّه القارئ على أن املادة الدستورية الكفرية السابقة (مبادئ
الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسي للتشريع) ال توجب على واضعيها االلتزام
بأي قانون إسالمي ،فإهنا نصت على االلتزام مببادئ الشريعة ال قوانني
الشريعة وبينهما فرق يقرره سدنة القوانني الوضعية الكافرة إذ يقولون إن
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مبادئ الشريعة هي احلق والعدل واملساواة وأن األصل براءة الذمة وحنوها
وأن هذه املبادئ تكفلها القوانني الوضعية ،وهبذا تعلم أن هذه املادة ال
يرتتب عليها أي التزام بتحكيم الشريعة ،فهذا التشريع من دون اهلل واحلكم
والتحاكم بغري شرعه هو اختاذ األنداد من دون اهلل وهو الكفر بعينه كما
قال تعاىل{ :وجعل هلل أنداداً ليضل عن سبيله ،قل متتع بكفرك قليال إنك
من أصحاب النار} الزمر  ،8وقال ابن تيمية رمحه اهلل (فمن جعل هلل نداً
وجل من اإلهلية والربوبية فقد َك َفر بإمجاع األمة)
من خلقه فيما يستحقه عّز ّ
(جمموع الفتاوى) .88 /1
وهذا التشريع من دون اهلل واحلكم والتحاكم بغري شرعه هو الوثنية يف صورة
من صورها ،كما قال الشيخ عبد الرمحن الدوسري:
(إن الوثنية برمسها اخلاص وصبغتها الواحدة اليت جتمعها هي تقديس غري اهلل
أو حتكيم غريه وتشريع ما هو مناف لشرعه احلكيم ،ولكن ليس معىن هذا
احنصارها برسم خاص قد انقضى أو بصبغة واحدة تَلَبَّس هبا غرينا وحنن
معصومون منها ،بل إن فروع هذه القواعد الثالثة اخلبيثة كثرية جداً فكل من
تلبس بشيء منها كان وثنياً أو كان فيه من الوثنية حبسبه مهما كان ويف أي
حميط كان) أه من كتابه (األجوبة املفيدة ملهمات العقيدة) ط مكتبة دار
األرقم  1404ه  ،ص .44
واخلالصة :أن املقصود من إيراد هذه املسألة التنبيه على أن مسائل التشريع
واحلكم والتحاكم ليست من مسائل األحكام الفرعية بل أهنا متعلقة بصلب
التوحيد وداخلة يف أصل اإلُيان ،وعلى هذا فإن اخلالف بني فعلها وتركها
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ليس جمرد خالف بني احلالل واحلرام وإمنا هو خالف:
* بني اإلُيان والكفر.
* وبني اإلسالم واجلاهلية.
* وبني التوحيد والشرك.
* وبني أن يكون (ال إله إال اهلل) أو أن تكون هناك آهلة أخرى للخلق مع
اهلل.
ف التشريع واحلكم والتحاكم إىل اهلل وحده يف نظام من األنظمة
ص ِر َ
فإذا ُ
احلاكمة فهذا ُحكم اإلُيان واإلسالم والتوحيد ،وإذا صرف ذلك إىل غري
اهلل تعاىل فهذا حكم الكفر واجلاهلية والشرك ،قال تعاىل{ :أفحكم
اجلاهلية يبغون ومن أحسن من اهلل حكماً لقوم يوقنون} املائدة ،50
والتفريق بني هذين النوعني من األنظمة احلاكمة واجب كما قال تعاىل:
{ليميز اهلل اخلبيث من الطيب ،وجيعل اخلبيث بعضه على بعض فريكمه
مجيعا فيجعله يف جهنم أولئك هم اخلاسرون} األنفال  ،37والتفريق بني
هذين النوعني من األنظمة هو مفتاح التغيري يف هذه البالد ملا يرتتب عليه
من متيز الصفوف إذا علم املسلمون كفر األنظمة اليت حتكمهم ومناقضة ما
هي عليه لكلمة التوحيد اليت يعتز هبا كل مسلم ،فنشر العلم بذلك واجب
ليعلم كل مسلم ما أوجبه اهلل عليه من تغيري هذه األنظمة الكافرة وإحالل
أنظمة إسالمية حملها.
وقد كان هذا كله يف بيان تعلق مسائل التشريع واحلكم والتحاكم بتوحيد
وجل ،و َّ
أن صرفَها إىل غري اهلل مناقض للتوحيد وشرك باهلل.
اهلل ّ
عز ّ
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المسألة الثالثة :بيان وفاء أحكام الشريعة بحاجة العباد وتحقيقها
لمصالحهم

قد تبني من املسألة السابقة أن حتكيم الشريعة اإلسالمية من الواجبات
الشرعية على كل مسلم حاكما كان أو حمكوما ،وأن حتكيمها واجب
وجل ،كما أن
يدخل يف أصل اإلُيان ويدخل يف حتقيق توحيد اهلل ّ
عز ّ
االمتناع عن حتكيم الشريعة ُخيل بأصل اإلُيان وينقض التوحيد.
ويتعلق بوجوب حتكيم الشريعة أمرين أذكرمها يف هذه املسألة ،ومها :وفاء
أحكام الشريعة ،وحتقيق أحكام الشريعة للمصاحل الدنيوية واألخروية ،وهذا
بياهنما:
أوال :وفاء أحكام الشريعة بأقضية الناس إىل يوم القيامة.
ملا كانت بعثة النيب صلى اهلل عليه وسلم عامة إىل مجيع البشر عموماً مكانيا
وزمانيا إىل يوم القيامة ،وكان حتكيم شريعته واجبا على كل من آمن به ،فقد
اقتضى ذلك أن تكون شريعته وافية مبا حيتاجه الناس من أحكام يف سائر
شئوهنم إىل يوم القيامة ،وقد ثبت باألدلة وفاؤها بذلك ،ومن هذه األدلة:
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورمحة وبشرى
قوله تعاىلّ { :
للمسلمني} النحل .89
وقوله تعاىل{ :اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت
لكم اإلسالم دينا} املائدة .3
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فردوه إىل اهلل والرسول} النساء .59
وقوله تعاىل{ :فإن تنازعتم يف شيء ّ
وقوله تعاىل{ :وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهلل} الشورى .10
فقد دلّت هذه النصوص على وفاء الشريعة جبميع ما حيتاجه البشر من
ض نزاعاهتم ورفع خالفاهتم فهي شريعة كاملة
أحكام يف سائر شئوهنم ويف ف ّ
كما وصفها احلق تبارك وتعاىل.
وليس معىن الكمال أن يَِرَد حكم كل مسألة فرعية بعينها يف الشريعة ،وإمنا
يتحقق الكمال والشمول بالنص على أحكام وقواعد تندرج حتتها قضايا
جزئية ال حيصيها إال اهلل تعاىل.
ويف تقرير ذلك قال ابن تيمية رمحه اهلل (الصواب الذي عليه مجهور أئمة
املسلمني أن النصوص وافية جبمهور أحكام أفعال العباد ،ومنهم من يقول
إهنا وافية جبميع ذلك ،وإمنا أنكر ذلك من أنكره ألنه مل يفهم معاين
النصوص العامة اليت هي أقوال اهلل ورسوله ومشوهلا ألحكام أفعال العباد،
وذلك أن اهلل بعث حممداً صلى اهلل عليه وسلم جبوامع الكلم ،فيتكلم
بالكلمة اجلامعة العامة اليت هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثرية،
وتلك األنواع تتناول أعيانا ال حتصى ،فبهذا الوجه تكون النصوص حميطة
بأحكام أفعال العباد) (جمموع الفتاوى) .280 /19
ويف التعليق على قوله تعاىل{ :اليوم أكملت لكم دينكم} قال الشاطيب
رمحه اهلل (لو كان املراد باآلية الكمال حبسب حتصيل اجلزئيات بالفعل،
نص العلماء على هذا املعىن،
فاجلزئيات ال هناية هلا فال تنحصر مبرسوم ،وقد َّ
فإمنا املراد الكمال حبسب ما ُحيتاج إليه من القواعد الكلية اليت جيري عليها
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ما ال هناية له من النوازل) (االعتصام) للشاطيب.305 /2 ،
واستخراج أحكام القضايا اجلزئية من النصوص والقواعد الكلية هو عمل
املفيت والقاضي ،وقد وقع التقصري يف هذا يف القرون املاضية فزعم بعض
املنتسبني إىل العلم الشرعي أنه ال جيوز هلم اإلفتاء يف املسائل املستحدثة اليت
مل يسبق فيها قول ألحد من العلماء املتقدمني ،فضيّقوا بذلك رمحة اهلل
الواسعة ،وفتحوا الباب أمام السالطني الذين طَبَع اهلل على قلوهبم واتبعوا
أهواءهم لالقتباس من القوانني اإلفرجنية بدعوى عدم وفاء الشريعة بأحكام
القضايا املستجدة ،وقد أشرت إىل هذا يف أحكام املفيت يف الباب اخلامس
من هذا الكتاب عند الكالم يف مسألة (هل جيوز له أن يفيت يف حادثة مل
يتقدم فيها قول ألحد؟) ،وقد بدأ االقتباس من القوانني اإلفرجنية مبكراً يف
الدولة العثمانية وبدأ بالقوانني التجارية مث تاله يف سائر القوانني مع منتصف
القرن التاسع عشر امليالدي ،وقد تبعتها يف ذلك سائر الواليات العثمانية
وهي الدول العربية ،وقد ساعد استيالء الصليبيني على بالد املسلمني -
فيما عُرف باالستعمار احلديث  -على اإلسراع يف إحالل القوانني الوضعية
والنظم اإلفرجنية حمل الشريعة اإلسالمية ليس يف جمال التشريع والقضاء
فحسب وإمنا يف سائر اجملاالت كالسياستني اخلارجية والداخلية للدول ويف
جمال التعليم واإلعالم واالقتصاد كما ذكرته يف املسألة األوىل من هذا
املوضوع ،وقد أدى هذا التبديل إىل صبغ احلياة االجتماعية للمسلمني
بصبغة إفرجنية كما هو مشاهد.
وقد علمت من النصوص املتقدمة ومن أقوال ابن تيمية والشاطيب أن
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الشريعة وافية مبا حيتاجه البشر من أحكام إىل يوم القيامة ،ومل حيوجنا اهلل
نيب بعد نبينا صلى اهلل عليه وسلم
معها إىل غريها ،وإال الحتاج البشر إىل ٍّ
وإىل دينٍ بعد دينه وهذا ممتنع.
ويف بيان مشول أحكام الشريعة ووفائها حباجة البشر قال ابن القيم رمحه اهلل
كل ما
(ومنها :أن قوله (فإن تنازعتم يف شيء) نكرة يف سياق الشرط تعم َّ
وجله ،جلِيه ِ
تنازع فيه املؤمنون من مسائل الدين ِدقِّه ِ
وخفيه ،ولو مل يكن يف
كتاب اهلل وسنة رسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ومل يكن كافيا مل يأمر بالرد
إليه ،إذ من املمتنع أن يأمر تعاىل بالرد عند النزاع إىل من ال يوجد عنده
فصل النزاع.
ومنها :أن الناس أمجعوا أن الرد إىل اهلل سبحانه هو الرد إىل كتابه ،والرد إىل
الرسول صلى اهلل عليه وسلم هو الرد إليه نفسه يف حياته وإىل سنته بعد
وفاته) (اعالم املوقعني) ج  1ص .49
ويف بيان وفاء الشريعة مبصاحل اخللق إىل يوم القيامة ،قال ابن القيم رمحه اهلل
(وهذ األصل من أهم األصول وأنفعها ،وهو مبين على حرف واحد ،وهو
عموم رسالته صلى اهلل عليه وسلم بالنسبة إىل كل ما حيتاج إليه العباد يف
معارفهم وعلومهم وأعماهلم ،وأنه مل حيوج أمته إىل أحدٍ بعده ،وإمنا
حاجتهم إىل من يبلغهم عنه ما جاء به ،فلرسالته عمومان حمفوظان ال
املرسل إليهم ،وعموم بالنسبة إىل
يتطرق إليهما ختصيص :عموم بالنسبة إىل َ
كل ما حيتاج إليه من بُعث إليه يف أصول الدين وفروعه ،فرسالته كافية
شافية عامة ،ال ُْحت ِوج إىل سواها ،وال يتم اإلُيان به إال بإثبات عموم رسالته
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يف هذا وهذا ،فال خيرج أحد من املكلفني عن رسالته ،وال خيرج نوع من
أنواع احلق الذي حتتاج إليه األمة يف علومها وأعماهلا عما جاء به.
وقد تويف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه يف
السماء إال ذكر لألمة منه علماً ،وعلَّمهم كل شيء حىت آداب التخلي
وآداب اجلماع والنوم والقيام والقعود ،واألكل والشرب ،والركوب والنزول،
الص ْمت والكالم ،والعزلة واخللطة ،والغىن والفقر،
والسفر واإلقامة ،و َّ
والصحة واملرض ،ومجيع أحكام احلياة واملوت ،ووصف هلم العرش
والكرسي ،واملالئكة واجلن ،والنار واجلنة ويوم القيامة ،وما فيه حىت كأنه
وعرفهم معبودهم وإهلهم أمت تعريف حىت كأهنم يرونه ويشاهدونه
رأي عنيَّ ،
وعَّرفهم األنبياء وأممهم وما جرى هلم وما
بأوصاف كماله ونعوت جاللهَ ،
جرى عليهم معهم حىت كأهنم كانوا بينهم ،وعرفهم من طرق اخلري والشر
دقيقها وجليلها ما مل يُ َعِّرفه نيب ألمته قبله ،وعرفهم صلى اهلل عليه وسلم من
أحوال املوت وما يكون بعده يف الربزخ وما حيصل فيه من النعيم والعذاب
للروح والبدن ما مل يُ َعّرف به نيب غريه ،وكذلك عرفهم صلى اهلل عليه وسلم
من أدلة التوحيد والنبوة واملعاد والرد على مجيع فرق أهل الكفر والضالل ما
ليس ملن عرفه حاجة من بعده ،اللهم إال إىل َم ْن يبلغه إياه ويبينه ويوضح
منه ما خفي عليه ،وكذلك عرفهم صلى اهلل عليه وسلم من مكايد احلروب
وع َقلوه َور َع ْوه حق رعايته مل
ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو َعلموهُ َ
يقم هلم عدو أبداً ،وكذلك عرفهم صلى اهلل عليه وسلم من مكايد إبليس
وطرقه اليت يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره
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ما ال مزيد عليه ،وكذلك عرفهم صلى اهلل عليه وسلم من أحوال نفوسهم
وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما ال حاجة هلم معه إىل سواه ،وكذلك
عرفهم صلى اهلل عليه وسلم من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه
أعظَ َم استقامة.
الستقامت هلم دنياهم ْ
وباجلملة فجاءهم ّبري الدنيا واآلخرة بُِرَّمته ،ومل حيوجهم اهلل إىل أحد سواه،
فكيف يظن أن شريعته الكاملة اليت ما طرق العامل شريعة أكمل منها ناقصة
حتتاج إىل سياسة خارجة عنها تكملها ،أو إىل قياس أو حقيقة أو معقول
خارج عنها؟ ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إىل رسول آخر
بعده ،وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصيبه من
الفهم الذي َوفَّ َق اهلل له أصحاب نبيه الذين اكتفوا مبا جاء به ،واستغنوا به
عما ما سواه ،وفتحوا به القلوب والبالد ،وقالوا :هذا عهد نبينا إلينا وهو
عهدنا إليكم ،وقد كان عمر رضي اهلل عنه ُينع من احلديث عن رسول اهلل
الناس به عن القرآن ،فكيف لو رأى
صلى اهلل عليه وسلم خشية أن يشتغل ُ
وزبالة أذهاهنم عن القرآن واحلديث؟
اشتغال الناس بآرائهم َوزبَد أفكارهم ُ
فاهلل املستعان.
وقد قال اهلل تعاىل{ :أو مل يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُْت لَى عليهم ،إن
يف ذلك لرمحة وذكرى لقوم يؤمنون} ،وقال تعاىل:
ٍ
{ونََّزلْنا علَيك الْ ِكت ِ ِ
ِ ِِ
ني}
اب تْب يَانًا ل ُك ِّل َش ْيء َوُه ًدى َوَر ْمحَةً َوبُ ْشَرى لْل ُم ْسلم َ
َ َ َْ َ َ َ
َّاس قَ ْد َجاءَتْ ُك ْم َم ْو ِعظَةٌ ِم ْن َربِّ ُك ْم
[النحل ،]89 :وقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها الن ُ
ِ ِِ
ني} [يونس )]57 :انتهي كالم
َو ِش َفاءٌ لِ َما ِيف ُّ
الص ُدوِر َوُه ًدى َوَر ْمحَةٌ لْل ُم ْؤمن َ
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ابن القيم من (اعالم املوقعني) ج  4ص .377 - 375
ثانيا :حتقيق الشريعة ملصاحل البشر الدنيوية واألخروية.
العلم ب ُس ُم ّو أحكام الشريعة وحتقيقها ملصاحل البشر مرتتب على العلم
بصفات من شرعها وهو اهلل تبارك وتعاىل ،فهو سبحانه {أحكم
احلاكمني} هود  ،45وهو سبحانه {خري احلاكمني} يوسف  ،80وهو
سبحانه {العليم احلكيم} يوسف  ،83وهو سبحانه {أرحم الرامحني}
يوسف  ،64وهو سبحانه {خري الرامحني} املؤمنون  ،118وهو سبحانه
(يقضي باحلق والذين يدعون من دونه ال يقضون بشيء ،إن اهلل هو
يقص احلق وهو خري الفاصلني}
السميع البصري) غافر  ،20وهو سبحانه { ُّ
األنعام  ،57وهو سبحانه {عليم بذات الصدور} احلديد  ،6وهو سبحانه
{يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور} غافر  ،19وهو سبحانه {يعلم ما
يف السماوات وما يف األرض ،ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال
مخسة إال هو سادسهم ،وال أدىن من ذلك وال أكثر إال هو معهم أين ما
كانوا ،مث ينبئهم مبا عملوا يوم القيامة ،إن اهلل بكل شيء عليم} اجملادلة ،7
وقال تعاىل{ :أال يعلم من َخلَق وهو اللطيف اخلبري} امللك  ،14وقال
تعاىل{ :ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وحنن أقرب إليه من
حبل الوريد} ق  ،16وهو سبحانه {إليه مرجعكم مث ينبئكم مبا كنتم
تعملون ،وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ،حىت إذا جاء
أحدكم املوت توفّته رسلنا وهم ال يفرطون ،مث ُرّدوا إىل اهلل موالهم احلق ،أال
له احلكم وهو أسرع احلاسبني} األنعام  ،62 - 60وهو سبحانه {إليه
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وعد اهلل حقا ،إنه يبدؤا اخللق مث يعيده ليجزي الذين آمنوا
مرجعكم مجيعا َ
وعملوا الصاحلات بالقسط ،والذين كفروا هلم شراب من محيم وعذاب أليم
مبا كانوا يكفرون} يونس  ،4فهذه بعض صفات الشارع جل وعال ،فهل
تكون شريعته إال أثر من آثار صفاته؟ واجلواب :بلى ،وهبذا وصف اهلل
شريعته فهي شريعة اخلري والرمحة والعدل واحلكمة ورعاية مصاحل الناس
الدنيوية واألخروية ،فقال جل شأنه {إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم}
اإلسراء  ،9وقال جل شأنه {يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم
وشفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنني} يونس  ،57وقال تعاىل{ :أو
من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً ُيشي به يف الناس ،كمن مثلُه يف
الظلمات ليس ّبارج منها ،كذلك ُزين للكافرين ما كانوا يعملون} األنعام
 ،122فوصف اهلل شريعته بأهنا نور ورمحة وشفاء وهدى ،كما وصف اهلل
نبيه صلى اهلل عليه وسلم املبعوث هبذه الشريعة بقوله {وما أرسلناك إال رمحة
للعاملني} األنبياء .107
هذه صفات الشارع جل شأنه ،فهل يف الكفرة األجناس املشرعني للقوانني
الوضعية من يستحق شيئا من هذه الصفات؟ هل فيهم من هو أحكم
احلاكمني أو أرحم الرامحني؟ وهل فيهم من يعلم ما يف السماوات واألرض
ويعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور؟ وقال تعاىل{ :قل هل من شركائكم
من يبدؤا اخللق مث يعيده؟ قل اهلل يبدؤا اخللق مث يعيده ،فأىن تؤفكون؟ ،قل
هل من شركائكم من يهدي إىل احلق؟ قل اهلل يهدي للحق ،أفمن يهدي
إىل احلق أحق أن يتبع َّأمن ال يَ ِه ّدي إال أن يُ ْه َدى؟ فما لكم كيف
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حتكمون؟} يونس  ،35 - 34وهل يف الكفرة األجناس املشرعني ِمن دون
اهلل َمن ينبئ الناس مبا عملوا يوم القيامة؟ وعن أي شيء سيسأل اهلل تعاىل
خلقه يوم القيامة :عن شريعته وما عملوا فيها أم عن القوانني الوضعية؟ وال
شك أنه سبحانه سائلهم عن شريعته كما قال تعاىل{ :ويوم يناديهم ماذا
فع ِميَت عليهم األنباء يومئذ فهم ال يتساءلون ،فأما من
أجبتم املرسلنيَ ،
تاب وآمن وعمل صاحلاً فعسى أن يكون من املفلحني} القصص - 65
.67
واعلم أن هناك مصاحل ال يقوم للناس دينهم وال تستقيم هلم دنياهم وال
ضيِّعت هذه املصاحل فسدت دنيا الناس
آخرهتم إال باحملافظة عليها ،فإذا ُ
وأخراهم ،وهذه املصاحل هي ما يعرف بالضرورات اخلمس :وهي حفظ
الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسب والعِرض وحفظ املال.
وقد جاءت الشريعة حبفظ هذه الضرورات ورعاية هذه املصاحل على السداد
والتمام كما سنذكره قريبا إن شاء اهلل ،يف حني جاءت القوانني الوضعية
الكافرة بالتفريط يف هذه الضرورات وإضاعة هذه املصاحل كما سنذكره يف
املسألة التالية إن شاء اهلل تعاىل ،وهذا من أشراط الساعة وعالماهتا كما قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (إن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم ويثبت
اجلهل ويُشرب اخلمر ويظهر الزنا) ويف رواية (من أشراط الساعة أن يقل
العلم ويظهر اجلهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حىت يكون
خلمسني امرأة القيّم الواحد) روامها البخاري (حديث  80و .)81
واملقصود بشرب اخلمر وظهور الزنا :كثرة ذلك واشتهاره كما يف الروايات
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األخرى للحديث ،وكثرة النساء سببها كثرة الفنت وما يقع فيها من قتل
الرجال كما جاء يف بعض أحاديث أشراط الساعة وفيها (ويكثر القتل)
وسبب كون هذه العالمات املذكورة يف احلديث السابق من أشراط الساعة
هو كما قال ابن حجر رمحه اهلل (وكأن هذه األمور اخلمسة ُخصت بالذكر
لكوهنا مشعرة باختالل األمور اليت حيصل حبفظها صالح املعاش واملعاد،
وهي :الدين ألن رفع العلم ُخيل به ،والعقل ألن شرب اخلمر خيل به،
والنسب ألن الزنا خيل به ،والنفس واملال ألن كثرة الفنت ختل هبما.
قال ِ
الكرماين :وإمنا كان اختالل هذه األمور مؤذنا ّبراب العامل ألن اخللق
ال يرتكون مهال ،وال نيب بعد نبينا صلوات اهلل تعاىل وسالمه عليهم أمجعني،
فيتعني ذلك.
وقال القرطيب يف "املفهم" :يف هذا احلديث علم من أعالم النبوة ،إذ أخرب
عن أمور ستقع فوقعت ،خصوصا يف هذه األزمان) (فتح الباري) /1
.179
ومن هذا تعلم أن اختالل الضرورات اخلمس  -الواقع بسبب تطبيق القوانني
فسا وال نسبًا وال عقالً وال ماالً  -مؤذ ٌن
الوضعية اليت ال حتفظ دينا وال ن ً
ّبراب العامل وبوادر هذا اخلراب ماثلة للعيان يف سائر البلدان احملكومة هبذه
القوانني،
وأما ما جاءت به الشريعة املطهرة حلفظ هذه الضرورات فمنها:
 - 1يف حفظ الدين :جاءت الشريعة باألحكام الكفيلة بذلك ومنها:
* وجوب طلب العلم على كل مسلم (العلم العيين) وعلى عموم املسلمني
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(العلم الكفائي).
* وجوب رجوع العامة إىل العلماء فيما يُشكل عليهم ويف فتاويهم ونوازهلم.
* وجوب نصب خليفة للمسلمني والذي من أول واجباته حفظ الدين على
قواعده املستقرة.
* وجوب الدعوة إىل اإلسالم.
* وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
* وجوب اجلهاد يف سبيل اهلل وهو قتال الكفار دفعاً وطلباً.
* مشروعية قتال اخلوارج والبغاة.
* وضع قواعد للوالء والرباء حىت ال يتمكن الكافر أو املنافق أو املبتدع من
خمالطة املسلمني وإفساد دينهم.
* معاقبة املرتد عن دينه.
* فتح باب التوبة للعصاة حىت الغرغرة.
 - 2ويف حفظ النفس :جاءت الشريعة:
* بشرع القصاص يف قتل العمد ،قال تعاىل{ :ولكم يف القصاص حياة}
البقرة .179
* وشرعت الديات يف قتل اخلطأ واتالف ما دون النفس.
* وشرعت دفع الصائل على النفس.
* وشرعت حد احلرابة.
* وأباحت التداوي من األمراض.
وحرمت االنتحار.
* َّ
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وحرمت كل ضارٍ بالصحة حىت َحَّرمت اجلالّلة اليت تأكل اخلبائث حىت
* َّ
تطهر.
 - 3ويف حفظ العقل :جاءت الشريعة.
* بتحرمي شرب اخلمر وكل ُمسكر وخمدر.
* وأوجبت إقامة احلد على شارهبا.
* وس ّدت ذرائع شرب اخلمر بتحرمي صنعها ومحلها واالجتار فيها.
وحرمت الشريعة كل ضارٍ بالصحة.
* ّ
 - 4ويف حفظ النسب :جاءت الشريعة:
* بتحرمي الزنا وأوجبت فيه احلد الرادع جلداً وتغريباً أو رمجا حبسبه.
األمة ملن
* وس ّدت كل ذرائع الزنا :فحثت على التزوج ،وأباحت نكاح َ
وحرمت عليهن اخلضوع
خشي العنت ،وأوجبت احلجاب على النساء ّ
وحرمت
بالقول ،وأوجبت ّ
غض البصر واالستئذان على الرجال والنساءّ ،
اخللوة باملرأة األجنبية يف احلضر والسفر ،وأباحت الطالق واخللع ملن يتضرر
من استمرار الزوجية.
* وأوجبت الع ّدة على النساء عند مفارقة الزوج بطالق أو خلع أو موت،
لئال خيتلط ماء رجل مباء آخر يف رحم املرأة حمافظة على األنساب ،ومل تكن
العدة معموالً هبا يف اجلاهلية قبل اإلسالم.
 - 5ويف حفظ العِْرض :جاءت الشريعة:
* حبد القذف على من رمي آخر بالزنا ومل يأت بأربعة شهداء.
* وحترمي الغيبة والتنابز باأللقاب.
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* وأمرت باجتناب مواطن التهم والشبهات كما قال صلى اهلل عليه وسلم
(فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه) احلديث متفق عليه.
 - 6ويف حفظ املال :جاءت الشريعة:
* بتحرمي السرقة وأوجبت احلد على السارق.
* وحترمي الربا وسد ذرائعه ،ملا فيه من أكل مال الناس بالباطل.
* وحترمي الغش والغرر يف البيع والشراء ملا فيه من أكل املال بالباطل.
* وحترمي الغصب وحترمي الكسب من احلرام ومن املنافع احملرمة.
* وشرعت كتابة العقود والديون واإلشهاد عليها حلفظ احلقوق.
وحرمت إضاعة املال وصرفه بغري حق أو متكني السفهاء منه.
* ّ
* وشرعت الوصاية على املال لغري الراشد.
وقسمت اإلرث بقدر معلوم ملستحقيه وحرمت التعدي فيه.
* َّ
وحضت على الصدقات وأوجبت النفقة على األقرباء لئال
* وفرضت الزكاة ّ
متتد أيدي الفقراء ألموال األغنياء بالسرقة والنهب.
ويف اجلملة فما من شيء حيفظ املال وُينع أخذه أو انفاقه بغري حق إال وقد
أمرت به الشريعة.
ويُالحظ أن اجلرائم اليت ُختل بالدين أو بأمور الدنيا إخالال خطرياً قد
جاءت عقوبتها مقدرة يف الشريعة مل ترتك لالجتهاد ،وهي احلدود:
* فحفظ الدينُ :شرع له حد الردة.
وشرع القصاص.
* وحفظ النفسُ :شرع له حد احلرابةُ ،
* وحفظ العقل :شرع له حد اخلمر.
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* وحفظ النسب والعِرض :شرع هلما حد الزنا وحد القذف.
* وحفظ املال :شرع له حد السرقة وحد احلرابة.
فاحلدود شرعت حلفظ هذه الضرورات اخلمس ومعاقبة من يتعدى عليها إذ
كان قوام الدين والدنيا باحملافظة عليها ،خاصة مع كثرة الدواعي وقوهتا
للتعدي على هذه الضرورات ،فالشهوة اجلنسية لدى اإلنسان تدفعه للتعدي
على األنساب واألعراض بالزنا ،وشهوة حب املال تدفعه للتعدي على مال
الغري بالسرقة وقطع الطريق ،والقوة الغضبية يف النفس تدفعه للتعدي على
أنفس اآلخرين بالقتل واإلتالف ،والكرب الذي يف النفس يدفعه للكفر والردة
والتعدي على الغري بالقذف وغريه.
وملا كانت العقوبات يف القوانني الوضعية غري رادعة فقد جترأ اجملرمون على
التعدي على هذه الضرورات ،وهلذا فإنك جتد الناس يف اجملتمعات احملكومة
هبذه القوانني الطاغوتية الباطلة ال يأمنون على أنفسهم وال على أعراضهم
وال أمواهلم.
وأما ما دون ذلك من اجلرائم اليت ال ختل إخالال خطرياً بالدين والدنيا فإن
عقوباهتا ختضع لقد ٍر من االجتهاد ،وهي العقوبات التعزيرية ،ويُقدر التعزيز
حبسب ما يندفع به الفساد ولو كان التعزير بالقتل كما حققه شيخ اإلسالم
ابن تيمية ،ويُنظر يف هذا كتابه (السياسة الشرعية) وهو موجود باجمللد 28
من فتاويه.
ويف اجلملة فقد جاءت هذه الشريعة للناس ّبَْي َري الدنيا واآلخرة ،جاءهتم
باألمن والطمأنينة والطهارة والرمحة ،وجاءهتم باحلفاظ على مصاحلهم
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الدنيوية واألخروية ،وهبذا تدرك مدى بشاعة إجرام احلكام املفسدين الذين
حيرمون املسلمني من نعمة احلكم بشريعة رهبم وحيكموهنم بدال من ذلك
بقوانني الكفار اليت أفسدت على الناس دينهم ودنياهم.
وقد كان هذا كله يف بيان وفاء أحكام الشريعة بأقضية الناس إىل يوم القيامة
وحتقيقها ملصاحلهم الدنيوية واألخروية ،وهذه املسألة متعلقة بتوحيد الربوبية
وبالعلم بأمساء اهلل وصفاته  -من العلم واحلكمة والعدل والرمحة  -وآثار
هذه الصفات يف شريعته اليت شرعها خللقه على لسان خامت أنبيائه املبعوث
رمحة للعاملني صلى اهلل عليه وسلم.
الض َّد يُظهر
مث نتبع هذا ببيان مفاسد احلكم بالقوانني الوضعية ،إذ إن ِّ
الضدُّ.
ُح ْسنَه ِّ
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المسألة الرابعة :بيان مفاسد الحكم بالقوانين الوضعية

اعلم أنه جيوز وصف قوانني الكفار بأهنا شريعتهم ،وذلك لقوله تعاىل{ :أم
هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهلل} الشورى  ،21فوصف
اهللُ ما وضعه الشركاء للناس بأنه َشْرعٌ (شرعوا هلم) ،ألن الشريعة هي
الطريقة املتبعة حقاً كانت أو باطالً ،وكذلك الدين هو نظام حياة الناس
حقاً كان أو باطالً ويدل على ذلك قوله تعاىل  -يف اآلية السابقة -
(شرعوا هلم من الدين) سواء كانت ِ
(م ْن) بيانية أو تبعيضية ،ويدل عليه
فسمى ما عليه الكفار من الكفر
أيضا قوله تعاىل{ :لكم دينكم ويل دين} ّ
ديناً ،وكذلك قال فرعون لقومه  -فيما حكى اهلل تعاىل – {إين أخاف أن
يب ّدل دينكم} غافر  ،26ويدل عليه أيضا قوله تعاىل{ :ومن يبتغ غري
فبني سبحانه أن غري اإلسالم
اإلسالم دينا فلن يُقبل منه} آل عمران ّ ،85
يُسمى ديناً.
وإذا كنا قد ذكرنا يف املسألة السابقة أن العلم مبحاسن الشريعة اإلسالمية
وفضائلها مبين على العلم بصفات من شرعها سبحانه وتعاىل ،فإن العلم
مبفاسد القوانني الوضعية مبين كذلك على العلم بصفات هذه القوانني
وصفات واضعيها ،ومن صفاهتا وصفاهتم:
 - 1أهنا شريعة الكفر :سواء يف أصل وضعها ،فال خالف يف أن القوانني
الوضعية مقتبسة من الكفار اإلفرنج وغريهم ،أو يف مصري َم ْن َح َكم هبا
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لقوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} املائدة .44
 - 2وهي شريعة الطاغوت :كما قال تعاىل{ :يريدون أن يتحاكموا إىل
الطاغوت} النساء  ،60وكل من حتوكم إليه من دون اهلل فهو طاغوت كما
سبق بيانه ،والطاغوت مشتق من الطغيان.
 - 3وهي شريعة الشيطان :كما قال تعاىل{ :ومن يَ ْعش عن ذكر الرمحن
نقيض له شيطانا فهو له قرين} الزخرف  ،26فمن مل يتبع شريعة الرمحن
فهو متبع لشريعة الشيطان ال حمالة ،والشيطان هو الطاغوت على احلقيقة
كما سبق تقريره يف آخر مبحث االعتقاد.
وم ْن
 - 4وهي شريعة اجلاهلية :كما قال تعاىل{ :أفحكم اجلاهلية يبغون َ
أحسن ِم َن اهلل ُح ْكماً لقوم يوقنون} املائدة  ،50فكل ما خالف حكم اهلل
فهو حكم اجلهل واجلاهلية ،فإهنا مشتقة من اجلهل ،ومع ذلك فإن الكفار
فسموها باسم
يُسمون أنظمة حكمهم بالعلمانية نسبة إىل العلمّ ،
مستحسن خمالف حلقيقتها اجلاهلية وهذه خدعة إبليس يف تسمية الشيء
القبيح باسمٍ حسن لرتوجيه ،كما قال آلدم {هل أدلك على شجرة اخللد
فسماها بشجرة اخلُلد وهي شجرة احلسرة
ُ
وملكٍ ال يبلى} طه ّ ،120
والندامة.
 - 5وهي شريعة الظلمات :إذ هي يف األصل شريعة الكفار وهم أهل
الظلمات يف الدنيا واآلخرة كما قال تعاىل{ :والذين كفروا أولياؤهم
الطاغوت خيرجوهنم من النور إىل الظلمات} البقرة  ،257وبنفس اخلدعة
اإلبليسية فإهنم يسمون حضارهتم حبضارة التنوير وثقافة التنوير وهي يف
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احلقيقة حضارة الظلمات ،قال تعاىل{ :أو َمن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له
نوراً ُيشي به يف الناس ،كمن َمثَلُه يف الظلمات ليس ّبارج منها ،كذلك
ُزين للكافرين ما كانوا يعملون} األنعام  ،122فقد ُزيِّنت هلم الظلمات اليت
يتخبطون فيها فحسبوها نوراً{ ،كذلك يُضل اهلل الكافرين} غافر .74
 - 6وهي شريعة الضالل :كما قال تعاىل{ :فذلكم اهلل ربكم احلق ،فماذا
صَر األمر يف شيئني :احلق وهو
بعد احلق إال الضالل} يونس  ،32فقد َح َ
شريعة اهلل ،والضالل وهو شريعة اجلاهلية.
 - 7وهي شريعة العمي :كما قال تعاىل{ :أفمن يعلم أمنا أنزل إليك من
ربك احلق كمن هو أعمى} الرعد  ،19وذكر اهلل الكافرين واملؤمنني مث قال
تعاىل{ :مثل الفريقني كاألعمى واألصم والبصري والسميع ،هل يستويان
مثال ،أفال تذكرون} هود .24
 - 8وهي شريعة األهواء :قال تعاىل{ :وما ينطق عن اهلوى إن هو إال
وحي يوحى} النجم  ،4 - 3وقال تعاىل{ :فإن مل يستجيبوا لك فاعلم
أمنا يتبعون أهواءهم ،ومن أضل ممن اتبع هواه بغري هدى من اهلل} القصص
 ،50فحصر سبحانه األمر يف شيئني :إما الوحي وهو اتباع الشريعة وإما
اهلوى ،فكل ما خالف شريعة احلق فهو من األهواء ،كما قال تعاىل{ :مث
جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون}
اجلاثية  ،18وبني سبحانه أن اتباع اهلوى هو عني الضالل يف قوله {ومن
أضل ممن اتبع هواه بغري هدى من اهلل} القصص  ،50وأن اتباع اهلوى هو
أصل الفساد ومنشؤه كما قال تعاىل{ :ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت
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السماوات واألرض ومن فيهن} املؤمنون  ،71ومن هذا تدرك أن الضالل
والفساد الشائعان يف البالد احملكومة بقوانني الكفر مرجعه إىل أهنا شريعة
األهواء ،فاهلوى هو أصل الضالل والفساد.
 - 9وهي شريعة الظلم :كما قال تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل
فأولئك هم الظاملون} املائدة  ،50ومن هذا تعلم أن تسمية الوزارة القائمة
على احلكم هبذه القوانني بوزارة العدل ،ووصف بعض الناس ألحكام
القضاة احلاكمني هبا بأهنا أحكام عادلة هو ضرب من االستهزاء بآيات اهلل
ومعاندة لشرعه ،إذ وصفها اهلل بالظلم وهم يصفوهنا بالعدل ،وقد قال
العلماء بكفر من يقول ذلك ،فقال صديق حسن خان َّ
(إن َم ْدح الكفار
وم ْدحهم جمرداً عن هذا القصد كبرية يعزر
لكفرهم ارتداد عن دين اإلسالمَ ،
مرتكبها مبا يكون زاجراً له ،وأما قوله ،أهنم أهل عدل فإن أراد أن األمور
الكفرية اليت منها أحكامهم القانونية عدل فهو كفر بواح صراح ،فقد ذمها
اهلل سبحانه وشنع عليها ومساها عتواً وعناداً وطغياناً وإفكاً وإمثاً مبيناً
وخسراناً مبيناً وهبتاناً.
والعدل إمنا هو شريعة اهلل اليت حواها كتابه الكرمي وسنّة نبيه الرؤوف الرحيم،
قال تعاىل{ :إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان} النحل  ،90فلو كانت
أحكام النصارى عدالً لكانت مأمور هبا  -إىل أن قال  -وقال تعاىل:
{يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أ ُِمُروا أن يكفروا به} وهؤالء مسوا
ما أمرهم اهلل بالكفر به :عدالً ،وغلوا يف ضالهلم{ ،ويريد الشيطان أن
يضلهم ضالالً بعيداً} أه من كتابه (العربة فيما ورد يف الغزو والشهادة
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واهلجرة) ص  ،246ط دار الكتب العلمية  1405ه .
 - 10وهي شريعة اخلراب :إذ الظلم ال يأيت إال باخلراب ،ويُروى أن كعب
األحبار  -وهو من التابعني وكان يهوديا فأسلم  -قال أليب هريرة رضي اهلل
عنه :مكتوب يف التوراة من يَ ِظلم ُخيَرب بيته ،فقال له أبو هريرة :وهذا يف
القرآن يف قوله تعاىل{ :فتلك بيوهتم خاوية مبا ظلموا} النمل  ،52ذكر هذا
األثر حممد بن جعفر الكتاين يف كتابه (نصيحة أهل اإلسالم) ص .205
ومما يدل أيضا على أن الظلم ال يأيت إال باخلراب واحلرمان قوله تعاىل:
حرمنا عليهم طيبات أحلّت هلم} النساء ،160
{فَبِظُلمٍ من الذين هادوا َّ
وكما قال ابن تيمية رمحه اهلل فإن حترمي الطيبات املذكور يف اآلية قد يكون
عقوبة قدرية للظاملني ،فيحرمهم اهلل من الطيبات قدراً وإن أحلت هلم شرعاً،
ويقع التحرمي القدري بتلف احملاصيل أو غالء أسعارها أو مبرض ُينع من
تناوهلا فيقع احلرمان ،وملا كان احلكم بالقوانني الوضعية هو الظلم بعينه كما
أسلفنا فإن الظلم ال يأيت إال باخلراب ،وهذا هو واقع البالد احملكومة هبذه
القوانني ،وذكر ابن كثري رمحه اهلل يف أحداث سنة  615ه أن املعظَّم أمري
دمشق أخذ ضماناً  -ضرائب  -على اخلمور واملغنيات حىت شاعت هذه
للجْند وحاجتهم للنفقات يف قتال
الفواحش واعتذر بقلة األموال الالزمة ُ
وعلّق ابن كثري على هذا بقوله (وهذا من جهله وقلة دينه وعدم
الفرنجَ ،
معرفته باألمور ،فإن هذا الصنيع يديل عليهم األعداء وينصرهم عليهم،
ويتمكن منهم الداء ويثبط اجلند عن القتال ،فيولون بسببه األدبار ،وهذا مما
يدمر وخيرب الديار ويديل الدول كما يف األثر "إذا عصاين من يعرفين
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َسلّطت عليه من ال يعرفين" وهذا ظاهر ال خيفى على فَ ِطن) (البداية
والنهاية) .81 /13
 - 11وهي شريعة املعيشة الضنك :كما قال تعاىل{ :ومن أعرض عن
ذكري فإن له معيشة ضنكاً} طه  ،124وهذا الضنك مرتتب وال شك
على الظلم وما يعقبه من خراب ،وكل هذه اآلثار بادية ظاهرة للعيان يف
اجملتمعات احملكومة بقوانني الكفر.
 - 12وهي شريعة املصائب :كما قال تعاىل{ :وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما
أنزل اهلل وإىل الرسول رأيت املنافقني يص ّدون عنك صدوداً ،فكيف إذا
أصابتهم مصيبة مبا قدمت أيديهم ،مث جاءوك حيلفون باهلل إن أردنا إال
إحسانا وتوفيقا} النساء  ،62 - 61فاإلعراض عن حكم اهلل ورسوله ال
ُخيلِّف إال املصائب.
 - 13وهي شريعة العداوة والبغضاء :كما قال تعاىل{ :فنسوا حظاً مما
ذُ ِّكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء} املائدة  ،14فنسيان الناس وتركهم
لبعض أحكام الدين ال بد أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء عقوبة قدرية،
فكيف برتك أحكام الشريعة مجلة واستبدل قوانني الكفار هبا؟ وهل
كثرة العداوات بني الناس يف البلدان احملكومة هبذه القوانني إال بسبب ذلك؟
وهل العداوات بني خمتلف البلدان احلاكمة بالقوانني إال بسبب ذلك؟.
 - 14وهي شريعة الدمار واهلالك :كما قال تعاىل{ :وإذا أردنا أن هنلك
فدمرناها تدمرياً} اإلسراء
قرية أمرنا مرتفيها ففسقوا فيها ،فحق عليها القول ّ
دل عليه القرآن أن معىن اآلية:
 ،16قال الشيخ الشنقيطي (التحقيق الذي ّ
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أمرنا مرتفيها بالطاعة فعصوا أمرنا ،فوجب عليهم الوعيد فأهلكناهم)
(أضواء البيان) .488 /3
وقد سبق بيان أهنا شريعة الظلم ،والظلم ال يأيت إال باخلراب واهلالك ،قال
تعاىل{ :وما كنا مهلكي القرى إال وأهلها ظاملون} القصص .59
وبعد ،فقد كانت هذه بعض صفات القوانني الوضعية ،وصفات واضعِها،
وكل شريعة ال بد أن تصبغ اجملتمع الذي حتكمه بصبغتها وتطبعه بصفاهتا،
جد املوصوف ،فكما أن
فإن الصفات هلا آثار الزمة ال بد أن تظهر حيثما ُو َ
شريعة اهلل ال بد أن تظهر آثار صفاهتا من العدل والرمحة واحلكمة واألمن
واخلري واهلدى والرشاد حيثما َح َك َمت هذه الشريعة كما كانت عليه
اجملتمعات اإلسالمية من قبل ،فكذلك قوانني الكفار ال بد أن تصبغ
اجملتمعات اليت حتكمها بصبغتها وصفاهتا من الكفر والظلم والضالل
واخلراب والضنك واملصائب والعداوة والبغضاء واتباع األهواء والفساد بشىت
صوره.
فإن قيل :إن بعض بالد الكفار األصليني والذين حيكمون هبذه القوانني
تشهد رخاءًا اقتصاديا ،ال ضنك فيها وال خراب؟ فاجلواب :أنه أي عقوبة
أشد من استمرارهم على الكفر الذي هم عليه ،وإن هذا الرخاء ما هو إال
استدراج من اهلل ليحسبوا أهنم على احلق فيظلوا على كفرهم وضالهلم فيُختم
هلم به وبئست اخلامتة ،قال تعاىل{ :أحيسبون أمنا مندُّهم به من مال وبنني
نسارع هلم يف اخلريات ،بل ال يشعرون} املؤمنون  ،56 - 55وقال تعاىل:
{ويُضل اهلل الظاملني ويفعل اهلل ما يشاء} إبراهيم  ،27فال بد أن تلحق

55
عقوبات اهلل القدرية بالبالد احملكومة هبذه القوانني وأهلها.
أما آثار احلكم هبذه القوانني يف البالد اليت كانت إسالمية فهي ماثلة
للعيان ،ظلم وخراب ،وضنك وخوف ،ومصائب وعداوات ،ولنقرأ وصف
الشيخ أمحد شاكر للحال هبذه البالد ،وأنقل كالمه باختصار ،قال رمحه
ت إىل اإلسالم ٍ
بصلة ،بل هي تنافيه يف
اهلل( :وأنتم حتكمون بقوانني ال متُ ُّ
ت أهنا إىل
كثري من أحكامها وتُناقضه ،بل ال أكو ُن مغاليًا إذا َّ
صر ْح ُ
تصبغ
أقرب منها إىل اإلسالم  ...هذه القوانني كادت ُ
النصرانية احلاضرة ُ
النفوس كلّها بصبغة غري إسالمية ،وقد دخلت قواعدها على النفوس
اعد اإلسالمية يف كثري
فأُ ْش ِربتَها ،حىت كادت تفتنها عن دينها ،وصارت القو ُ
من األُمور من َكرة مستنكرة ،إن القوانني إذا ح ِ
الطوال
السنني
ة
أم
هبا
ت
م
ك
ٌ
ْ
َ
ُ َ
َ
ت هبا
وصبِغَ ْ
تغلغلت يف القلوب ،ونَ َكتَ ْ
ْ
آثارا سوداء أو بيضاءُ ،
ت فيها ً
س.
الروح ،وَمَرنَ ْ
ُ
ت عليها الن ْف ُ
وهذه القوانني األجنبيةُ أثَّرت أسوأ األثر يف نفوس األمة ،وصبغتها صبغة
تكس فيها أُوربة ،ونزعت من القلوب خشية ِ
إحلادية مادية حبتة ،كاليت تر ِ
اهلل
ُ
واخلوف منه ،وكان التشريع اإلسالمي يدخل القلوب ويرققها ويطهرها من
املسلم إذا َحكم احلاكم أو قضى القاضي ،علم أن دينه يأمره
الدنايا ،فكان
ُ
يف دخيلة نفسه أن يسمع ويُطيع ،وأنه مسؤول عن ذلك بني يدي اهلل يوم
عصى ما قضى به
القيامة ،قبل أن يكون مسؤوال عند الناس ،وعلم أنه إن َ
القاضي خمطئ يف قضائه ،وكان
قاضيه ،كان عاصياً لربه ،حىت لو أيقن أن
َ
املقضي له مأموراً من قِبَ ِل دينه أن ال يأخذ ما قُضي له به إن كان يعلم أنه
ُّ

56
إيل،
غريُ حقه ،كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :إنكم ختتصمون َّ
لعل بعضكم أن يكون أحلَ َن حبجته من ٍ
امسع
و َّ
بعض ،فأقضي له على حنو مما ُ
أقطع له به قطعة
طعت له من ِّ
منه ،فمن قَ ُ
حق أخيه شيئًا فال يأخذه ،فإمنا ُ
من النار".
هذه تربيةُ الشريعة لألمة ،فانظروا تربيةَ القوانني املادية األجنبية ،مل حيرتمها
املسلمون يف عقيدهتم ودينهم ،وإمنا رِ
آثارها الظاهرة ،ومل
ا
و
وخاف
بوها
ه
َ
َ
وجوب طاعتها يف أنفسهم ،فكان ما نرى من اللَّ َد ِد يف اخلصومة،
يعتقدوا
َ
واإلسراف يف التقاضي ،واتباع املطامع ،والتغايل يف إطالة اإلجراءات،
وعم هذا كلُّه ُد َور القضاء،
والتَّ َف ِّ
صي باحليل القضائية عن تنفيذ األحكامَّ ،
شرعيةً وغريها ،ذلك أن الناس مردت نفوسهم على الباطل ،وفقدوا قلوهبم،
ٍ
إباحية
أسلسوا لشيطان املادة مقادهم ،وكان ما نرى من
فاتبعوا شهواهتم و ُ
سافرٍة فاجرٍة ،عصفت باألخالق السامية ،والتقاليد النبيلة ،حىت كادت
وردنا موارد اهللكة.
تُ ُ
َّت يف كثري
مث قد أجرمت هذه القوانني يف حق األمة والدين أكرب اجلرائم ،فبث ْ
روح اإلحلاد والتمرد على الدين ،أو َمحَْتها وساعدت على
من الناس َ
ومحت التبشري وما وراءه من منكر ٍ
ات ومفاسد ،مبا تدعيه من
بقائها ومنائهاََ ،
َ
حرية األديان.
كان من أثر مبادئ التشريع احلديث أن تعجز األمة عن تربية ناشئتها على
تصل
قواعد اإلسالم ،وأن ُحتاول جعل تعليم الدين إجباريًا يف مدارسها فال ُ
إليه ،وأن تُوجد يف البلد مدارس تُُرِّيب أبناء املسلمني وتعلمهم غري دينهم،
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وغري لغتهم ،فتسلخهم من األمة ،مث يكونون حربًا عليها يف عقائدها
ضى املستضعفني من آبائهم ،وأن يأىب مديروا
وآداهبا ،وأن يكون ذلك عن ِر َ
هذه املدارس أن يسمعوا ألمر وزارة املعارف ،إذ أمرهتم بتعليم اإلسالم ألبناء
املسلمني ،مبا يشعرون يف أنفسهم من كِ ٍرب وغرور ،ومبا يتومهون فينا من
ضعفٍ ول ٍ
ني ،ومبا يظنون من محايتهم مببادئ التشريع احلديث.
الغلو يف تقليد أُوربة وتَ َر ُّس ِم ُخطَاها ،أن
وكان من أثر الرتبية املدنية املادية ،و ّ
اجلامعي ال يكون صحيحاً إال مبحاربة الدين،
ظَ َّن ضعاف اإلُيان أن التعليم
َّ
أو باالنسالخ من الدين ،فذهب الذين تَ َولَّْوا كِ ْربه منهم يُذيعون هذا النَّغم،
ويضربون على هذا الوتر ،يستهوون العقول الناشئة ،ويستميلون القلوب
الغضَّة ،يريدون أن خيدعوا الشباب ،والشَّباب سياج األُمة والدين.
إن هذه القوانني األجنبية كادت تقضي على ما بقي يف أمتكم من دينٍ
وسفكت الدماءُ ،مل تَْنه فاسقاً ،ومل تزجر جمرماً،
ُ
وخلُق ،فأُبيحت األعر ُ
اضُ ،
ونز َعت من
حىت اكتظت السجو ُن ،وصارت مدارس إلخراج زعماء اجملرمنيَ ،
البلد باملراقص واملواخري ،وشاع االختالط بني
الناس الغَْي َرَة والرجولة ،وامتأل ُ
الرجال والنساء ،حىت ال ُمْزَد َجر ،وصرمت تَ َرْون ما تَ َرْون ،وتقرؤون ما تقرؤون
يف الصحف واجملالت والكتب مبا يَ َّسرت من ُسبُل الشهوات ومبا َمحَت من
اإلباحية السافرة املستهرتة ،ومبا نزعت من القلوب اإلُيان حىت صار املنكر
منكرا.
معروفا واملعروف ً
ومع ذلك فإن هذه القوانني ،اليت ُحت َكمون هباَ ،شرطت يف القصاص شرطًا
مل يشرطه اهلل ،ومل يقل به أح ٌد من املسلمني ،وال موضع له يف النظر السليم
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أثر كبري فيما نرى من كثرة جرائم القتل،
فأباحت به الدم َ
احلالل ،وكان له ٌ
ذلك أن املادة ( 032من قانون العقوبات) شرطت يف عقاب القاتل
باإلعدام العمد "مع سبق اإلصرار والرتصد" وأكدت ذلك املادة ()432
عمدا عن غري سبق إصرا ٍر وال ترصد يعاقَب
نفسا ً
فنصت على أن "من قَتل ً
باألشغال الشاقة املؤبدة أو املؤقتة".
ننام على وت ٍر،
حنن أمةٌ إسالمية ،جتري يف أعراقنا الدماءُ العربية الوثَّابة ،ال ُ
نسكت عن ثأ ٍر ،وقد كان من أثر هذا الشرط الباطل ،شرط سبق
وال
ُ
اإلصرار ،أن أُهدرت دماءُ حر ٌام ،مل يأذن اهللُ بإهدارها ،بل أوجب القصاص
الناس اإلرشاد عن أدلتها ،وخاصة يف
فيها ،وأن ْ
كثرت جرائم القتل ،وحتامى ُ
مصر الوسطى والعليا بالد الصعيد ،فإن كثرياً من أو ِ
خيشون أن
الدم
لياء
ْ
طل دماءُ قتالهم ،وأن ال ينالوا ثأْرهم الذي جعله اهلل هلم {ومن قُتِل
تُ َّ
مظلُوماً فق ْد جعلنا لِولِْي ِه ُسلطاناً فال يُ ْس ِرف يف القْتل} فهم حياولون أن
حيموا اجملرم وهم يعرفون ُجْرَمه ،فال تنالُه ي ُد القانون
يطمسوا آثار اجلرُية وأن ُ
كثريا
ائم هكذا دو ْاليك ،و ً
الظامل يف شرعهم ،لينالوه بأيديهم ،مث تتسلسل اجلر ُ
ما ُخيْ ِطؤون تقدير أدلة اإلجرام ،وهم عامةٌ أو أشباه عا ٍ
مة ،فينالون غري
قاتلهم ،مبا جىن عليه وعليهم هذا القانو ُن.
ولو أننا َّ
حكمنا شريعتنا ،وأطعنا ربَّنا ،وأعطينا الدماء ح َّقها وحرمتها،
فوضعنا القصاص موضعه ،وتركنا يف جرُية القتل ِ
العمد الشروط اليت ليست
َّ
املطولة
سمى الظروف
يف كتاب اهلل ،وما يُ َّ
املخففة ،وتركنا هذه اإلجراءات َّ
َّ
املعقدة ،وأسرعنا يف إقامة العدل ،وأظهرنا منه موضع العربة واملوعظة ،لو
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فعلنا هذا لنقصت جرائم القت ِل نقصاً بيِّناً ،لِ
القاتل َّ
أن يد الشرِع ال
يعلم
ما
ُ
ُ
ُ
تُ ْفلتِهُ.
ت كثرهتا على
ائم السرقة ،ليست يب حاجةٌ أن أ ِّ
ُفصل لكم ما جنَ ْ
وهذه جر ُ
األمة وعلى األمن ،وها أنتم أُوالء تسمعون حوادثها وفظائعها ،وتقرؤون من
أخبارها يف كل يوم ،وتَ ْرون السجون قد ُملئَت بأكابر اجملرمني العائدين،
وبتالميذهم املبتدئني الناشئني ،مث كلما زادوهم سجنًا زادوا طغيانًا ،ولو أهنم
أقاموا ما أُنزل إليهم من رهبمُّ ،
وحدوا السارق مبا َحكم اهللُ به عليه ،لكنتم
َّر
خربا و ً
احدا عن سرقة ،مث لو وقع كان فاكهة يتنَد ُ
تتَشوفون إىل أن تسمعوا ً
الناس هبا ،ذلك َّ
اللص معها أن خيترب ذكاءَه
أن عقوبة اهلل حامسة ،ال حياول ُّ
ُ
وفنَّه.
َّ
أعلم هبم ،وهو يعلم خائنة األعني وما ُختفي
إن اهلل خلق اخللق وهو ُ

الصدور ،ويعلم ما يُصلح الفرد وما يُصلح األُمة ،وقد شرع احلدود يف القرآن
ُ
أفيعتقد املخدوعون منَّا
حيتمل التأويل،
زجرا ونكاال ،بكالمٍ عريب واضح ال
ُ
ً
ُ
مبثل هذه النظريات أن السنيور ملربوزو أعلم بدخائل نفس اجلاين من خالقه؟
أم هم ُّ
يشكون يف َّ
أن هذا القرآن من عند اهلل؟
نعمَّ ،
إن القوانني اإلفرجنية والنظم األُوربية ،فيها كثريٌ مما خيالف عقائد
املسلمني ،وفيها تعطيل لكثري من فروض الدين.
فيها إباحة اخلمور علنًا ،والرتخيصُ رمسيًا ببيعها ،بتصريح ٍ
كتايب يوقِّع عليه
موظف كبري من موظفيها بل إن فري ًقا من رجال
وز ٌير من وزراء الدولة أو
ٌ
الدولة الكبار ال خيجلون أن تدار عليهم اخلمور يف حفالت رمسية ،ينفق
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عليها من أموال الدولة ،حبجة أن هذا إكرام ملدعويهم من األجانب ،أو مبا
شئت من حجج جتردت من احلياء ،حىت إن الدمهاء ومن يسموهنم بِ ِس َم ِة
"الطبقة الراقية" اقتدوا بساداهتم وكربائهم ،واستغلوا هذه القوانني فيما يُذهب
عقوهلم ويُذيب أمواهلم ،فاحنطُّوا إىل الد َّْرِك األسفل.
ٍ
ورخص وضعوها ،فخربت البيوت،
وفيها إباحةُ امليسر بكل أنواعه ،بشروط
واختلت األعصاب والعقول ،مما هو مشاهد ،يعجز قلمي عن وصفه.
الفجار من الرجال والنساء،
وفيها إباحة الفجور بطرق عجيبة ،من محاية َّ
من سلطان اآلباء واألولياء ،حبجة محاية احلرية الشخصية ،مث ما يف احلانات
واملواخري ،مث اختالط الرجال والنساء ،مث املصايف وما فيها من البالء ،مث
هذه املراقص العامة واخلاصة ،بل املراقص اليت تُْن ِف ُق عليها الدولة يف
احلفالت والتمثيل ،اقتداءً بالسادة األوربيني "ذوي العقول اجلبارة اليت
كشفت الكهرباء والراديو ومعجزات الطريان"!.
ِ
العصري،
احلدود اليت نزل هبا القرآن كلِّها ،مسايرًة لروح التطور
إبطال
وفيها ُ
ّ
وس ْح ًقا.
واتباعا ملبادئ التشريع احلديث! وتبًّا هلذا التشريع احلديث ُ
كتاب وال سنةٌ،
إهدار الدماء يف القتلى ،باشرتاط شروط مل يَْن ْزل هبا ٌ
وفيها ُ
وحده
يف احلكم بالقصاص ،مثل :شرط سبق اإلصرار ،مع العمد املوجب َ
ومثل البحث فيما يسمونه "الظروف املخففة"
للقصاص يف شرعة اإلسالمُ ،
لويل
ومثلَ :ج ْع ِل َح ِّق العفو للدولة ،ال ّ
و "درس نفسية اجلاين وظروفه"ُ ،
حق العفو بنص القرآن ،فأهدرت الدماء،
الدم ،الذي َجعل اهلل له وحده َّ
الصحف ،وغريها،
ادع ،واألُمةُ واحلكومةُ و
ُ
القتل للثأر ،حىت ال ر َ
وفَ َشا ُ
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تتساءَ ُل عن علة ازدياد جرائم القتل؟ والعلةُ يف هذه القوانني ،اليت خالفت
العرف والدين.
َ
إىل غري ذلك مما ال نستطيع أن حنصيه يف هذه الكلمة.
انفالت من
وكل هذه األشياء وأمثاهلا حتليل ملا َحَّرم اهلل واستهانة حبدود اهلل و ٌ
حرب على عقائد املسلمني ،وكلها تعطيل لفروض الدين)
اإلسالم ،وكلها ٌ
أه من كتاب (الكتاب والسنة جيب أن يكونا مصدر القوانني يف مصر)
للشيخ أمحد شاكر ،ط دار الكتب السلفية ،ط  1407 ،3ه  .باختصار
من ص  21حىت ص .29
وقوله (وعم هذا كله دور القضاء ،شرعية وغريها) وذلك ألنه بعد تعميم
احلكم بالقوانني الوضعية يف احملاكم األهلية مبصر منذ عام  1883م ،ظل
ومسِّي هذا بالقضاء
العمل بالشريعة جاريًا فيما يعرف باألحوال الشخصية ُ
الشرعي وكانت له حماكمه الشرعية اخلاصة ،وقد كان الشيخ أمحد شاكر
رمحه اهلل قاضيا شرعيا ،وظل هذا مبصر حىت عام  1954م حني ألغى مجال
وضم صالحياته وأعماله إىل احملاكم األهلية.
عبد الناصر القضاء الشرعي َّ
وبعد ،فقد كانت هذه صورة آلثار حتكيم القوانني الوضعية يف بالد
املسلمني ،ومنها تدرك أن هذه القوانني ال حتفظ الضرورات اخلمس اليت هبا
قوام الدين والدنيا ،والتفريط يف هذه الضرورات يتبعه خراب العامل كما سبق
تفصيله يف املسألة السابقة ،وقد كان هذا نتيجة لتعطيل هذه القوانني
للحدود الشرعية مجلة ،تلك احلدود اليت شرعها اهلل حلفظ هذه الضرورات.
الردة
ولتدرك مدى خطورة األمر فانظر إىل اآلثار ِّ
املدمرة إلسقاط العمل حبد ِّ
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وعالَ أصبحت
ب الرب َج ّل َ
سب الدين بل س ّ
مثالً ،أنك جتد ظاهرة ّ
متفشية يف شىت البلدان ،أضف إىل ذلك تفشي الشرك بشىت صوره من
عبادة املقبورين واألشجار واألحجار ،أضف إىل ذلك السخرية بالدين وأهله
اليت متتلئ هبا وسائل اإلعالم املختلفة من صحف وجمالت وكتب وسينما
ومسرح ،أضف إىل ذلك الدعوة إىل اإلحلاد واإلباحية وفصل الدين عن
الدولة تلك الدعوات املنتشرة يف مقاالت الكتَّاب يف الصحف والكتب حىت
تغلغلت إىل مناهج التعليم لينشأ أبناء املسلمني على غري صلة بدينهم،
وهذه كلها جرائم تدخل يف مسمى الردة والزندقة ،وتقع حبماية من القانون
الوضعي الذي ال ُجيَِّرم الردة ،وهذه اجلرائم تؤدي إىل إشاعة االستخفاف
بالدين يف نفوس املسلمني وقلة االكرتاث به ،وهذا هو واقع كثري من
املنتسبني إىل اإلسالم هبذه البالد وهبذا تعلم معىن أن قوانني الكفر تصبغ
اجملتمعات اليت حتكمها بصبغة الكفر واإلحلاد واإلباحية ،فإذا أضفت إىل
ذلك إباحة هذه القوانني للخمر والزنا والربا وغريها صارت الصورة أكثر
وضوحا.
ً
وهناك جانب مهم مل يذكره الشيخ أمحد شاكر يف كالمه السابق ،وهو أن
إسقاط العمل باحلدود والعقوبات الشرعية يؤدي إىل ظلمٍ مركب ألطراف
متعددة:
 - 1منها الظلم الواقع على اجملتمع :بإشاعة اجلرائم وانعدام األمن
والطمأنينة بني الناس كنتيجة لكون العقوبات الوضعية غري رادعة للمجرمني،
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وكنتيجة ألن هناك جرائم ال يعاقب عليها القانون الوضعي من األصل.
 - 2ومنها الظلم الواقع على اجلاين نفسه :فإن احلدود الشرعية مع ما فيها
الردة  -لقوله
من زج ٍر ونَ َكال ،فهي يف نفس الوقت ك ّفارة للذنب  -إال ّ
صلى اهلل عليه وسلم (فمن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارة له)
احلديث متفق عليه عن عبادة بن الصامت ،ورواه أمحد بإسناد حسن عن
خزُية بن ثابت مرفوعا.
(ومن أصاب ذنباً فأقيم عليه ُّ
حد ذلك الذنب فهو كفارته).
فمن زنا أو سرق أو شرب اخلمر فأقيم عليه احلد َغ َفر اهلل ذنبه ،وهذا غري
وارد يف العقوبات الوضعية فيلقى اجلاين ربه بذنبه ليُحاسب عليه يوم
القيامة.
 - 3ومن الظلم الواقع على اجلاين أيضا :ما يتعلمه من فنون اإلجرام
والرذيلة يف السجون ،والسجن هو العقوبة األساسية يف القوانني الوضعية
القائمة على تقديس احلريات الشخصية  -ولو كانت حرية الكفر والفجور
 وهلذا فإن أساس العقوبات يف هذه القوانني هو تقييد احلرية وذلكبالسجن ،وقد يزل إنسان فيشرب اخلمر ،وهذا ح ّده الشرعي مثانون جلدة،
ولكنه يُعاقب يف القانون الوضعي  -إذا شرهبا يف مكان عام غري مرخص فيه
بذلك  -بالسجن ستة أشهر ليختلط بعتاة اجملرمني يف السجن فيخرج منه
وقد تعلم فنون اإلجرام اليت كان غافال عنها.
 - 4ومنها الظلم الواقع على أسرة اجلاين :حبرماهنا من مصدر رزقها بغياب
عائلها يف السجن ،وما يتبع هذه الغيبة من آثار اجتماعية سيئة على الزوجة
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واألبناء.
فهذه بعض مظاهر الظلم املرتتبة على حتكيم القوانني الوضعية وهذا مما يبني
لك معىن الظلم الوارد يف قوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك
هم الظاملون} املائدة .45
قال األستاذ سيد قطب رمحه اهلل:
(لقد جاء كل دين من عند اهلل ليكون منهج حياة ،منهج حياة واقعية ،جاء
الدين ليتوىل قيادة احلياة البشرية وتنظيمها وتوجيهها ،وصيانتها ،ومل جييء
دين من عند اهلل ليكون جمرد عقيدة يف الضمري ،وال ليكون كذلك جمرد
شعائر تعبدية تؤدي يف اهليكل واحملراب ،فهذه وتلك  -على ضرورهتما
للحياة البشرية وأمهيتهما يف تربية الضمري البشري  -ال يكفيان وحدمها
لقيادة احلياة وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها ،ما مل يقم على أساسهما منهج
ونظام وشريعة تطبق عمليًا يف حياة الناس ،ويؤخذ الناس هبا حبكم القانون
والسلطان ،ويؤاخذ الناس على خمالفتها ،ويؤخذون بالعقوبات.
واحلياة البشرية ال تستقيم إال إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من
مصدر واحدُ ،يلك السلطان على الضمائر والسرائر ،كما ُيلك السلطان
على احلركة والسلوك ،وجيزي الناس وفق شرائعه يف احلياة الدنيا كما جيزيهم
وفق حسابه يف احلياة اآلخرة.
فأما حني تتوزع السلطة ،وتتعدد مصادر التلقي  ...حني تكون السلطة هلل
يف الضمائر والشعائر ،بينما السلطة لغريه يف األنظمة والشرائع  ...وحني
تكون السلطة هلل يف جزاء اآلخرة ،بينما السلطة لغريه يف عقوبات الدنيا ..
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حينئذ تتمزق النفس البشرية بني سلطتني خمتلفتني ،وبني اجتاهني خمتلفني،
وبني منهجني خمتلفني  ..وحينئذ تفسد احلياة البشرية ذلك الفساد الذي
تشري إليه آيات القرآن يف مناسبات شىت{ :لو كان فيهما آهلة إال اهلل
لفسدتا} { ...ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السماوات واألرض ومن
فيهن} { ..مث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين
اليعلمون}  ) ..من كتابه (يف ظالل القرآن) ج  6ص .896 - 895
وقد كان هذا كله يف بيان مفاسد احلكم بالقوانني الوضعية ،قال تعاىل:
{أفحكم اجلاهلية يبغون ،ومن أحسن من اهلل حكماً لقوم يوقنون} املائدة
.50
مث نشرع بعد ذلك يف بيان حكم احلاكمني هبذه القوانني الوضعية ،ونقدم
لذلك ببعض املقدمات اهلامة يف املسألة التالية.
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المسألة الخامسة :مقدمات هامة

تشتمل هذه املسألة على سبع عشرة مقدمة يف مسائل اعتقادية وأصولية
ولغوية ،حنتاج إليها يف الشرح الوارد يف املسائل التالية خاصة املسألة
السادسة (سرد النصوص الدالة على كفر احلكام بغري ما أنزل اهلل).
وقد رأيت أن أفرد هذه املقدمات مبسألة مستقلة لتقليل االستطراد أثناء
شرح املسائل التالية ،حيث أحيل يف شرحها على هذه املقدمات.
أما املقدمات االعتقادية الواردة هنا فقد سبق شرحها بالتفصيل يف مبحث
االعتقاد ،وسنكتفي هنا باإلشارة إليها ،وترجع أمهيتها إىل تصحيح األخطاء
الواردة يف موضوع التكفري ،خاصة ما يرجع منها إىل أخطاء املرجئة.
وأما املقدمات األصولية واللغوية فرتجع أمهيتها إىل ضبط فهم النصوص
الشرعية وضبط االستنباط منها  -كما ذكرته من قبل يف املبحثني اخلامس
والسادس  -وهلذا كانت عمدةً يف الرتجيح بني األقوال املتعارضة يف العلوم
الشرعية كالتفسري والفقه وغريمها.
واملقدمات الواردة يف هذه املسألة هي:
 - 1معىن ِ
(الدين).
 - 2بيان أفضل طرق تفسري القرآن.
 – 3ال حجة يف قول الصحايب إذا خالفه صحايب آخر.
 - 4إذا اختلفت أقوال الصحابة يف مسألة على قولني ،فاحلق يف أحدمها،
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وال جيوز إحداث قول ثالث فيها.
 - 5وجوب العمل بالراجح من األقوال املتعارضة.
 - 6العربة بعموم اللفظ ال ّبصوص السبب.
 - 7صورة سبب الورود قطعية الدخول يف النص العام.
 - 8قول الصحايب نزلت هذه اآلية يف كذا ليس قصراً للنص العام على
سببه.
 - 9االستدالل باآليات اليت نزلت يف الكفار على املسلمني.
 - 10خطاب اهلل تعاىل للرسول صلى اهلل عليه وسلم هو خطاب ألمته إال
أن يقوم دليل على التخصيص.
 - 11قول الصحايب ال خيصص عموم القرآن السيما إذا خولِف.
املعرف بأل يدل على الكفر األكرب.
 - 12لفظ الكفر ّ
 - 13وجوب محل معىن اللفظ على معهود استعمال الشارع.
 - 14ال حجة يف قول الصحايب إذا خالف نص الكتاب والسنة.
جاحدا أو
 - 15بيان ما يشرتط للتكفري به من الذنوب أن يكون فاعلها
ً
مستحالً وما ال يُشرتط فيه ذلك.
أحدا من أهل القبلة بذنب ما
 - 16بيان معىن قول أهل السنة (ال نك ّفر ً
مل يستحلّه).
وح ْكمه وصوره.
 - 17معىن االستحالل ُ
دعما باألدلة الدالة على إثبات صحة كل مقدمة
وهذا شرح موجز هلا م ً
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منها ،وذلك حىت ال نستطرد أثناء شرح املسائل التالية يف اثبات صحة هذه
املقدمات.
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المقدمة األولى :معنى ِ
الدين:

( ِ
الدين) مصدر ،والفعل َدا َن يَدينِ :دينًا وديانةً.
(دا َن) أي :خضع و َذ َّل وأطاع.
و َ
(دا َن بكذا) :أي :اختذه دينا وتعبَّد به.
و َ
(دا َن فال ٌن فالناً) :أي حاسبه وساسه وجازاه.
و َ
و ِ
(الدين) :الديانة ،واسم جلميع ما يُعبد به اهلل ،واملِلة ،والسرية ،والعادة،
والشأن ،واحلساب ،واملْلك ،والسلطان ،واحلكم ،والقضاء ،والتدبري.
ُ
هذا يف اللغة باختصار.
أما يف الشرع فقد ورد الدين على معنيني:
 - 1الدين مبعىن الطريقة املتبعة ح ًقا كانت أو باطالً.
* ومنه قوله تعاىل{ :إن الدين عند اهلل اإلسالم} آل عمران  ،19أي:
الطريق املقبول عند اهلل هو اإلسالم ،ومبعناه قوله تعاىل{ :ورضيت لكم
اإلسالم دينا} املائدة .3
* ومنه قوله تعاىل{ :قل يا أيها الكافرون  -إىل قوله  -لكم دينكم ويل
فسمى سبحانه ما عليه الكفار من الكفر دينا إذ كان ذلك هو
دين}ّ ،
طريقتهم املتبعة ،ومبعناه قوله تعاىل{ :وقال فرعون ذروين أقتل موسى وليدع
فسمى ما عليه قوم فرعون من
ربه ،إين أخاف أن يب ّدل دينكم} غافر ّ ،26
الكفر دينا ،ومنه قوله {ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه} آل
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فبني أن غري اإلسالم من الطرق املتبعة تسمى دينًا ،ومنه قول
عمران ّ ،85
النيب صلى اهلل عليه
عائشة رضي اهلل عنها  -يف وصف الدليل الذي أرشد َّ
وسلم لطريق اهلجرة ( -وهو على دين كفار قريش) احلديث رواه البخاري
(.)3905
فالدين هو الطريقة املتبعة وهو نظام حياة الناس ،وهو شريعتهم املتبعة ،حقا
كان ذلك كله أو باطالً ،واخلضوع هلذه الطريقة بالتزامها وطاعتها هو
العبادة.
وهبذا يظهر بوضوح أن القوانني الوضعية دين من األديان الباطلة ،إذ إهنا
طريقة متبعة وشريعة ملزمة ،ومعىن اإللزام فيها أن واضعها واآلمرين هبا
يلزمون الناس بطاعة هذه القوانني ويعاقبون من خالفها كما هو واقع احلال
يف البالد احملكومة هبذه القوانني حىت أهنم يستحلون أموال الناس ودماءهم
هبا.
 - 2الدين مبعىن احلساب واجلزاء.
ومنه قوله تعاىل{ :مالك يوم الدين} أي يوم احلساب واجلزاء ،وقوله تعاىل
 حكاية عن الكفار { -أإذا ِمتنا وكنا تراباً وعظاما أئِنا ملدينون}الصافات  ،53أي أئِنا حملاسبون جمزيون.
وتوسع
هذا ومجيع معاين الدين يف اللغة والشرع ترجع إىل هذين املعنينيَّ ،
فيها األستاذ أبو األعلى املودودي فجعل معاين الدين أربعة يف كتابه
(املصطلحات األربعة يف القرآن) ط دار الفرقان ص  ،88 - 79ولكنها
على التحقيق ترجع إىل معنيني.
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ومن أراد االستزادة فلريجع إىل:
(الصحاح) للجوهري  ،2118 /5و (معجم مقاييس اللغة) البن فارس /2
 ،319و (هتذيب اللغة) لألزهري  ،181 /14و (القاموس احمليط) للفريوز
أبادي  ،225 /4و (لسان العرب) البن منظور  ،167 /13و (النهاية)
البن األثري  ،148 /2و (املفردات) للراغب األصفهاين ص  ،175و
(املعجم الوسيط) جملمع اللغة العربية .307 /1
ويرجع إىل (جمموع فتاوى ابن تيمية) ،158 /15 ،152 /10 ،263 /7
و (يف ظالل القرآن) لسيد قطب .2022 - 2020 /4
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المقدمة الثانية :في بيان أفضل طرق تفسير القرآن:

وقد سبق بيان هذا يف املبحث الثالث اخلاص بدراسة القرآن وعلومه،
ونعيده هنا ألمهيته ،فقد قال ابن تيمية رمحه اهلل (فإن قال قائل :فما أحسن
طرق التفسري؟
فاجلواب( :إن أصح الطرق يف ذلك أن يُ َف َّسر القرآن بالقرآن ،فما أُمجل يف
مكان فإنه قد فُسر يف موضع آخر ،وما اختصر من مكان فقد بسط يف
موضع آخر ،فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإهنا شارحة للقرآن وموضحة
له ،بل قد قال اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي :كل ماحكم به
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن ،قال اهلل تعاىل:
{إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبا أراك اهلل والتكن
للخائنني خصيما}  -النساء  - 105وقال تعاىل{ :وأنزلنا إليك الذكر
لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون}  -النحل  - 44وقال تعاىل:
{وما أنزلنا عليك الكتاب إال لتبني هلم الذي اختلفوا فيه وهدى ورمحة لقوم
يؤمنون}  -النحل  ، - 64وهلذا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :أال
إين أوتيت القرآن ومثله معه" يعين السنة  -إىل أن قال  -وحينئذ إذا مل جند
التفسري يف القرآن وال يف السنة رجعنا يف ذلك إىل أقوال الصحابة ،فإهنم
أدرى بذلك ملا شاهدوه من القرآن واألحوال اليت اختصوا هبا ،وملا هلم من
الفهم التام ،والعلم الصحيح ،والعمل الصاحل ،السيما علماؤهم وكرباؤهم -
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إىل أن قال :-
إذا مل جتد التفسري يف القرآن وال يف السنة ،وال وجدته عن الصحابة ،فقد
رجع كثري من األئمة يف ذلك إىل أقوال التابعني  -إىل أن قال رمحه اهلل :-
وقال شعبة بن احلجاج وغريه :أقوال التابعني يف الفروع ليست حجة فكيف
تكون حجة يف التفسري؟ يعين أهنا ال تكون حجة على غريهم ممن خالفهم،
وهذا صحيح ،أما إذا أمجعوا على الشيء فال يرتاب يف كونه حجة ،فإن
اختلفوا فال يكون قول بعضهم حجة على بعض وال على من بعدهم،
ويرجع يف ذلك إىل لغة القرآن ،أو السنة ،أو عموم لغة العرب أو أقوال
الصحابة يف ذلك.
فأما تفسري القرآن مبجرد الرأي فحرام) (جمموع الفتاوى) - 363 /13
.370
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المقدمة الثالثة :ال حجة في قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر:

اختالف أقوال الصحابة يف التفسري نوعان:
 - 1النوع األول :اختالف تنوع :حيث يكون القوالن صحيحني يف املعىن
أو يرجعان إىل معىن واحد ،وإمنا اختلف القوالن  -أو األقوال  -ألسباب
منها:
السبب األولِ :ذكر بعض أنواع املسمى وأقسامه :كقوهلم يف الطاغوت :إنه
الشيطان أو الكاهن أو الصنم وهذا كله صواب ويرجع إىل أصل واحد وهو
كل ما عُبِ َد من دون اهلل.
السبب الثاين :التعبري عن االسم الواحد بألفاظ مرتادفة ،كالصارم واملهنَّد
أمساء للسيف.
قال ابن تيمية رمحه اهلل (وهذان الصنفان اللذان ذكرنامها يف تنوع التفسري:
تارة لتنوع األمساء والصفات ،وتارة لذكر بعض أنواع املسمى وأقسامه،
كالتمثيالت ،مها الغالب يف تفسري سلف األمة الذي يُظن أنه خمتلف)
(جمموع الفتاوى) .340 /13
 - 2النوع الثاين :اختالف التضاد :حيث يتعارض القوالن تعارضا حقيقيا
ال ُيكن معه اجلمع أو التوفيق بينهما ،وال بد أن يكون أحدمها صوابا
واآلخر خطأ ،وهذا بالنسبة ألقوال الصحابة إذ ال بد أن يكون احلق يف
أحدها ال خيرج عنها كما سأذكره يف املقدمة الرابعة.
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فإذا تعارضت أقوال الصحابة فال حجة يف أحدها ووجب الرتجيح بينها
[ ،]1هذا قول األئمة األربعة ومجاهري العلماء:
قال أبو عمر بن عبد الرب (وقد روي السميت عن أيب حنيفة أنه قال يف
قولني للصحابة :أحد القولني خطأ واملأمث فيه موضوع) (جامع بيان العلم)
.83 /2
وقوله (واملأمث فيه موضوع) ألنه جمتهد خمطئ وهذا له أجر واحد كما ثبت يف
الصحيح.
وقال ابن عبد الرب( :عن مالك أنه قال يف اختالف أصحاب رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم :خمطئ ومصيب فعليك باالجتهاد) (جامع بيان
العلم) .81 /2
وقوله (فعليك باالجتهاد) أي :للرتجيح بينهما ملعرفة املخطئ من املصيب.
قال الشافعي رمحه اهلل( :أرأيت أقاويل أصحاب رسول اهلل إذا تفرقوا فيها؟
فقلت :نصري منها إىل ما وافق الكتاب أو السنة أو اإلمجاع أو كان أصح
 - 1قال العالمة أبو حممد املقدسي حفظه اهلل:
(كذا قال" :فال حجة يف أحدها".
والراجح عندي أن هذا خطأ مطبعي ،وأنه يريد" :فاحلجة يف أحدها".
إذ الرتجيح ال يكون إللغاء اجلميع ،بل الختيار األقوى واألرجح.
صرح به بعد ذلك يف املقدمة الرابعة فقال" :ويف اجلملة
وهذا هو املذهب املختار عنده ،كما ّ
فإن العلماء مل خيتلفوا يف أن احلق ال خيرج عن قول الصحابة ،فإن أمجعوا فإمجاعهم حجة
بالرد إىل الكتاب والسنة ،وال جيوز
قطعية ،وإن اختلفوا فاحلق يف قول بعضهم ،ويعلم هذا ِّ
اخلروج عن أقواهلم" اه  .ص (.))821
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يف القياس) (الرسالة) بتحقيق أمحد شاكر ص .597 - 596
وقال ابن القيم يف كالمه عن أصول مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل:
ختري من أقواهلم ما كان
(األصل الثالث من أصوله :إذا اختلف الصحابة َّ
أقرهبا إىل الكتاب والسنة ،ومل خيرج عن أقواهلم ،فإن مل يتبني له موافقة أحد
األقوال حكى اخلالف فيها ومل جيزم بقول) (اعالم املوقعني) .31 /1
وقال ابن تيمية رمحه اهلل( :وأما أقوال الصحابة :فإن انتشرت ومل تُنكر يف
زماهنم فهي حجة عند مجاهري العلماء ،وإن تنازعوا ُرَّد ما تنازعوا فيه إىل اهلل
والرسول ،ومل يكن قول بعضهم حجة مع خمالفة بعضهم له باتفاق العلماء)
(جمموع الفتاوى) .14 /20
وقال ابن تيمية أيضا (ومن قال من العلماء إن قول الصحايب حجة فإمنا
نص خيالفه  -إىل قوله  -وأما
قاله إذا مل خيالفه غريه من الصحابة وال عُرف ٌ
إذا عرف أنه خالفه فليس حبجةٍ باالتفاق) (جمموع الفتاوى) - 283 /1
.284
وقال الشوكاين يف (السيل اجلرار)( :تفسري الصحايب لآلية ال تقوم به احلجة
السيما مع اختالفه) أه نقال عن (أجبد العلوم) لصديق حسن خان/1 ،
 ،444ط دار الكتب العلمية.
قال أبو عمر بن عبد الرب رمحه اهلل ("باب جامع بيان ما يلزم الناظر يف
اختالف العلماء".
قال أبو عمر :اختلف الفقهاء يف هذا الباب على قولني :أحدمها أن
اختالف العلماء من الصحابة ومن بعدهم من األئمة رمحة واسعة وجائز ملن

77
نظر يف اختالف أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يأخذ بقول
من شاء منهم ،وكذلك الناظر يف أقاويل غريهم من األئمة ما مل يعلم أنه
خطأ فإذا بان له أنه خطأ خلالفه نص الكتاب أو نص السنة أو إمجاع
العلماء مل يسعه اتباعه ،فإذا مل يبني له ذلك من هذه الوجوه جاز له
استعمال قوله وإن مل يعلم صوابه من خطئه وصار يف حيز العامة اليت جيوز
هلا أن تقلد العامل إذا سألته عن شيء وإن مل تعلم وجهه ،هذا قول يروى
معناه عن عمر بن عبد العزيز والقاسم بن حممد وعن سفيان الثوري إن صح
وقال به قوم ،ومن حجتهم على ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم "أصحايب
كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم" ،وهذا مذهب ضعيف عند مجاعة من
أهل العلم وقد رفضه أكثر الفقهاء وأهل النظر  -إىل أن قال  -وأما مالك
والشافعي ومن سلك سبيلهما من أصحاهبما وهو قول الليث بن سعد
واألوزاعي وأيب ثور ومجاعة أهل النظر أن االختالف إذا تدافع فهو خطأ
وصواب ،والواجب عند اختالف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة
عدم ،فإن استوت األدلة
واإلمجاع والقياس على األصول منها وذلك ال يُ َ
وجب امليل مع األشبه مبا ذكرنا بالكتاب والسنة ،فإذا مل يبني ذلك وجب
التوقف ومل جيز القطع إال بيقني ،فإن اضطر أحد إىل استعمال شيء من
ذلك يف خاصة نفسه جاز له ما جيوز للعامة من التقليد واستعمل عند
افراط التشابه والتشاكل وقيام األدلة على كل قول مبا يعضده قوله صلى اهلل
عليه وسلم "الرب ما اطمأنت إليه النفس واإلمث ما حاك يف الصدر ،فدع ما
يريبك ملا ال يريبك" هذا حال من ال ُيعن النظر ،وأما املفتون فغري جائز
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عند أحد ممن ذكرنا قوله أن يفيت وال يقضي حىت يتبني له وجه ما يفيت به
من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع أو ما كان يف معىن هذه األوجه.
إىل أن قال أبو عمر (باب ذكر الدليل يف أقاويل السلف على أن
االختالف خطأ وصواب ،يلزم طلب احلجة عندهِ ،
وذ ْكر بعض ما خطَّأ فيه
بعضهم بعضا وأنكره بعضهم على بعض عند اختالفهم ِ
وذكر معىن قوله
صلى اهلل عليه وسلم "أصحايب كالنجوم") مث روي أبو عمر بإسناده عن
سعيد بن جبري قال قلت البن عباس :إن نوفا البكايل يزعم أن موسى
يب بن
صاحب اخلضر ليس موسى بين إسرائيل ،فقال :كذب ،حدثنا أُ ّ
كعب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فذكر احلديث بطوله ،قال أبو عمر:
قد رد أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه قول الصحابة يف الردة وقال :واهلل لو
منعوين عقاال مما أعطوه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جلاهدهتم عليه،
وقطع
عمر بن اخلطاب اختالف أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف
التكبري على اجلنائز وردهم إىل أربع ،ومسع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان
الضيب بن معبد مهال باحلج والعمرة معا ،فقال أحدمها لصاحبهَ :هلَذا أضل
من بعري أهله ،فأخرب بذلك عمر فقال :لو مل يقوال شيئا هديت لسنة
وردت عائشة قول أيب هريرة تقطع املرأة الصالة ،وقالت :كان رسول
نبيكَّ ،
اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلي وأنا معرتضة بينه وبني القبلة ،وردت قول
ابن عمر امليت يعذب ببكاء أهله عليه ،وقالتَ :وِهم
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أبو عبد الرمحن أو أخطأ أو نسي ،وكذلك قالت له يف عُ َمر رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم إذ زعم ابن عمر أنه اعتمر أربع عمر ،فقالت عائشة :هذا
وهم منه على أنه قد شهد مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عمره كلها ما
اعتمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال ثالثا ،وأنكر ابن مسعود على أيب
هريرة قوله من َغ َّسل ميتا فليغتسل ومن محله فليتوضأ وقال فيه قوال شديدا
وقال :يا أيها الناس ال تنجسوا من موتاكم ،وقيل البن مسعود إن سلمان
بن ربيعة وأبا موسى األشعري قاال يف بنت وبنت ابن وأخت أن املال بني
البنت واألخت نصفان وال شيء لبنت االبن وقاال للسائل وائت ابن
مسعود فإنه سيتابعنا ،فقال ابن مسعود :لقد ضللت إذا وما أنا من املهتدين
بل أقضي فيها بقضاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم للبنت النصف والبنة
االبن السدس تكملة للثلثني وما بقي فلألخت ،وأنكر مجاعة أزواج النيب
صلى اهلل عليه وسلم على عائشة رضاع الكبري ومل تأخذ واحدة منهن بقوهلا
يف ذلك ،وأنكر ذلك أيضا ابن مسعود على أيب موسى األشعري وقال :إمنا
الرضاعة ما أنبت اللحم والدم فرجع أبو موسى إىل قوله ،وأنكر ابن عباس
َعلَى َعلِي أنه أحرق املرتدين بعد قتلهم ،واحتج ابن عباس بقوله صلى اهلل
عليه وسلم "من بّدل دينه فاضربوا عنقه" فبلغ ذلك عليا فأعجبه قوله ،قال
أبو عمر ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يقل فاضربوا عنقه مث
أحرقوه.
إىل أن قال أبو عمر :هذا كثري يف كتب العلماء وكذلك اختالف أصحاب
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والتابعني ومن بعدهم من املخالفني وما َرّد
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فيه بعضهم على بعض ال يكاد حييط به كتاب فضال عن أن جيمع يف باب
وفيما ذكرنا منه دليل على ما عنه سكتنا ،ويف رجوع أصحاب رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم بعضهم إىل بعضَ ،ورّد بعضهم على بعض دليل
واضح على أن اختالفهم عندهم خطأ وصواب  -إىل أن قال  -والصواب
ِ
ف فيه وتَ َدافَ َع وجه واحد ،ولو كان الصواب يف وجهني متدافعني ما
مما اختُل َ
خطأ السلف بعضهم بعضا يف اجتهادهم وقضائهم وفتواهم ،والنظر يأىب أن
يكون الشيء وضده صوابا كله  -إىل قوله  -وقال أشهب :مسعت مالكا
يقول :ما احلق إال واحد ،قوالن خمتلفان ال يكونان صواباً مجيعا ،ما احلق
والصواب إال واحد.
قال أشهب :وبه يقول الليث.
قال أبو عمر :االختالف ليس حبجة عند أحد علمته من فقهاء األمة إال
من ال بصر له وال معرفة عنده وال حجة يف قوله) (جامع بيان العلم) /2
.90 - 78
أما حديث (أصحايب كالنجوم بأيِّهم اقتديتم اهتديتم) فقد قال البزار وابن
عبد الرب إن هذا احلديث ال يصح (جامع بيان العلم) ،91 - 90 /2
وقال ابن حزم إنه حديث ساقط موضوع بال شك (اإلحكام) له73 /5 ،
و .83 - 82 /6
ويف مسألة حجية أقوال الصحابة يُراجع أيضا (اإلحكام) لآلمدي/4 ،
 ،160 - 155و (اإلحكام) البن حزم ،68 - 67 /5 ،و (ارشاد
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الفحول) للشوكاين ص  ،226و (اعالم املوقعني) البن القيم- 118 /4 ،
.155
ٍ
مسألة على قولين ،فالحق في
المقدمة الرابعة :إذا اختلف الصحابة في
أحدهما وال يجوز إحداث قول ثالث في المسألة:

والدليل على ذلك:
 - 1من كتاب اهلل قوله تعاىل{ :كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون
باملعروف وتنهون عن املنكر} آل عمران  ،110والصحابة هم أول من
يدخل يف هذا النص ،فال بد أن يكون املعروف واحلق يف أقواهلم وإن
اختلفت فاحلق ال خيرج عنها( .منهاج السنة) البن تيمية.345 /8 ،
 - 2ومن سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قوله (ال تزال طائفة من أميت
قائمة بأمر اهلل) ويف رواية (ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق)
احلديث ،وهو حديث الطائفة املنصورة املتفق عليه املشهور.
فال بد أن يكون يف كل عصر قائل باحلق قائم بأمر اهلل.
 - 3ومن اإلمجاع :اإلمجاع على أن األمة ال جتتمع على ضاللة( .جمموع
فتاوى ابن تيمية) .373 /27
ومن أقوال العلماء يف هذه املسألة:
قال اخلطيب البغدادي رمحه اهلل( :لو اختلف الصحابة مبسألة على قولني
وانقرض العصر عليه ،فإنه ال جيوز للتابعني إحداث قول ثالث ،ألن
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اختالفهم على قولني إمجاع على إبطال كل قول سواه ،فكما مل جيز
إحداث قولٍ ثان فيما أمجعوا فيه على ٍ
قول ،مل جيز إحداث قول ثالث فيما
أمجعوا فيه على قولني.
مث روي اخلطيب بإسناده عن عمر بن عبد العزيز قولهَ :س َّن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم ووالة األمر بعده ُسننا ،األخذ هبا تصديق لكتاب اهلل
واستكمال لطاعته ،وقوة على دين اهلل ،ليس ألحد تغيريها وال تبديلها وال
النظر يف رأي من خالفها ،فمن اقتدى مبا َسنّوا اهتدى ،ومن استبصر هبا
بصر ،ومن خالفها واتبع غري سبيل املؤمنني والّه اهلل ما توىل وأصاله جهنم
وساءت مصريا) (الفقيه واملتفقه) .173 /1
قال ابن تيمية رمحه اهلل (األمة إذا اختلفت يف مسألة على قولني مل يكن ملن
بعدهم إحداث قول يناقض القولني ويتضمن إمجاع السلف على اخلطأ
والعدول عن الصواب) (جمموع الفتاوى) .125 /34
ونقل السيوطي عن القاضي عبد الوهاب من املالكية قوله (تواترت األخبار
عنه صلى اهلل عليه وسلم بقوله" :ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق
ال يضرهم خالف من خالفهم حىت يأيت أمر اهلل" فأعلمنا صلى اهلل عليه
وسلم بذلك إنه ال خيلو عصر من أعصار املسلمني من قائم هلل باحلق وداع
إىل اهلدى فوجب إحالةُ ما خرج عن ذلك ،وقد أخرج هذا احلديث خمرج
املدح ألمته والتعظيم لشأهنا يف كل عصر ،وأن احلق ال خيرج عن خالفها إذا
اختلفت ،فإما أن يقوم مجيعهم باحلق أو بعضهم) أه من (الرد على من
أخلد إىل األرض) للسيوطي ،ص  ،109 - 108ط دار الكتب العلمية
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 1403ه .
ويف اجلملة فإن العلماء مل خيتلفوا يف أن احلق ال خيرج عن قول الصحابة،
فإن أمجعوا فإمجاعهم حجة قطعية ،وإن اختلفوا فاحلق يف قول بعضهم
ويُعلم هذا بالرد إىل الكتاب والسنة ،وال جيوز اخلروج عن أقواهلم ،وقال هبذا
حممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة فيما نقله ابن عبد الرب يف (جامع بيان
العلم)  ،26 /2وبه قال الشافعي نقله عنه البيهقي كما قال ابن القيم يف
(اعالم املوقعني)  ،122 /4وبه قال أمحد ابن حنبل فيما نقله ابن القيم من
أصول مذهبه يف (اعالم املوقعني) .31 /1
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المقدمة الخامسة :وجوب العمل بالراجح من األقوال المتعارضة:

إذا اختلفت أقوال الصحابة فمن بعدهم من العلماء ،فقد وجب الرتجيح
التخري من أقواهلم للعمل بأيها
بينها ،ملعرفة الراجح منها للعمل به ،وال جيوز ُّ
دون نظر يف الرتجيح.
أما الراجح :فهو األقوى من بني األقوال املتعارضة ،وإمنا يستفيد قوته
ورجحانه مبوافقته لألدلة الشرعية على الوجه الذي يعرفه العلماء يف الرتجيح
بينها.
فردوه
وأما دليل وجوب الرتجيح :فمنه قوله تعاىل{ :فإن تنازعتم يف شيء ّ
إىل اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر} النساء  ،59وقوله
تعاىل{ :وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهلل} الشورى ،10
رد كل ما فيه تنازع من األدلة أو األقوال املتعارضة إىل الكتاب
فالواجب ّ
والسنة ملعرفة الصواب من اخلطأ فيها ،وملعرفة ما يُ َقدَّم منها وما يؤخر ،وهذا
الرد هو الرتجيح.
ودليل وجوب الرتجيح أيضا هو إمجاع الصحابة رضي اهلل عنهم على ذلك
وهو حجة قطعية ،فقد ق ّدموا حديث وجوب الغُسل عند التقاء اخلتانني
على حديث املاء من املاء ،مع أن احلديثني صحيحان ،وغري ذلك مما عملوا
فيه بالرتجيح ،هذا ما قاله الشوكاين رمحه اهلل يف (ارشاد الفحول) ص ،254

85
الغزايل رمحه اهلل كما هو مذكور يف (املستصفى) ج  2ص
ونقله بنصه عن َّ
.394
ومن أقوال العلماء يف بيان وجوب الرتجيح بني األقوال املتعارضة:
 - 1قال ابن تيمية رمحه اهلل( :أمجع العلماء على حترمي احلكم والفتيا
باهلوى ،وبقولٍ أو وجه من غري نظر يف الرتجيح) (االختيارات الفقهية) البن
تيمية ،مجع البعلي ،حتقيق الفقي ،ط دار املعرفة ،ص .332
 - 2وقال أبو عمرو ابن الصالح رمحه اهلل( :واعلم أن من يكتفي بأن
لقول أو ٍ
يكون يف فتياه أو عمله موافقا ٍ
وجه يف املسألة ،ويعمل مبا يشاء من
األقوال أو الوجوه من غري نظر يف الرتجيح ،وال ت ٍ
قيد به فقد جهل وخرق
اإلمجاع) (أدب املفيت) ص .125
 - 3قال ابن القيم رمحه اهلل( :ال جيوز للمفيت أن يعمل مبا شاء من األقوال
والوجوه من غري نظر يف الرتجيح وال يَ ْعتَد به ،بل يكتفي يف العمل مبجرد
كون ذلك قوال قاله إمام أو وجها ذهب إليه مجاعة فيعمل مبا يشاء من
الوجوه واألقوال حيث رأى القول َوفْ َق إرادته وغرضه عمل به ،فإرادته
وغرضه هو املعيار وهبا الرتجيح ،وهذا حرام باتفاق األمة  -إىل أن قال -
وقد قال مالك رمحه اهلل يف اختالف الصحابة رضي اهلل عنهم خمطئ
ومصيب فعليك باالجتهاد.
وباجلملة فال جيوز العمل واإلفتاء يف دين اهلل بالتّ َش ِّهي والتخري وموافقة
ض َم ْن ُحيابيه فيعمل به ،ويفيت
الغرض فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغر َ
به ،وحيكم به ،وحيكم على عدوه ويفتيه بضده ،وهذا من أفسق الفسوق
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وأكرب الكبائر ،واهلل املستعان) (اعالم املوقعني) ج  4ص .211
هذا ،وقد سبق تفصيل هذه املسألة يف أحكام املفيت بالفصل األول من
الباب اخلامس هبذا الكتاب ،عند الكالم يف وجوب اإلفتاء باحلق وباألقوال
الراجحة.
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المقدمة السادسة :العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب:

 - 1العام :هو احلكم املستغرق جلميع ما يصلح له بطريق الشرع أو بطريق
اللغة.
 - 2ويتبني من هذا أن العموم يستفاد من عدة طرق أمهها طريقان:
(أ) الطريق األول :العموم املستفاد بطريق الشرع وإن كانت صيغته خاصة
من جهة اللغة ،وهو خطاب الرسول صلى اهلل عليه وسلم آلحاد املكلفني
بأمر أو هني ،فإنه حكم عام جلميع املكلفني ألنه صلى اهلل عليه وسلم
مبعوث جلميع اخللق ،قال تعاىل{ :وما أرسلناك إال كافة للناس} سبأ ،27
إال أن يقوم دليل على خصوصية املخاطب هبذا احلكم ،فقوله صلى اهلل
عليه وسلم للمستحاضة (إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة) احلديث متفق
عليه ،هو حكم عام لكل مستحاضة إىل يوم القيامة وإن كان اخلطاب فيه
خاصا بامرأة معينة ،ومثله قوله صلى اهلل عليه وسلم  -ملن سأله يوم النحر
أنه حلق قبل أن يذبح  -فقال (اذبح وال حرج) احلديث متفق عليه.
فهذا حكم عام وإن كان خطابا خاصا إال أن يقوم دليل على اخلصوصية
كقوله صلى اهلل عليه وسلم أليب بردة  -يف األضحية جبذعة املعز -
(جتزئك ،وال جتزئ أحدا بعدك) رواه البخاري .انظر (الربهان يف أصول
الفقه) للجويين.371 - 370 /1 ،
(ب) الطريق الثاين العموم املستفاد بطريق اللغة ،وهو العموم اللفظي وتعريفه
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أنه (اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له حبسب وضع واحد ،دفعة ،بال
حصر) (مذكرة أصول الفقه) للشنقيطي ص  ،243و (ارشاد الفحول)
 ،106 - 105و (اإلحكام) لآلمدي .287 - 286 /2
 - 3وألفاظ (صيغ) العموم اللغوي هي:
املعرف بأل غري العهدية :سواء كان اسم مفرد (كالسارق) أو
(أ) االسم ّ
اسم مجع (كاملطلقات) أو اسم جنس (كاإلنسان واحليوان واملاء).
املعرف باإلضافة.
(ب) ّ
(ج ) أمساء الشرط.
(د) أمساء االستفهام.
(ه ) األمساء املوصولة.
(و) النكرة يف سياق النفي.
(ز) النكرة يف سياق الشرط.
(ح ) لفظ كل ومجيع وحنومها .انظر (ارشاد الفحول) ص .113 - 108
 - 4وينقسم العموم اللفظي من جهة وروده إىل قسمني:
(أ) القسم األول :ما ورد ابتداء بغري سبب :فهذا ال خالف يف عمومه
ومشوله لكل ما يصلح له ،كقوله تعاىل{ :والعصر إن اإلنسان لفي خسر
إال }...فلفظ (اإلنسان) اسم جنس معرف بأل يعم كل إنسان ،وكقوله
صلى اهلل عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهلل)
احلديث متفق عليه ،فلفظ (الناس) اسم جنس معرف بأل يعم مجيع الناس.
قال اآلمدي (وكل عام ورد مبتدأ بطريق االستقالل ،فال خالف يف عمومه
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عند القائلني بالعموم) (اإلحكام)  ،347 /2وانظر (املوافقات) للشاطيب
.300 /1
(ب) القسم الثاين :ما ورد بسبب :والسبب إما أن يكون واقعة أو سؤاالً،
والعام إذا ورد على سبب خاص فله ثالث حاالت:
األوىل :أن يقرتن مبا يدل على العموم فيعم إمجاعا كقوله تعاىل{ :والسارق
والسارقة فاقطعوا أيديهما} املائدة  ،38ألن سبب نزوهلا املخزومية اليت قطع
النيب صلى اهلل عليه وسلم يدها ،واالتيان بلفظ (السارق) املذ ّكر يدل على
التعميم ،وعلى القول بأهنا نزلت يف الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية
يف املسجد فاإلتيان بلفظ (السارقة) األنثى دليل على التعميم أيضا ،ومثاله
أيضا قوله تعاىل{ :إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها) النساء ،58
فسبب نزوهلا أن العباس بن عبد املطلب أراد أخذ مفتاح الكعبة من عثمان
بن طلحة سادن الكعبة ،فنزلت اآلية فأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بِرد
املفتاح لعثمان ،فذكر األمانات بصيغة اجلمع ،قرينة تدل على أنه مل يُرد
خصوص السبب  -وهو مفتاح الكعبة  -بل يراد به عموم األمانات .انظر
(مجع اجلوامع) لتاج الدين السبكي ،وحاشييت احمللى والعطار عليه ،ج 2
ص  ،74وانظر (مذكرة أصول الفقه) للشنقيطي ص .250
احلالة الثانية :أن يقرتن العام مبا يدل على ختصيصه بالسبب ،فيخص
إمجاعا ،أي تكون العربة ّبصوص السبب ال بعموم اللفظ .انظر
(املستصفى) للغزايل  ،21 /2و (اإلحكام) لآلمدي .239 /2
وضرب الشنقيطي مثاالً لذلك بقوله تعاىل{ :وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها
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 إىل قوله  -خالصة لك من دون املؤمنني) األحزاب ( ،50مذكرة أصولالفقه) ص .250
احلالة الثالثة :أال يقرتن العام بقرينة تدل على التعميم أو التخصيص :وهي
حمل اخلالف بني العلماء ،واحلق فيها أن العربة بعموم اللفظ ال ّبصوص
السبب ،وهو قول مجهور العلماء كما حكاه أبو عمرو بن احلاجب يف
(منتهى الوصول واألمل) ص  ،79وحكاه الشوكاين يف (ارشاد الفحول)
ص .126
وقال الشوكاين( :وهذا املذهب هو احلق الذي ال شك فيه وال ُشبهة ،ألن
التعبد للعباد إمنا هو باللفظ الوارد عن الشارع وهو عام ،ووروده على سؤال
خاص ال يصلح قرينة لقصره على ذلك السبب) أه  .ويدل على أن العربة
بعموم اللفظ ال ّبصوص السبب أدلة منها:
الدليل األول :ما رواه البخاري عن ابن مسعود أن رجال أصاب من امرأة
قُبلة ،فأتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فذكر ذلك له ،فأنزلت عليه
{وأقم الصالة طريف النهار وزلفاً من الليل إن احلسنات يذهنب السيئات
ِ
أيل هذه؟ قال صلى
ذلك ذكرى للذاكرين}  -هود  - 114قال الرجلَ :
اهلل عليه وسلم (ملن عمل هبا من أميت) ويف رواية للبخاري (قال جلميع أميت
كلهم).
فهذا نص يف حمل النزاع على أن العربة بعموم اللفظ ،ألن (احلسنات
والسيئات) صيغ عموم ،مع أن سبب النزول خاص بِر ُج ٍل معني يف ٍ
ذنب
َ
معني ،وعلى هذا انعقد إمجاع أهل السنة على أن احلسنات تكفر السيئات
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باملوازنة.
الدليل الثاين :ما رواه البخاري عن َعلِ ّي رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم أتاه ليالً وفاطمة بنت رسول صلى اهلل عليه وسلم ،فقال
صلّون؟ فقال علي :يا رسول اهلل إمنا أنفسنا بيد اهلل فإذا شاء أن
هلم :أال تُ َ
يبعثنا بعثنا ،فانصرف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو يقول {وكان
اإلنسان أكثر شيء جدالً} أو كما قال ،احلديث  1127و ،7347
وهذه اآلية من سورة الكهف ( )54مكية نزلت يف كفار مكة ،وتالوته
صلى اهلل عليه وسلم هلا يف هذا املوضع مع علي وزوجه فاطمة رضي اهلل
عنهما يدل على أن العربة بعموم اللفظ.
الدليل الثالث :ما جاء يف تفسري قوله تعاىل{ :فمن كان منكم مريضاً أو به
أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نُسك} البقرة ،196
يف خاصة ،وهي لكم عامة)
وفيها قال كعب بن عجرة رضي اهلل عنه (نزلت ِ َّ
احلديث رواه البخاري (.)4517
وهذا أيضا نص يف حمل النزاع ،خاصة وأن ما قاله كعب هو حمل إمجاع من
األمة.
الدليل الرابع :ما رواه البخاري عن أيب بكرة رضي اهلل عنه قال :لقد نفعين
اهلل بكلمة أيام اجلمل ،ملا بَلَ َغ النيب صلى اهلل عليه وسلم أن فارساً َملَّكوا
قوم ولّوا أمرهم امرأة) حديث (.)7099
ابنة كسرى قال (لن يُفلح ٌ
وأيام اجلمل يعين هبا عندما خرجت عائشة وطلحة والزبري رضي اهلل عنهم
َعلَى أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه ،فلما كانت عائشة
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على رأسهم استدل أبو بكرة هبذا احلديث على أهنم لن يفلحوا ،ومل ينكر
أح ٌد من الصحابة على أيب بكرة استدالله بذلك ،فهذا إمجاع  -سكويت -
منهم على أن العربة بعموم اللفظ ال ّبصوص السبب ،إذ إن احلديث قيل
يف قومٍ كفار (وهم ال ُفْرس) وامرأة كافرة (وهي ابنة كسرى) ولكنه أجراه
على املسلمني لعموم لفظه ،فهو نكرة (قومٌ ) يف سياق النفي (لن) ومع أن
بعض العلماء قصر هذا احلديث على سببه فجعل النهي عن تولية النساء
خاصاً باإلمامة العظمى (ألنه ورد يف تويل ابنة كسرى امللك) وهذا قول ابن
ُ
حزم إال أن اجلمهور على خالفه وأن النهي عام يف مجيع الواليات لعموم
اللفظ ،ومع ذلك فلم يقل أي من الفريقني بأن احلديث ورد يف الكفار وال
جيوز االستدالل به للمسلمني.
الدليل اخلامس :قوله تعاىل{ :إمنا جزاء الذين حياربون اهلل ورسوله ويسعون
يف األرض فساداً أن يقتلوا  }...اآلية  -املائدة  ،33ومل خيتلف العلماء يف
أهنا نزلت يف املرتدين (العَُرنيني) وقد عمموا حكمها على كل حمارب وقاطع
طريق سواء كان مسلماً أو كافراً .انظر (جمموع فتاوى ابن تيمية) ،85 /7
و (فتح الباري) .110 - 109 /12
الدليل السادس :أن ما ثبت فيه أن العام يقصر على سببه ،فلوجود دليل
آخر يدل على ذلك ،كما قال ابن تيمية رمحه اهلل (واللفظ العام إن أريد به
اخلاص فال بد من نصب دليل يدل على التخصيص ،إما مقرتن باخلطاب
موسع يف تأخريه إىل حني احلاجة عند
جيوز تأخري البيان ،وإما َّ
عند من ال ِّ
اجلمهور) (جمموع الفتاوى)  ،271 /20وقال أيضا (إذا كان اللفظ أعم
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من ذلك السبب ،فقد قيل :إنه يقتصر على سببه ،والذي عليه مجاهري
الناس أنه جيب األخذ بعموم القول ما مل يقم دليل بوجوب القصر على
السبب) (الصارم املسلول) ص  ،33ومن أمثلة ذلك (أن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم رأى امرأة مقتولة يف بعض مغازيه فأنكر قتل النساء
والصبيان) متفق عليه ،فهذا نص عام يف النهي عن قتل مجيع النساء ولكنه
قُ ِ
صَر على سببه وهو أن ذلك يف قتال الكفار األصليني ،ألن األدلة األخرى
أوجبت هذا القصر ومن هذه األدلة وجوب قتل املرأة املرتدة للحديث (من
ب ّدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري ،وقتل املرأة قصاصاً لقوله تعاىل{ :واألنثى
باألنثى} البقرة  ،178ومن أمثلة قصر العام على سببه بدليل آخر قوله
صلى اهلل عليه وسلم (إذا ُدبغ اإلهاب فقد طهر) رواه مسلم ،فقد كان
سببه الشاة امليتة ،فدل على أن جلد امليتة من مأكول اللحم يطهر بالدباغ،
وال يدخل فيه جلد ميتة غري مأكول اللحم بدليل هنيه صلى اهلل عليه وسلم
عن جلود السباع ،احلديث رواه أمحد وأبو داود والنسائي والرتمذي.
واخلالصة :أن اللفظ العام الوارد على سببُ ،حكمه يَعُم كل ما يشمله
اللفظ ما مل يقم دليل بوجوب قصر احلكم على السبب ،أي :أن العربة
بعموم اللفظ ال ّبصوص السبب ،ويتفرع عن هذا ثالث مسائل وهي:
األوىل :أن صورة سبب الورود قطعية الدخول يف النص العام.
والثانية :أن قول الصحايب نزلت هذه اآلية يف كذا ليس قصراً للنص العام
على سببه.
والثالثة :االستدالل باآليات اليت نزلت يف الكفار على املسلمني.
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وسوف نفرد كل مسألة من هذه مبقدمة مستقلة فيما يلي إن شاء اهلل.
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المقدمة السابعة :صورة سبب الورود قطعية الدخول في النص العام:

وقلت سبب الورود ومل أقل سبب النزول ليدخل فيه نصوص الكتاب والسنة
الواردة على أسباب ،أما سبب النزول فإنه خاص بنصوص الكتاب يف
مصطلح أهل العلم.
وقد تبني من املقدمة السابقة أن اللفظ العام الوارد على سببُ ،حكمه يعُم
كل ما يشمله اللفظ ما مل يقم دليل يوجب قصر احلكم على السبب ،أي
أن (العربة بعموم اللفظ ال ّبصوص السبب).
والذي يشمله اللفظ العام ثالثة أشياء :عني السبب ،وصورة السبب أي
نوع السبب ،وعموم اللفظ ،ونضرب هلا مثاال حبديث (أُيا إهاب ُدبغ فقد
طهر) فقد قاله النيب صلى اهلل عليه وسلم يف ٍ
شاة ميتة ملوالة للسيدة ميمونة
رضي اهلل عنها ،فقال (أال انتفعتم بإهاهبا فدبغتموه؟) فقالوا :إهنا ميتة ،فقال
(إمنا َحُرَم أكلها) رواه اجلماعة( .نيل األوطار) .73 /1
* فعني السبب هنا :هو الشاة امليتة ملوالة السيدة ميمونة يطهر جلدها
بالدباغ.
* ونوع السبب أو صورته :هو كل شاة ميتة فيطهر جلدها بالدباغ.
* وعموم اللفظ :هو أن جلد كل حيوان يطهر بالدباغ (أُيا إهاب) وخرج
غري مأكول اللحم من هذا احلكم بدليل آخر.
فعني السبب ونوع السبب داخالن يف حكم العموم بال خالف معترب ،وإمنا
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اخلالف يف عموم اللفظ ،وقد تبني لك أن العربة بعموم اللفظ ال ّبصوص
السبب .ويف دخول نوع السبب يف حكم العام قال ابن تيمية رمحه اهلل
تعم الشخص الذي نزلت بسببه ومن
(وليس بني الناس خالف نعلمه أهنا ّ
كان حاله كحاله) (الصارم املسلول) ص  ،33فقوله (تعم الشخص الذي
نزلت بسببه) أي عني السبب ،وقوله (ومن كان حاله كحاله) أي صورة
السبب.
وقال ابن تيمية أيضا (واللفظ العام إذا ورد على سبب فال بد أن يكون
السبب مندرجاً فيه) (اقتضاء الصراط املستقيم) ص  ،185ومثله يف ص
 ،50ومثله يف (جمموع الفتاوى)  ،364 /16و .253 /18
ويعين بالسبب عينه وصورته كما يظهر من سياق كالمه ،وكما يدل عليه
كالمه السابق يف (الصارم املسلول).
وقال السيوطي رمحه اهلل  -يف معرفة فوائد أسباب النزول ( -ومنها أن
اللفظ قد يكون عاماً ويقوم الدليل على ختصيصه ،فإذا ع ِرف السبب قُ ِ
صَر
ُ
التخصيص على ماعدا صورته ،فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها
باالجتهاد ممنوع ،كما حكى اإلمجاع عليه القاضي أبو بكر يف "التقريب"،
وال التفات إىل من َّ
فجوز ذلك) (االتقان يف علوم القرآن) .28 /1
شذ َّ
(من ش ّذ فجوز ذلك) يشري إىل بعض األحناف ،انظر (اإلحكام)
وقوله َ
لآلمدي  .241 /2وقوله (القاضي أبو بكر) يعين الباقالين  403ه  ،ونقل
اإلمجاع على ذلك الغزايل أيضا يف (املستصفى) .61 /2
وقال الشنقيطي رمحه اهلل (ومجهور أهل األصول على أن صورة السبب
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قطعية الدخول يف العام ،فال جيوز إخراجها منه مبخصص ،وهو التحقيق)
(مذكرة أصول الفقه) ص  ،252وله مثله يف تفسريه (أضواء البيان) /7
.430
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المقدمة الثامنة :قول الصحابي نزلت هذه اآلية في كذا ليس قصراً
للنص العام على سببه:

فقد تبني من املقدمة السادسة أن اللفظ العام الوارد على سبب ُحكمه يعُم
كل ما يشمله اللفظ ما مل يقم دليل يوجب قصر احلكم على السبب ،أي
أن (العربة بعموم اللفظ ال ّبصوص السبب).
ويرتتب على هذا معرفة أن قول الصحايب نزلت هذه اآلية يف كذا هو بيان
منه لسبب النزول وليس قصراً حلكم النص العام على هذا السبب ،إذ
قد ثبت باألدلة املذكورة يف املقدمة السادسة أن العربة بعموم اللفظ.
ويف بيان هذا قال ابن تيمية رمحه اهلل (ومن ذلك قوهلم :إن "هذه اآلية
نزلت يف فالن وفالن" فبهذا ُُيَثِّل مبن نزلت فيه  -نزلت فيه أوالً وكان سبب
نزوهلا  -ال يريدون به أهنا آية خمتصة به ،كآية اللعان ،وآية القذف ،وآية
احملاربة ،وحنو ذلك ،ال يقول مسلم إهنا خمتصة مبن كان نزوهلا بسببه.
واللفظ العام وإن قال طائفة إنه يقصر على سببه فمرادهم على النوع الذي
هو سببه  -مل يريدوا بذلك أنه يقتصر على شخص واحد من ذلك النوع.
فال يقول مسلم إن آية الظهار مل يدخل فيها إال أوس بن الصامت ،وآية
اللعان مل يدخل فيها إال عاصم بن عدي ،أو هالل بن أمية :وأن ذم
الكفار مل يدخل فيه إال كفار قريش ،وحنو ذلك مما ال يقوله مسلم وال
عاقل.
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فإن حممداً صلى اهلل عليه وسلم قد عرف باالضطرار من دينه أنه مبعوث
إىل مجيع اإلنس واجلن ،واهلل تعاىل خاطب بالقرآن مجيع الثقلني ،كما قال:
{ألنذركم به ومن بلغ} فكل من بلغه القرآن من إنسي وجين فقد أنذره
الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم  -به ،واإلنذار هو اإلعالم باملخوف،
واملخوف  -هو العذاب  -ينزل مبن عصى أمره وهنيه.
فقد أعلم كل من وصل إليه القرآن أنه إن مل يطعه وإال عذبه اهلل تعاىل ،وأنه
إن أطاعه أكرمه اهلل تعاىل) (جمموع الفتاوى) .149 - 148 /16
وقال ابن تيمية أيضا (وقد جييء كثرياً من هذا الباب قوهلم هذه اآلية نزلت
يف كذا السيما إن كان املذكور شخصاً ،كأسباب النزول املذكورة يف
التفسري ،كقوهلم إن آية الظهار نزلت يف امرأة أوس بن الصامت ،وأن آية
اللعان نزلت يف عوُير العجالين أو هالل بن أمية ،وأن آية الكاللة نزلت يف
جابر بن عبد اهلل ،وأن قوله{ :وأن احكم بينهم مبا أنزل اهلل} نزلت يف بين
قريظة والنضري ،وأن قوله{ :ومن يوهلم يومئذ دبره} نزلت يف بدر ،وأن
قوله{ :شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت} نزلت يف قضية متيم الداري
وعدي بن بداء ،وقول أيب أيوب إن قوله{ :وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة}
نزلت فينا معشر األنصار ،احلديث ،ونظائر هذا كثري مما يذكرون أنه نزل يف
قوم من املشركني مبكة ،أو يف قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى ،أو يف
قوم من املؤمنني.
فالذين قالوا ذلك مل يقصدوا أن حكم اآلية خمتص بأولئك األعيان دون
غريهم ،فإن هذا ال يقوله مسلم وال عاقل على االطالق ،والناس وإن
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تنازعوا يف اللفظ العام الوارد على سبب هل خيتص بسببه أم ال؟ فلم يقل
أحد من علماء املسلمني إن عمومات الكتاب والسنة ختتص بالشخص
املعني ،وإمنا غاية ما يقال إهنا ختتص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه،
وال يكون العموم فيها حبسب اللفظ.
واآلية اليت هلا سبب معني إن كانت أمراً وهنياً فهي متناولة لذلك الشخص
ولغريه ممن كان مبنزلته ،وإن كانت خرباً مبدح أو ذم فهي متناولة لذلك
الشخص وغريه ممن كان مبنزلته أيضاً.
ومعرفة "سبب النزول" يعني على فهم اآلية ،فإن العلم بالسبب يورث العلم
باملسبب ،وهلذا كان أصح قويل الفقهاء إنه إذا مل يعرف ما نواه احلالف
رجع إىل سبب ُيينه وما هيجها وأثارها.
وقوهلم نزلت هذه اآلية يف كذا يراد به تارة أنه سبب النزول ،ويراد به تارة أن
ذلك داخل يف اآلية وإن مل يكن السبب كما تقول عىن هبذه اآلية كذا)
(جمموع الفتاوى) .339 - 338 /13
وقال ابن تيمية أيضا (واآليات اليت أنزهلا اهلل على حممد صلى اهلل عليه
وسلم فيها خطاب جلميع اخللق من اإلنس واجلن ،إذ كانت رسالته عامة
للثقلني ،وإن كان من أسباب نزول اآليات ما كان موجوداً يف العرب فليس
شيء من اآليات خمتصاً بالسبب املعني الذي نزل فيه باتفاق املسلمني ،وإمنا
تنازعوا :هل خيتص بنوع السبب املسؤول عنه؟ وأما بعني السبب فلم يقل
أحد من املسلمني :إن آيات الطالق أو الظهار أو اللعان أو حد السرقة
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واحملاربني وغري ذلك خيتص بالشخص املعني الذي كان سبب نزول اآلية)
(جمموع الفتاوى) .14 /19
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المقدمة التاسعة :االستدالل باآليات التي نزلت في الكفار على
المسلمين:

وهذه من املسائل املتفرعة عن قاعدة (العربة بعموم اللفظ ال ّبصوص
السبب) ،فاآلية قد تنزل يف الكفار إال أنه يُستدل هبا على املسلمني مادام
لفظها عاماً حيتمل ذلك ،وقد ذكرت يف املقدمة السابقة أن قول الصحايب
نزلت هذه اآلية يف كذا ليس قصراً للنص العام على سببه.
وإليك بعض األدلة على جواز االستدالل بالنصوص الواردة يف الكفار على
املسلمني:
 - 1قوله تعاىل{ :ورءا اجملرمون النار فظنوا أهنم مواقعوها ومل جيدوا عنها
مص ِرفا ،ولقد صرفنا يف هذا القرآن للناس من كل مثل ،وكان اإلنسان أكثر
شيء جدال ،وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلدى ويستغفروا رهبم إال
أن تأتيهم سنة األولني أو يأتيهم العذاب قُبُال ،وما نرسل املرسلني إال
مبشرين ومنذرين ،وجيادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به احلق} الكهف
 ،56 - 53فاآليات كما هو ظاهر وردت يف الكفار ،وجداهلم بالباطل،
ومع ذلك فقد استدل النيب صلى اهلل عليه وسلم بقوله تعاىل{ :وكان
اإلنسان أكثر شيء جدال} َعلَى َعلِ ّي بن أيب طالب رضي اهلل عنه ،وقد
سبق احلديث يف ذلك يف املقدمة السادسة (العربة بعموم اللفظ).
 - 2قوله صلى اهلل عليه وسلم (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة) رواه
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البخاري ،ورد يف الكفار وهم الفرس عندما ملّكوا ابنة كسرى عليهم،
فاستدل به أبو بكرة رضي اهلل عنه على عائشة رضي اهلل عنها يوم اجلمل،
وقد سبق حديثه يف املقدمة السادسة.
 - 3قوله تعاىل{ :قل اهلل ينجيكم منها ومن كل َكْر ٍب مث أنتم تشركون ،قل
هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من حتت أرجلكم أو
يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض} األنعام  ،65 - 64فهذا هتديد
ووعيد للمشركني فقال تعاىل{ :مث أنتم تشركون} مث شرع يف هتديدهم ،ومع
ذلك فقد محلها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على املسلمني ،فيما رواه
البخاري عن جابر رضي اهلل عنه قال :ملا نزلت هذه اآلية {قل هو القادر
على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم} ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم (أعوذ بوجهك) ،قال (أو من حتت أرجلكم) قال (أعوذ بوجهك)،
(أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض) ،قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم (هذا ْأه َون ،أو هذا أيسر) احلديث (.)4628
 - 4قوله تعاىل{ :لُعِ َن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود
وعيسى ابن مرمي ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون ،كانوا ال يتناهون عن منكر
فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون} املائدة  ،79 - 78فهذا نص صريح يف
الكفار من بين اسرائيل ،ومع ذلك فقد تال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
هذه اآليات مث قال (كال ،واهلل لتأمرن باملعروف ،ولتنهون عن املنكر،
ولتأخذن على يد الظامل ،ولتأطرنه على احلق أَطًْرا ،ولتقصرنه على احلق
قصًرا ،أو ليضربن اهلل بقلوب بعضكم على بعض مث ليلعننكم كما لعنهم)
ْ
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احلديث رواه أبو داود والرتمذي وقال حديث حسن ،فاآلية يف الكفار وقد
استدل هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على املسلمني أهنم يصيبهم ما
أصاب الكفار من الوعيد إذا فعلوا مثل ما فعلوا.
 - 5قوله تعاىل{ :يا أيها الذين آمنوا إن كثرياً من األحبار والرهبان ليأكلون
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اهلل ،والذين يكنزون الذهب
والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهلل فبشرهم بعذاب أليم} التوبة  ،34وقد
روي البخاري عن أيب ذر قال :كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية يف
{والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهلل} قال معاوية:
نزلت يف أهل الكتاب ،فقلت :نزلت فينا وفيهم .احلديث (.)1406
 - 6قوله تعاىل{ :إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى من بعد
ما بيّناه للناس يف الكتاب أولئك يلعنهم اهلل ويلعنهم الالعنون} البقرة
 ،159نزلت يف أهل الكتاب الذين كتموا صفة النيب صلى اهلل عليه وسلم
الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واإلجنيل ،ومع ذلك فقد استدل
الصحابة بعموم لفظها ،فقال أبو هريرة رضي اهلل عنه :إن الناس يقولون
أكثَر أبو هريرة ،ولوال آيتان يف كتاب اهلل ما ح ّدثت حديثاً ،مث يتلو {إن
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات  -إىل قوله  -الرحيم} احلديث رواه
البخاري (.)118
يعين أبو هريرة أنه لوال الوعيد على كتمان العلم الوارد يف هذه اآلية ما
حدَّث باألحاديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم .وبنفس اآلية استدل
عثمان بن عفان رضي اهلل عنه على ذلك ،فيما رواه عنه البخاري (حديث
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.)160
 - 7قوله تعاىل{ :إن الذين يشرتون بعهد اهلل وأُياهنم مثناً قليالً أولئك ال
خالق هلم يف اآلخرة} آل عمران  ،77نزلت يف أهل الكتاب ،واستدل هبا
الصحابة على الوعيد الوارد يف اليمني الغموس ،كما رواه البخاري عن ابن
مسعود رضي اهلل عنه (حديث .)2676
واألدلة على هذه املسألة كثرية ومعروفة ملن يطالع يف التفاسري ،فأكتفي مبا
سبق ،ففيه داللة على جواز االستدالل بالنصوص الواردة يف الكفار على
املسلمني مادام اللفظ حيتمل ذلك ،ويف بيان هذا قال ابن تيمية رمحه اهلل
(فإن نصوص الكتاب والسنة اللذين مها دعوة حممد صلى اهلل عليه وسلم،
يتناوالن عموم اخللق بالعموم اللفظي واملعنوي ،أو بالعموم املعنوي ،وعهود
اهلل يف كتابه وسنة رسوله  -صلى اهلل عليه وسلم  -تنال آخر هذه األمة،
قص اهلل علينا قصص من قبلنا من األمم ،لتكون عربة
كما نالت أوهلا ،وإمنا َّ
لنا ،فَنُ َشبِّه حالنا حباهلم ،ونقيس أواخر األمم بأوائلها ،فيكون للمؤمن من
املتأخرين شبه مبا كان للمؤمن من املتقدمني ،ويكون للكافر واملنافق من
قص
املتأخرين شبه مبا كان للكافر واملنافق من املتقدمني ،كما قال تعاىل ملا ّ
قصة يوسف مفصلة ،وأمجل قَصص األنبياء ،مث قال{ :لقد كان يف
قصصهم عربة ألويل األلباب}  -إىل أن قال  -وأخرب سبحانه أن دأب
الكافرين من املستأخرين كدأب الكافرين من املستقدمني) (جمموع الفتاوى)
.426 - 425 /28
وقد كانت هذه من الشبهات اليت أثارها خصوم دعوة الشيخ حممد بن عبد
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الوهاب ،فأنكروا عليه وعلى أتباعه االستدالل بالنصوص الواردة يف الكفار
 كالنصوص الدالة على كفر من يدعو غري اهلل ويستغيث به  -على تكفريمن يفعل ذلك من املسلمني ،ومن ذلك قول زيين دحالن مفيت مكة
متسك يف تكفري املسلمني بآيات نزلت يف املشركني فحملها على
(و ّ
املوحدين) أه .
ّ
فرد عليه وعلى أمثاله كثري من علماء الدعوة ،فقال الشيخ عبد اهلل أبو
ّ
بطني( :وأما قول من يقول إن اآليات اليت نزلت حبكم املشركني األولني،
فال تتناول من فعل فعلهم ،فهذا كفر عظيم ،مع أن هذا قول ما يقوله إالّ
ثور مرتكس يف اجلهل ،فهل يقول إن احلدود املذكورة يف القرآن والسنة
ألناس كانوا وانقرضوا؟ فال ُحيَ ّد الزاين اليوم ،وال تقطع يد السارق ،وحنو
ذلك ،مع أن هذا قول يستحيا من ذكره ،أفيقول هذا إن املخاطبني بالصالة
والزكاة وسائر شرائع اإلسالم انقرضوا وبطل حكم القرآن) أه .
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ:
دل عليه من األحكام على األشخاص
(إن من منع تنزيل القرآن وما ّ
واحلوادث اليت تدخل حتت العموم اللفظي ،فهو من أضل اخللق وأجهلهم
مبا عليه أهل اإلسالم وعلماؤهم قرناً بعد قرن ،وجيال بعد جيل ،ومن أعظم
الناس تعطيالً للقرآن ،وهجراً له وعزالً عن االستدالل به يف موارد النزاع
فنصوص القرآن وأحكامه عامة ال خاصة ّبصوص السبب ،وما املانع من
تكفري من فعل ما فعلت اليهود من الص ّد عن سبيل اهلل والكفر به ،مع
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معرفته؟) أه .
وقال الشيخ عبد اللطيف أيضا:
(ومن شبهاته قوله يف بعض اآليات هذه نزلت فِيمن يعبد األصنام ،هذه
نزلت يف أيب جهل ،هذه نزلت يف فالن وفالن يريد  -قاتله اهلل  -تعطيل
القرآن عن أن يتناول أمثاهلم وأشباههم ممن يعبد غري اهلل ،ويعدله بربه) أه .
وقال الشيخ عبد اللطيف أيضا( :ومن األسباب املانعة عن فهم كتاب اهلل
أهنم ظنوا أن ما حكى اهلل عن املشركني ،وماحكم عليهم ووصفهم به
خاص ٍ
بقوم مضوا ،وأناس سلفوا ،وانقرضوا ،مل يعقبوا وارثاً ،ورمبا مسع
بعضهم قول من يقول من املفسرين هذه نزلت يف عبّاد األصنام ،هذه يف
الغر أن ذلك خمتص هبم ،وأن احلكم ال يتعداهم ،وهذا
النصارى ،...فيظن ّ
من أكرب األسباب اليت حتول بني العبد وبني فهم القرآن والسنة) أه .
وهذه النقول السابقة بدءًا من قول زيين دحالن إىل آخر الردود منقولة من
كتاب (دعاوي املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب) لعبد العزيز
العبد اللطيف ،ط دار طيبة  1409ه  ،ص .230 - 227
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المقدمة العاشرة :خطاب اهلل تعالى للرسول صلى اهلل عليه وسلم هو
خطاب ألمته إال أن يقوم دليل على التخصيص:

وقد َد َّل على ذلك ثالثة أدلة:
 - 1الدليل األول :أمر اهلل لألمة باالقتداء بالرسول صلى اهلل عليه وسلم،
كما يف قوله تعاىل{ :لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة} األحزاب
 ،21وقوله تعاىل{ :وما أتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا}
احلشر .7
 - 2الدليل الثاين :أن النص على االختصاص يف موضع يدل على التعميم
يف غريه.
كما يف قوله تعاىل{ :وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب ،إن أراد النيب أن
يستنكحها ،خالصة لك من دون املؤمنني} األحزاب  ،50فحيث أراد اهلل
تعاىل ختصيصه صلى اهلل عليه وسلم حبكم من األحكام ّبني ذلك نصاً،
فعُلم أنه حيث سكت عن ذلك أراد العموم ،قال تعاىل{ :وما كان ربك
نَ ِسيّاً} مرمي .64
 - 3الدليل الثالث :استقراء نصوص القرآن.
فدلت على أن اهلل تعاىل خياطب نبيه صلى اهلل عليه وسلم ّبطاب لفظه
خاص واملقصود منه تعميم احلكم ،ومثاله:
قوله تعاىل{ :يا أيها النيب إذا طلقتم النساء} الطالق  ،1فبدأ ّبطاب
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فدل على مشول
خاص {يا أيها النيب} مث خاطب اجلميع {طلقتم}ّ ،
احلكم له وألمته.
وقوله تعاىل{ :يا أيها النيب ِ
حترم  -إىل قوله  -قد فرض اهلل لكم حتلة
مل
َ ّ
أُيانكم} التحرمي  ،2 - 1ويقال فيها ما قيل يف اآلية السابقة فبدأ ّبطاب
خاص {يا أيها النيب} مث خاطب اجلميع {قد فرض اهلل لكم}.
وقوله تعاىل{ :يا أيها النيب اتق اهلل  -إىل قوله  -إن اهلل كان مبا تعملون
خبرياً} األحزاب .2 - 1
وحنوها من اآليات ،انظر (مذكرة أصول الفقه) للشنقيطي ص - 195
.196
وهلذا فقد قال ابن تيمية رمحه اهلل (األصل فيما ِ
ب به النيب صلى اهلل
خوط
َ
عليه وسلم يف كل ما أ ُِمَر به وُهنِ َي عنه وأبيح له ،سا ٍر يف حق أمته،
كمشاركة أمته له يف األحكام وغريها حىت يقوم دليل على التخصيص ،فما
صص ،هذا مذهب
ثبت يف حقه من األحكام ثبت يف حق األمة إذا مل ُخيَ َّ
السلف والفقهاء) (جمموع الفتاوى)  ،82 /15وقد كرر هذا يف ج  22ص
.322 - 321
وقال ابن تيمية أيضا (أنه  -سبحانه وتعاىل  -ملا أحل له صلى اهلل عليه
وسلم الواهبة قال "خالصة لك من دون املؤمنني" ليبني اختصاصه بذلك،
فعُلِ َم أنه حيث سكت عن االختصاص كان االشرتاك ثابتا ،وإال فال معىن
لتخصيص هذا املوضع ببيان االختصاص) (جمموع الفتاوى) .444 /15
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المقدمة الحادية عشرة :قول الصحابي ال يخصص عموم القرآن
السيما إذا خولف:

قال اآلمدي رمحه اهلل (مذهب الشافعي يف القول اجلديد ،ومذهب أكثر
الفقهاء واألصوليني ،إن مذهب الصحايب إذا كان على خالف ظاهر
العموم ،وسواء كان هو الراوي ،أو مل يكن ال يكون خمصصاً للعموم ،خالفاً
ألصحاب أيب حنيفة ،واحلنابلة ،وعيسى بن أبان ،ومجاعة من الفقهاء.
ودليله أن ظاهر العموم حجة شرعية جيب العمل هبا باتفاق القائلني بالعموم
ومذهب الصحايب ليس حبجة على ما سنبينه ،فال جيوز ترك العموم به.
فإن قيل :إذا خالف مذهب الصحايب العموم ،فال خيلو :إما أن يكون ذلك
لدليل ،ال جائز أن يكون ال لدليل وإال وجب تفسيقه ،واحلكم ّبروجه عن
العدالة ،وهو خالف اإلمجاع.
وإن كان ذلك لدليل ،وجب ختصيص العموم به مجيعاً بني الدليلني ،إذ هو
أوىل من تعطيل أحدمها ،كما علم غري مرة.
قلنا :خمالفة الصحايب للعموم إمنا كانت لدليل َع َّن له يف نظره ،وسواء كان
يف نفس األمر خمطئاً فيه أو مصيباً ،فلذلك مل نقض بتفسيقه ،لكونه
مأخوذاً باتباع اجتهاده وما أوجبه ظنه ،ومع ذلك فال يكون ما َع َّن له يف
نظره حجة متبعة بالنسبة إىل غريه بدليل جواز خمالفة صحايب آخر من غري
تفسيق ،وال تبديع ،وإذا مل يكن ما صار إليه حجة واجبة االتباع بالنسبة
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إىل الغري ،فال يكون خمصصاً لظاهر العموم املتفق على صحة االحتجاج به
مطلقاً) أه (اإلحكام يف أصول األحكام) لسيف الدين اآلمدي357 /2 ،
 .358وقال الشوكاين رمحه اهلل (اجتهاد الصحايب ال خيصص ما ثبت عن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم بإمجاع املسلمني) (السيل اجلرار) .581 /4
وقال الشنقيطي رمحه اهلل (اعلم أن التحقيق أنه ال ُخيصص النص بقول
الصحايب إال إذا كان له ُحكم الرفع ،ألن النصوص ال ختصص باجتهاد
أحد ألهنا حجة على كل من خالفها) (مذكرة أصول الفقه) ص  ،199ط
مكتبة ابن تيمية  1409ه  .وقوله (إال إذا كان له حكم الرفع) أي :املرفوع
حكما من األحاديث ومثاله قول الصحايبِ :أمرنا بكذا ،أو هنينا عن كذا،
أو من السنة كذا ،أو كنا نقول أو نفعل كذا .انظر (مذكرة أصول الفقه)
للشنقيطي ص  ،116 - 114و (تدريب الراوي) للسيوطي- 185 /1 ،
.193
قلت :وما سبق كله يف قول الصحايب إذا مل خيالفه صحايب آخر ،أما إذا
خالفه صحايب آخر فقوله ليس حجة باالتفاق كما سبق تقريره يف املقدمة
الثالثة ،وانظر املسألة أيضا يف (ارشاد الفحول) للشوكاين ص .151
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المعرف بأل يدل على الكفر األكبر:
المقدمة الثانية عشرة :لفظ الكفر َّ

اعلم أن هناك فرقاً بني لفظ الكفر إذا جاء بصيغة االسم النكرة (ك ُك ْفر،
وكافر ،وُكفار ،وكافرون) ،وإذا جاء بصيغة املعرفة بدخول (أل) على االسم
النكرة (كال ُك ْفر ،والكافر ،والكفار ،والكافرون) ويف هذا قال ابن تيمية رمحه
اهلل (وفَ ْر ٌق بني الكفر املعرف بالالم كما يف قوله صلى اهلل عليه وسلم "ليس
بني العبد وبني الكفر أو الشرك إال ترك الصالة" وبني ُكفر ُمن َكر يف
االثبات) (اقتضاء الصراط املستقيم) ط املدين ،ص .69
فإذا جاء الكفر بصيغة النكرة احتمل أن يُراد به الكفر األكرب أو األصغر،
وهذا يف السنة فقط ،أما يف القرآن فسواء جاء بصيغة النكرة أو املعرفة فاملراد
به الكفر األكرب كما سأذكره يف املقدمة التالية ،وقد فصلت هذا يف مبحث
االعتقاد يف شرح قاعدة التكفري ويف نقد كتاب (ضوابط التكفري عند أهل
السنة) للقرين ،وضربت هناك األمثلة على ذلك ،فال داعي إلعادهتا هنا.
أما إذا جاء الكفر بصيغة املعرفة ،فإنه ال يُراد به إال الكفر األكرب ،وذلك
لتصدير االسم باأللف والالم املؤدية حلصول كمال املسمى ،وهذا ال
خالف عليه بني أهل العلم بلغة العرب ،فإنك إذا قلت "عمرو الشجاع"
أفدت أنه الكامل يف الشجاعة ،فتخرج الكالم يف صورة توهم أن الشجاعة
مل توجد إال فيه لعدم االعتداد بشجاعة غريه لقصورها عن رتبة الكمال،
وهذا ّبالف قولك "عمرو شجاع" ،فظهر بذلك الفرق بني االسم النكرة
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واملعرفة يف إفادة كمال املعىن .انظر (اإليضاح يف علوم البالغة) للخطيب
القزويين ،ط دار الكتب العلمية  1405ه  ،ص  ،101وانظر (الصالة)
البن القيم ،ط دار الكتب العلمية ،ص .18
وعلى هذا فقولك (فالن الكافر) هو إخبار عنه وحكم عليه بأنه كافر كفراً
أكرب ،لكون اخلرب عنه جاء معرفاً بأل الدالة على حصول كمال الكفر فيه،
والدالة على بلوغه الغاية يف الكفر ،وكذلك يف قوله تعاىل{ :فأولئك هم
الكافرون) هو إخبار عن أولئك بأهنم قد بلغوا الغاية يف الكفر ،وهذا هو
الكفر األكرب.
ويف تقرير هذه املقدمة:
* قال ابن تيمية رمحه اهلل (وفَ ْر ٌق بني الكفر املعرف بالالم كما يف قوله صلى
اهلل عليه وسلم "ليس بني العبد وبني الكفر أو الشرك إال ترك الصالة" وبني
ُكفر منكر يف االثبات) (اقتضاء الصراط املستقيم) ص .69
* ومن فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية( ،ورد يف جواب الفتوى ()5226
(أما نوع التكفري يف قوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم
الكافرون} ،فهو كفر أكرب) إفتاء :عبد اهلل بن قعود ،وعبد اهلل بن غديان،
وعبد الرزاق عفيفي ،وعبد العزيز بن باز( ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية واإلفتاء) مجع الدويش.93 /2 ،
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المقدمة الثالثة عشرة :وجوب حمل معنى اللفظ على معهود استعمال
الشارع

ويف بيان هذه القاعدة :قال ابن تيمية رمحه اهلل( :إن اللفظ إذا تكرر ذكره
يف الكتاب ،ودار مرة بعد مرة على وجه واحد ،وكان املراد به غري مفهومه
ومقتضاه عند اإلطالق ومل يُبَ َّني ذلك ،كان تدليسا وتلبيسا جيب أن يُصان
كالم اهلل عنه ،الذي أخرب أنه شفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنني،
وأنه بيان للناس ،وأخرب أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قد بلّغه البالغ
املبني ،وأنه َّبني للناس ما نزل إليهم) (جمموع الفتاوى) .471 /6
ف لغة املتكلم اليت هبا يتكلم
وقال ابن تيمية أيضاً (واللفظ إمنا يدل إذا عُ ِر َ
وهي عادته وعُرفه اليت يعتادها يف خطابه  -إىل قوله  -وهلذا ينبغي أن
يُقصد إذا ذُكَِر لفظ من القرآن واحلديث أن يُذكر نظائر ذلك اللفظ ،ماذا
عىن هبا اهلل ورسوله ،فيعرف بذلك لغة القرآن واحلديث وسنة اهلل ورسوله -
صلى اهلل عليه وسلم  -اليت خياطب هبا عباده ،وهي العادة املعروفة من
كالمه) (جمموع الفتاوى) .115 /7
وقال ابن القيم رمحه اهلل:
(اللفظ الذي اطّرد استعماله يف معىن هو ظاهر فيه ،ومل يُعهد استعماله يف
ؤول أو عُ ِه َد استعماله فيه نادرا ،فحمله على خالف املعهود من
املعىن امل ّ
استعماله باطل فإنه يكون تلبيساً يناقض البيان واهلداية ،بل إذا أرادوا
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يبني للسامع
استعمال مثل هذا يف غري معناه املعهود َح ّفوا به من القرائن ما ّ
تأمل كمال هذه اللغة
مرادهم به لئال يسبق فهمه إىل معناه املألوف ،ومن ّ
تبني له صحة ذلك) (خمتصر الصواعق املرسلة) ط دار
وحكمة واضعها ّ
الكتب العلمية  1405ه  ،ص .16
وقال القاضي شهاب الدين القرايف (فإن كان املتكلم هو الشرع محلنا لفظه
على عُْرفِه) (شرح تنقيح الفصول) للقرايف ،ط دار الفكر ،ص .211
وحاصل ما سبق :أنه جيب مراعاة عُرف املتكلم ،فإذا َدلّت عادته على
استعمال لفظ معني يف بيان معىن معني ،فإنه ال جيوز القول بأنه أراد بلفظه
معىن آخر حىت يأيت املتكلم بالقرائن الدالة على ذلك.
وقد ثبت باستقراء نصوص القرآن أن كل ُك ْف ٍر ورد فيه فهو الكفر األكرب،
سواء ورد بصيغة االسم أو الفعل أو املصدر ،فال جيوز محل الكفر الوارد فيه
على أنه األصغر ما مل يثبت ذلك ببيان اهلل أو بيان رسوله صلى اهلل عليه
وسلم ،ويف تقرير ذلك:
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ:
(ولفظ الظلم واملعصية والفسوق والفجور واملواالة واملعاداة والركون والشرك
وحنو ذلك من األلفاظ الواردة يف الكتاب والسنة قد يُراد هبا ُم َس َّماها املطلق
وحقيقتها املطلقة ،وقد يُراد هبا مطلق احلقيقة ،واألول هو األصل عند
األصوليني ،والثاين ال ُحيمل عليه إال بقرينة لفظية أو معنوية ،وإمنا يُعرف
ذلك بالبيان النبوي وتفسري السنة ،قال تعاىل{ :وما أرسلنا من رسول إال
ليبني هلم} إبراهيم  )4أه (الرسائل املفيدة) للشيخ
بلسان قومه ّ
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عبداللطيف ،مجع سليمان بن سحمان ،ص .22 - 21
ومعىن كالم الشيخ عبد اللطيف أن األصل هو وجوب محل كل كفر ورد يف
الكتاب والسنة على حقيقته املطلقة أي الكاملة أي :الكفر األكرب حىت
تقوم القرينة الصارفة ببيان النيب صلى اهلل عليه وسلم الدالة على أن حقيقته
املطلقة غري مراده وأنه يُراد به مطلق حقيقته أي أدىن ما يُطلق عليه وهو هنا
الكفر األصغر ،والدليل على صحة ما قاله الشيخ:
هو حديث كفران العشري ،وفيه قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  -يف
موعظته للنساء ( -يكفرن) فقال الصحابة (يكفرن باهلل؟) فقال صلى اهلل
عليه وسلم (يكفرن العشري ويكفرن اإلحسان) احلديث رواه البخاري يف
باب (كفر دون كفر) بكتاب اإلُيان من صحيحه.
وداللته واضحة ،فلما قال صلى اهلل عليه وسلم (يكفرن) محله الصحابة
على الكفر األكرب مبا عهدوه من استعمال الشارع للفظ الكفر يف إرادة
حقيقته املطلقة ،حىت َّبني هلم الرسول صلى اهلل عليه وسلم أن حقيقته
املطلقة غري مرادة فقال (يكفرن العشري) أي :ال يؤدين ح ّقه ،وقد سبق
الكالم يف هذا احلديث يف شرح قاعدة التكفري مببحث االعتقاد ،ويف نقد
رسالة (ضوابط التكفري عند أهل السنة) للقرين باملبحث نفسه.
ويف تقرير هذه القاعدة أيضا مبثل ما ورد يف كالم الشيخ عبد اللطيف :قال
ابن حجر رمحه اهلل (عُرف الشارع إذا أطلق الشرك إمنا يريد به ما يقابل
التوحيد ،وقد تكرر هذا اللفظ يف الكتاب واألحاديث حيث ال يُراد به إال
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ذلك) (فتح الباري) .65 /1
وقال أبو حيان األندلسي يف تفسريه (البحر احمليط):
(الكفر إذا أطلق انصرف إىل الكفر يف الدين) (البحر احمليط) .493 /3
ومعىن اإلطالق يف كالمهما (إذا أطلق الشرك) و (الكفر إذا أطلِق) أي :مل
يرد ما يقيده ويصرفه عن حقيقته املطلقة ،كقولك :املاء املطلق طاهر مطهر،
أي :املاء الذي مل يقيد بصفة من الصفات كقولك ماء الورد أو ماء جنس.
وبعد:
فاعلم أن كل كفر ورد يف القرآن  -سواء ورد بصيغة االسم أو الفعل أو
املصدر  -فاملراد به حقيقة الكفر املطلقة ،أي :الكفر األكرب ،وال يُشكل
على هذا إال ثالث آيات :آيتان منها (إبراهيم  28والنحل  )112يف
معرض ُكفر النِ َعم ،وآية (احلديد  )20حتتمل الكفر اللغوي ،وبالتحقيق فإن
املراد منها كلها هو الكفر األكرب:
* أما آية سورة إبراهيم ،فقوله تعاىل{ :أمل تر إىل الذين ب ّدلوا نعمة اهلل كفراً
 إىل قوله  -وجعلوا هلل أندادا ليضلوا عن سبيله}  ،30 - 28فقوله{وجعلوا هلل أندادا} قاطع يف أن املراد بكفر النعمة :الكفر األكرب وهو هنا
اختاذ األنداد من دون اهلل.
* وأما آية النحل ،فقوله تعاىل{ :وضرب اهلل مثالً قرية كانت آمنة مطمئنة
يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم اهلل  -إىل قوله  -ولقد
جاءهم رسول منهم فك ّذبوه}  ،113 - 112فقوله تعاىل{ :فكذبوه}
قاطع يف أن املراد بكفر النعمة هو الكفر األكرب وهو هنا تكذيب الرسول.
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لعب وهلو
* أما آية سورة احلديد فقوله تعاىل{ :اعلموا أمنا احلياة الدنيا ٌ
وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر يف األموال واألوالد ،كمثل غيث أعجب الكفار
الزراع وهو صحيح من جهة اللغة وفيه
نباته} ،فظاهرها أن الكفار هنا هم ّ
تعريض بالكفار على املعىن الشرعي كما قال ابن كثري رمحه اهلل (وقوله
تعاىل{ :أعجب الكفار نباته} أي :يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي
نبت بالغيث ،وكما يُعجب الزراع كذلك تعجب احلياة الدنيا الكفار ،فإهنم
أحرص شيء عليها وأ َْميل الناس إليها) (تفسري ابن كثري) .313 /4
وكذلك قال أبو منصور األزهري (وقد قيل :الكفار يف هذه اآلية :الكفار
باهلل ،وهم أشد إعجابا بزينة الدنيا وحرثها من املؤمنني) (هتذيب اللغة)
لألزهري ،ج  10ص  ،199ط الدار املصرية للتأليف والنشر.
يتبني لك أن كل كفر ورد يف القرآن فاملراد به الكفر األكرب ،وال خيرج
وهبذا ّ
عن هذه القاعدة إال آية احلديد السابقة ،فالكفر فيها وإن قلنا إنه ورد مبعناه
اللغوي ال الشرعي ،فبالقطع ال يراد به الكفر األصغر.
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المقدمة الرابعة عشرة :ال حجة في قول الصحابي إذا خالف نص
الكتاب والسنة

والدليل:
قوله تعاىل{ :ال تقدموا بني يدي اهلل ورسوله} احلجرات .1
وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم (من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو َردٌّ)
رواه مسلم.
فإذا قال الصحايب أو فعل ما خيالف الكتاب والسنة فال حجة يف قوله أو
فعله ،وال جيوز االحتجاج بقوله أو العمل به ،وهو يف هذا جمتهد خمطئ له
أجر.
واعلم أن اإلمجاع قد انعقد على عدالة الصحابة مجيعا ،وإذا خالف أحدهم
نص الكتاب أو السنة فإن هذا يرجع إىل أسباب ،أمهها العشرة اليت ذكرها
ابن حزم ،قال رمحه اهلل:
(أحدها :أن ال يبلغ العامل اخلرب فيفيت فيه بنص آخر بلغه ،كما قال عمر يف
علي هذا من أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
خرب االستئذان :خفي ّ
أهلاين الصفق باألسواق ،وقد أوردناه بإسناده من طريق البخاري يف غري هذا
املكان.
وثانيها :أن يقع يف نفسه أن راوي اخلرب مل حيفظ وأنه َوِه َم ،كفعل عمر يف
خرب فاطمة بنت قيس ،وكفعل عائشة يف خرب امليت يعذب ببكاء أهله،
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وهذا ظن ال معىن له ،إن أُطلق بطلت األخبار كلها ،وإن خص به مكان
دون مكان ،كان حتكما بالباطل.
وثالثها :أن يقع يف نفسه أنه منسوخ ،كما ظن ابن عمر يف آية نكاح
الكتابيات.
ورابعها :أن يُغلِّب نصا على نص بأنه أحوط ،وهذا ال معىن له إذ مل يوجبه
قرآن وال سنة.
وخامسها :أن يغلِّب نصا على نص لكثرة العاملني به أو جلاللتهم ،وهذا ال
معىن له ،ملا قد أفسدناه قبل يف ترجيح األخبار.
وسادسها :أن يغلِّب نصا مل يصح على نص صحيح ،وهو ال يعلم بفساد
الذي غلب.
وسابعها :أن خيصص عموما بظنه.
وثامنها :أن يأخذ بعموم مل جيب األخذ به ،ويرتك الذي ثبت ختصيصه.
وتاسعها :أن يتأول يف اخلرب غري ظاهره بغري برهان لعلة ظنها بغري برهان.
وعاشرها :أن يرتك نصا صحيحا لقول صاحب بلغه ،فيظن أنه مل يرتك
ذلك النص إال لعلم كان عنده.
وجل أنه سيكون،
فهذه ظنون توجب االختالف الذي سبق يف علم اهلل ّ
عز ّ
ونسأل اهلل تعاىل التثبيت على احلق مبنه آمني) (اإلحكام) له.129 /2 ،
وهذه األسباب العشرة ذكرها وزاد عليها ابن تيمية يف رسالته (رفع املالم عن
األئمة األعالم).
ومن أمثلة خمالفة الصحايب للنص بسبب عدم بلوغ النص إليه :ما رواه
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البخاري عن زيد بن خالد اجلهين أنه سأل عثمان بن عفان فقال :أرأيت
جامع الرجل امرأته فلم ُيُْن؟ قال عثمان (يتوضأ كما يتوضأ للصالة
إذا َ
ويغسل ذكره) قال عثمان :مسعته من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم- ،
قال زيد بن خالد  -فسألت عن ذلك علي بن أيب طالب والزبري بن العوام
وطلحة بن عبيد اهلل وأيب بن كعب رضي اهلل عنهم فأمروه بذلك أه
(حديث  )292وأدرجت فيه كلمة (قال زيد بن خالد  )-فهذا الذي ذكره
هذا اجلمع من كبار الصحابة  -من أنه ال غُسل على ِ
اجملامع إال أن يُنزل
املين  -وإن كان صحيحا ثابتا لكنه منسوخ ومل يبلغهم الناسخ فأفتوا
باملنسوخ ،أما النص الناسخ فقوله صلى اهلل عليه وسلم (إذا َجلَس بني
ُش َعبِها األربع مث جهدها فقد وجب الغُسل) متفق عليه وزاد مسلم (وإن مل
يُنزل) وأصرح منه قوله صلى اهلل عليه وسلم (إذا التقى اخلتانان فقد وجب
الغُ ْسل) رواه البيهقي وابن ماجه ورجاله ثقات عن عائشة ورواه مسلم عنها
بلفظ مقارب ،انظر (فتح الباري) .395 /1
ومن أمثلة خمالفة الصحايب للنص باجتهاد منه قول ابن عباس إنه ال توبة
لقاتل العمد حمتجا بآية النساء (ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم
خالدا فيها) النساء  ،93وقال إهنا نسخت آية الفرقان (وال يقتلون النفس
اليت حرم اهلل إال باحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما  -إىل قوله  -إال
من تاب) الفرقان  .70 - 68روي ذلك عنه البخاري يف التفسري
(األحاديث  )4766 - 4762ومجهور السلف ومجيع أهل السنة قالوا بأنه
تصح توبة قاتل العمد خالفا البن عباس وحجتهم قوله تعاىل{ :إن اهلل ال
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يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء} النساء  ،48وحجتهم
أيضا حديث قاتل املائة وفيه أن اهلل قبل توبته وهو حديث متفق عليه ،انظر
(فتح الباري) .496 /8
ومن أمثلة خمالفة الصحايب للنص باجتهاد منه :نَ ْهي بعض الصحابة كعمر
وعثمان وأيب ذر عن التمتع بالعمرة مع احلج ،فالتمتع جائز بالقرآن
(فمن متتع بالعمرة إىل احلج) البقرة  ،196وثابت بالسنة ،ويف هذا روي
البخاري عن عمران بن حصني رضي اهلل عنهما قال (أنزلت آية املتعة يف
كتاب اهلل ففعلناها مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ومل يُنزل قرآن
رجل برأيه ما شاء) (حديث .)4518
ِّ
حيرمه ،ومل يُنه عنها حىت مات ،قال ٌ
قال ابن حجر (املراد بالرجل يف قوله هنا "قال رجل برأيه ما شاء" هو عمر)
(فتح الباري) .186 /8
علي
وروي مسلم عن عبد اهلل بن شقيق (كان عثمان ينهي عن املتعة وكان ٌّ
يأمر هبا ،فقال عثمان لعلي كلمة ،مث قال علي :لقد علمت أنا قد متتعنا مع
َج ْل ولكنا كنا خائفني) أه .
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فقال :أ َ
وروى مسلم عن أيب ذر رضي اهلل عنه قال (كانت املتعة يف احلج ألصحاب
حممد صلى اهلل عليه وسلم خاصة) ويف رواية (كانت لنا رخصة ،يعين املتعة
يف احلج) أه .
فعثمان خالف النص متأوال أن التمتع كان للخوف ،وأبو ذر خالف النص
متأوال أنه كان رخصة هلم فقط.
وشرع اهلل التيمم للجنب إذا مل جيد املاء يف قوله تعاىل{ :أو المستم النساء
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فلم جتدوا ماء فتيمموا} النساء  43واملائدة  ،6وكان عمر بن اخلطاب
وعبد اهلل بن مسعود يقوالن ال يتيمم اجلنب وال يصلي حىت جيد املاء ،وعن
ابن مسعود :ولو مل جيده شهراً ال يصلي ،وقد روي هذا البخاري يف عدة
أحاديث منها ما رواه عن شقيق قال :كنت جالساً مع عبد اهلل وأيب موسى
األشعري ،فقال له أبو موسى :لو أن رجال أجنب فلم جيد املاء شهراً أما
كان يتيمم ويُصلي؟ فكيف تصنعون هبذه اآلية يف سورة املائدة {فلم جتدوا
ماء فتيمموا}؟ فقال عبد اهلل :لو ُر ِّخص هلم يف هذا ألوشكوا إذا بََرَد عليهم
املاء أن يتيمموا الصعيد ،قلت :وإمنا كرهتم هذا لِ َذا؟ قال :نعم ،فقال أبو
موسى :أمل تسمع قول عمار لعمر (بعثين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ٍ
مترغ الدابة،
كما
الصعيد
يف
فتمرغت
ء
املا
أجد
فلم
فأجنبت
حاجة
يف
ّ
فذكرت ذلك للنيب صلى اهلل عليه وسلم فقال :إمنا كان يكفيك أن تصنع
ضها مث مسح هبما ظهر كفه
هكذا :فضرب بك ّفه ضربة على األرض مث نَ َف َ
بشماله أو ظهر مشاله بكفه مث مسح هبما وجهه ،فقال عبد اهلل :أفلم تر
عمر مل يقنع بقول عمار؟ (حديث .)347
قال ابن حجر (وإمنا مل يقنع عمر بقول عمار لكونه أخربه أنه كان معه يف
تلك احلال وحضر معه تلك القصة كما سيأيت يف رواية يعلى بن عبيد ومل
يتذكر ذلك عمر أصال) (فتح الباري) .457 /1
علي َعلَى ابن عباس إباحة املتعة ،قال:
وقال ابن تيمية رمحه اهلل (وأنكر ٌّ
إنك امرؤ تائه ،إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حرم متعة النساء ،وحرم
حلوم احلُمر األهلية عام خيرب ،فأنكر علي بن أيب طالب علي ابن عباس
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إباحة احلُمر ،وإباحة متعة النساء ،ألن ابن عباس كان يبيح هذا وهذا،
فأنكر عليه َعلِ ٌّي ذلك وذكر له "أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حرم
املتعة ،وحرم احلمر األهلية" ويوم خيرب كان حترمي احلمر األهلية ،وأما حترمي
املتعة فإنه عام فتح مكة ،كما ثبت ذلك يف الصحيح) (جمموع الفتاوى)
.96 /20
وملعرفة املزيد من األمثلة على خمالفة بعض أقوال الصحابة للكتاب والسنة
تأول منهم ،انظر (اعالم
بسبب خفاء النصوص عليهم أو باجتهاد أو ّ
املوقعني) البن القيم  ،253 - 251 /2و (جامع بيان العلم) البن عبد
الرب  ،92 - 78 /2و (اإلحكام) البن حزم  129 - 127 /2و 83 /6
  ،90و (جمموع فتاوى ابن تيمية)  234 /20وما بعدها.وألجل كثرة هذا واشتهاره اتفق العلماء على أنه كل أحد يؤخذ من قوله
ويُرتك إال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كما قال ابن تيمية رمحه اهلل (وقد
اتفق سلف األمة وأئمتها على أن كل ٍ
أحد يؤخذ من قوله ويُرتك إال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم) (جمموع الفتاوى) .208 /11
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المقدمة الخامسة عشرة :في بيان ما يشترط للتكفير به من الذنوب أن
يكون فاعلها جاحداً أو مستحال وما ال يشترط فيه ذلك:

سبق حبث هذه املسألة بالتفصيل يف التنبيه اهلام املذكور مببحث االعتقاد
عقب تعليقي على قول الطحاوي رمحه اهلل (وال خيرج العبد من اإلُيان إال
جبحود ما أدخله فيه) فراجعها هناك.
وملخص املسألة أن الذنوب قسمان:
القسم األول :ذنوب مكفرة (من تَ ْرك واجب أو فعل حمرم) ثبت بالدليل
الشرعي أن فاعلها كافر كفراً أكرب ،فهذه يكفر مبجرد فعلها دون اشرتاط
دل على
اجلحد (ملا تركه من واجب) أو االستحالل (ملا فعله من حمرم) وقد ّ
هذا الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة ،وتفصيل هذه األدلة مذكور بالتنبيه
اهلام املشار إليه أعاله.
ب اهلل
وقال ابن تيمية رمحه اهلل ُ -مبيِّنا مذهب السلف يف ذلك ( :-إ ْن َس َّ
ب رسوله َك َفر ظاهراً وباطناً ،سواء كان الساب يعتقد أن ذلك حمرم،
أو َس َّ
أو كان مستحالً له ،أو كان ذاهالً عن اعتقاده ،هذا مذهب الفقهاء وسائر
أهل السنة القائلني بأن اإلُيان قول وعمل ،وقد قال اإلمام أبو يعقوب
إسحاق بن إبراهيم احلنظلي املعروف بابن راهويه  -وهو أحد األئمة يُ ْع َدل
ب اهلل أو سب رسوله
بالشافعي وأمحد  :-قد أمجع املسلمون أن َم ْن َس َّ
عليه الصالة والسالم أو دفع شيئاً مما أنزل اهلل أو قتل نبياً من أنبياء اهلل أنه
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كافر بذلك وإن كان ُمقراً مبا أنزل اهلل) (الصارم املسلول) ص  ،512فمن
اشرتط اجلحد أو االستحالل للتكفري هبذه الذنوب املكفرة فقد استدرك
على اهلل وَك َّذب بآيات اهلل ،ألن اهلل مسى فاعلها كافراً مبجرد تركه أو فعله ومل
يقيده جبحد أو استحالل ،ومن ك ّذب بآيات اهلل فقد كفر ،وهلذا أكفر
السلف غالة املرجئة الذين يعتربون اجلحد أو االستحالل شرطاً مستقالً
للتكفري بالذنوب املكفرة كما نقله ابن تيمية يف (جمموع الفتاوى) 205 /7
و .209
والقسم الثاين من الذنوب :الذنوب الْ ُم َف ِّسقة غري املكفرة( ،من تَ ْرك واجب
أو فعل حمرم) ،وهي الكبائر اليت فيها َح ٌّد يف الدنيا أو وعيد يف اآلخرة ،ومل
يثبت بالنص كفر فاعلها وال يعاقب فاعلها بعقوبة املرتد ،فهذه ال يكفر
مبجرد فعلها فإن جحد الواجب الذي تركه أو استحل احملرم الذي فعله كفر
دل عليه إمجاع الصحابة يف حادثة قدامة بن مظعون ،ألن
بذلك كما ّ
احملرمة ،ومن كذب
اجلحد واالستحالل كالمها تكذيب بالنصوص املوجبة أو ِّ
بالنص كفر.
والتفصيل بالتنبيه اهلام املشار إليه أعاله كما تقدم ِذ ْكره ،وإمنا ذكرت هذه
املقدمة هنا للتذكري مبا ذكرته هناك.
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المقدمة السادسة عشرة :في بيان معنى قول أهل السنة (وال ِّ
نكفر
أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله):

وقد سبق بيان معىن هذه العبارة بالتفصيل يف تعليقي على العقيدة الطحاوية
بأول مبحث االعتقاد.
ّ
وأن املراد بالذنب يف هذه العبارة هو ما دون الكفر ،أي الذنوب غري
املكفِّرة مثل الزنا والسرقة وشرب اخلمر.
ويؤكد هذا قوهلم (من أهل القبلة) أي :أنه مل يأت بذنب خيرجه عن كونه
من أهل القبلة ،وأحيانا يقولون (ال نكفر مسلما بذنب ما مل يستحله)
فقوهلم (مسلماً) هو كقوهلم (من أهل القبلة) أي :أن ذنبه هذا غري مكفِّر
مل خيرجه من امللة وأنه مازال مسلماً من أهل القبلة مع ذنبه ،فإن استحله
فقد كفر باالستحالل ال بالذنب اجملرد ،وقد َّ
دل على كفره باالستحالل
إمجاع الصحابة يف حادثة شرب قدامة بن مظعون للخمر ،وقد ذكرت قصته
يف أكثر من موضع مببحث االعتقاد ،وقد وردت (مبجموع فتاوى ابن
تيمية)  ،405 - 403 /11 ،610 /7ج  ،499 /12ج  ،92 /20ج
.213 /34
وتفسري هذه العبارة حسب ما ذكرته أعاله ،قد نقلته يف تعليقي على
العقيدة الطحاوية:
* عن البخاري صاحب الصحيح نقال عن (شرح اعتقاد أهل السنة) أليب
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القاسم الاللكائي ،175 /1 ،ط دار طيبة.
وبوب البخاري هلذه املسألة يف كتاب اإلُيان من صحيحه يف باب 22
ّ
(املعاصي من أمر اجلاهلية وال يكفر صاحبها بارتكاهبا إال بالشرك).
* وعن أيب احلسن األشعري ،من (مقاالت اإلسالميني) له ،347 /1 ،ط
املكتبة العصرية.
* وعن ابن تيمية من (جمموع الفتاوى)  ،302 /7و  ،474 /12و /20
.90
* وعن حممد بن عبد الوهاب من كتاب (الرسائل الشخصية) وهو القسم
اخلامس من مؤلفات الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب ،ط جامعة اإلمام
حممد بن سعود ،ص .234 - 233
* وعن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد
الوهاب من (الدرر السنية يف األجوبة النجدية  -ج  - 9كتاب الردود -
ص .)291 - 290
* وعن حافظ حكمي من كتابه (معارج القبول)  ،438 /2ط السلفية.
وأذكر معىن االستحالل يف املقدمة التالية إن شاء اهلل:
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المقدمة السابعة عشرة :معنى االستحالل وحكمه وصوره:

 - 1االستحالل :يف الشرع هو جعل ما َحَّرمه اهلل حالالً ،بصفة خاصة أو
عامة.
وحكمه أنه كفر أكرب :ويدل عليه:
-2
ُ
(أ) من كتاب اهلل :قوله تعاىل{ :إمنا النسيء زيادة يف الكفر يُضل به الذين
حرم اهلل ،فيُحلوا ما َحّرم
كفروا ،حيلونه عاماً وحيرمونه عاماً ليواطئوا ع ّدة ما ّ
فبني
اهلل ،زين هلم سوء أعماهلم ،واهلل ال يهدي القوم الكافرين} التوبة ّ ،37
سبحانه أن حتليل ما َحّرم اهلل زيادة يف الكفر ،والزيادة يف الكفر كفر،
وسيأيت شرح هذه اآلية يف املسألة السادسة إن شاء اهلل.
(ب) إمجاع الصحابة :يف حادثة قدامة بن مظعون ملا شرب اخلمر ظناً منه
أهنا حتل له متأوالً قوله تعاىل{ :ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات
فبني له عمر خطأه فيما تأوله ،واتفق هو
جناح فيما طعموا} املائدة ّ ،93
أقر قدامة بتحرمي اخلمر ُجلد احل ّد ،وإن أصر على
والصحابة على أنه إذا ّ
استحالهلا قُتل مرتداً ،فرجع عن قوله ،وحديثه رواه عبد الرزاق بإسناد
صحيح كما قال ابن حجر يف (فتح الباري) .141 /13
وقد ذكرت حديث قدامة يف أكثر من موضع مببحث االعتقاد وذكرت
مواضعه بكتب العلم هناك.
وهذان الدليالن يبينان أنه سواء كان االستحالل بصفة خاصة أو عامة،
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فإنه ُك ْفر ،ومعىن بصفة خاصة أي :أن يستحل الشخص احلرام يف خاصة
نفسه ال يلزم به غريه كما صنع قدامة ،ومعىن بصفة عامة أي :أن جيعل
الشخص احلر َام حالالً على سبيل التشريع لغريه كما يف النسيء ،وهذا هو
معىن عبارة (بصفة خاصة أو عامة) الواردة يف تعريف االستحالل ،ومنه
تعلم أنه ال يشرتط يف االستحالل أن يكون تشريعا عاماً حىت يصري مكفراً.
 - 3ويُعرف االستحالل :بالتعبري عن ذلك  -أي :عن أن احلرام حالل :-
(أ) بالنطق :كما يف النسيء املذكور يف اآلية ،وكان فاعله ينادي يف الناس
يف موسم احلج  -باجلاهلية قبل اإلسالم  -أنه جعل شهر احملرم من العام
وحرم شهر صفر بدالً منه ،وكما يف قول قدامة إن اخلمر
القابل حالالً َّ
ليست حمرمة عليه.
(ب) بالكتابة :وذلك ألن الكتابة حتل حمل النطق يف مواضع كثرية ،ومن
هنا كانت القاعدة الفقهية (الكتاب كاخلِطاب) ،انظر (شرح القواعد
الفقهية) للشيخ أمحد الزرقا ،ص  ،285ط دار الغرب اإلسالمي 1403
ه  ،وانظر (املغين مع الشرح الكبري) .327 - 326 /11
 - 4ومن صور االستحالل:
(أ) بالنطق :القسم الذي يُقسمه رؤساء الدول وغريهم على االلتزام
بالدستور والقانون الوضعيني ،ومها من الشرائع الباطلة احملرمة ،فإنه يُقسم
على وجوب العمل باحلرام ويوجبه على غريه.
(ب) وبالكتابة :ما تنص عليه هذه الدساتري والقوانني من إباحة احملرمات
القطعية كالربا والزنا واخلمر وامليسر والتربج والفنون املاجنة وإباحة دم املسلم
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وماله بغري حق ،وتتخذ هذه اإلباحة صوراً متعددة:
* منها النص على وجوب العمل باحلرام :كما تنص الدساتري على أن
(احلكم يف احملاكم بالقانون) والقانون باطل وحرام وكفر ،وهم يوجبون العمل
به ،واإلجياب درجة أعلى من اإلباحة واالستحالل ،فإن املباح لك أن تفعله
أو ال تفعله ،أما الواجب ففيه إلزام ويف تركه عقوبة ،وهلذا فهم يعاقبون
من خيالف قوانينهم الباطلة.
* ومنها النص على إباحة دم املسلم بغري حق شرعي ،فقوانينهم تبيح بل
توجب قتل املسلم إذا خرج على احلاكم الكافر وسعى يف خلعه ،وتعترب هذا
املسلم جمرماً يف حني أنه جماهد يف سبيل اهلل يؤدي واجباً شرعياً.
* ومنها منح الرتاخيص التجارية ملزاولة احملرمات ،كالرتخيص للبنوك مبزاولة
الربا ،والرتخيص بفتح املراقص وصاالت القمار (امليسر) واخلمارات وبيوت
الدعارة يف بعض البلدان ،والرتخيص والرخصة هي اإلذن يف الشيء ،واإلذن
إباحة كما ذكره ابن منظور يف (لسان العرب) ،ومن أباح احلرام اجملمع على
حترُيه كفر باإلمجاع كما قال ابن تيمية يف (جمموع الفتاوى) .267 /3
ويالحظ أن بعض الدول اليت ت ّدعي أهنا إسالمية حتكم بالكتاب والسنة
وتطبق بعض احلدود الشرعية متنح الرتاخيص للبنوك الربوبية ملزاولة نشاطها
يف تلك الدول وهذا يكفي وحده لتكفري مثل هذه الدول ألن هذا الرتخيص
إباحة وإجازة واستحالل للربا اجملمع على حترُيه.
الردة بالنص يف الدساتري
* ومنها النص على إباحة احلرام بإطالق ،كإباحة ّ
على أن (حرية االعتقاد مكفولة).
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* ومنها السكوت عن جترمي الفعل ومعاقبة فاعله ،مبا يعين أنه مباح يف
قوانينهم ،فتنص دساتريهم على أنه (ال جرُية وال عقوبة إال بقانون) ،وقال
أحد القانونيني (األمر الذي ال يعده القانون جرُية فهو مباح بصفة أصلية
من الناحية اجلنائية ،بصرف النظر عن الظروف اليت وقع فيها ،حبيث ال
يكون على القاضي لكي حيكم بالتربئة إال أن يتحقق من عدم النص على
جترمي الواقعة املسندة) أه من كتاب (شرح قانون العقوبات  -القسم العام)
للدكتور حممود حممود مصطفي ،ص  ،146ط جامعة القاهرة ،ط ،10
 1983م.
الردة مباحة ألهنا ال يعاقب عليها القانون الوضعي فلو
ومن هذا الباب تعترب ّ
سب ملك البالد
سب اهلل ورسوله ال يُ َعاقب يف حني أنه لو ّ
أن رجال ّ
لعوقب بتهمة العيب يف الذات امللكية ،إذ تنص دساتري الدول امللكية على
أن ذات امللك مصونة ال متس! ،ومن هذا الباب أيضا يعترب الزنا بالرتاضي
مباحا وكذلك شرب اخلمر ولعب امليسر يف أماكن معينة ،وكذلك يُباح
التربج واالختالط والفنون املاجنة وغريها من احملرمات.
فهذه كلها من صور اإلباحة واالستحالل ِّ
املكفر الذي تشتمل عليه
الدساتري والقوانني الوضعية.
 - 5ال أثر لنوع الكفر املقارن لالستحالل يف تكفري املستحل :وبيان ذلك
أنين قد نبّهت يف أكثر من موضع مببحث االعتقاد على الفرق بني أسباب
الكفر وأنواعه ،وأن األحكام الدنيوية مرتتبة على األسباب من األقوال
واألفعال الظاهرة ال على األنواع والبواعث الباطنة ،وهذا سا ٍر هنا فكل من
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جعل احلرام حالالً بنطقه أو بكتابته مع علمه بتحرُيه فهو كافر ،وقد ذكرت
صور االستحالل بالكتابة من قبل ،أما الباعث له على ذلك :فقد يكون
تكذيبا حبكم اهلل ،وقد يكون معاندة حلكم اهلل مع اإلقرار به وهذا هو حال
احلاكمني بالقوانني الوضعية والذين يوجبون العمل هبا ،فكثري منهم يُقر بأن
هذه األشياء حرام ولكنه يبيحها بعلل شىت فهذه معاندة حلكم اهلل
واستخفاف به ،فال يشرتط للتكفري باالستحالل أن يقارنه انكار وتكذيب
حبكم اهلل بل قد يستحلها وهو مقر حبكم اهلل معاند ًة واستخفافاً ،وقد ّبني
شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل هذا األمر بقوله:
(وبيان هذا أن من فعل احملارم مستحال هلا فهو كافر باالتفاق ،فإنه ما آمن
بالقرآن من استحل حمارمه ،وكذلك لو استحلها من غري فعل ،واالستحالل
اعتقاد أن اهلل مل حيرمها ،وتارة بعدم اعتقاد أن اهلل حرمها ،وهذا يكون خللل
يف اإلُيان بالربوبية ،وخللل يف اإلُيان بالرسالة ،ويكون َج ْحداً حمضا غري
مبين على مقدمة ،وتارة يعلم أن اهلل حرمها ،ويعلم أن الرسول إمنا حرم ما
حرمه اهلل ،مث ُيتنع عن التزام هذا التحرمي ،ويعاند احملرم ،فهذا أشد كفراً ممن
قبله ،وقد يكون هذا مع علمه أن من مل يلتزم هذا التحرمي عاقبه اهلل وعذبه،
مث إن هذا االمتناع واإلباء إما خللل يف اعتقاد حكمة اآلمر وقُ ْدرته فيعود
هذا إىل عدم التصديق بصفة من صفاته ،وقد يكون مع العلم جبميع ما
يصدق به مترداً أو اتباعاً لغرض النفس ،وحقيقته كفر ،هذا ألنه يعرتف هلل
ورسوله بكل ما أخرب به ويصدق بكل ما يصدق به املؤمنون ،لكنه يكره
ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته ملراده ومشتهاه ،ويقول :أنا ال أقر
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بذلك ،وال ألتزمه ،وأبغض هذا احلق وأنفر عنه ،فهذا نوع غري النوع األول،
وتكفري هذا معلوم باالضطرار من دين اإلسالم ،والقرآن مملوءٌ من تكفري
مثل هذا النوع ،بل عقوبته أشد) (الصارم املسلول) ص .522 - 521
واملذكور يف كالم شيخ اإلسالم هو بيان ألنواع الكفر املقارنة لالستحالل،
فقد يقارنه تكذيب قليب ولساين بالتحرمي (فهو كفر تكذيب) ،وقد
يقارنه تصديق قليب وتكذيب لساين بالتحرمي (فهو كفر جحود) ،وقد يقارنه
تصديق قليب وإقرار لساين بالتحرمي مع امتناع عن التزامه والقول ّبالفه (فهو
كفر عناد) وهو أشدها كفراً وهو حال كثري من احلاكمني بالقوانني الوضعية
واملوجبني هلا .وهذه األنواع ال أثر هلا يف احلكم الدنيوي بتكفري املستحل
الذي جعل احلرام حالالً بقوله أو بكتابه ،فيقول عن احلرام إنه واجب أو
جائز أو مباح أو حالل أو ال عقوبة على فاعله.
وهبذا أختم الكالم يف املقدمات املذكورة يف املسألة اخلامسة وباهلل تعاىل
التوفيق.
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المسألة السادسة :سرد األدلة النصية الدالة على كفر الحكام بغير ما
أنزل اهلل

(متهيد :يف وجوب معرفة الواقع حمل الفتوى)
قال ابن القيم رمحه اهلل (وال يتمكن املفيت وال احلاكم من الفتوى واحلكم
باحلق إال بنوعني من الفهم:
أحدها :فَ ْهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن
واألمارات والعالمات حىت حييط به علماً.
فهم حكم اهلل الذي َح َكم به يف
والنوع الثاين :فهم الواجب يف الواقع ،وهو ُ
كتابه أو على لسان رسوله  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف هذا الواقع مث
يطبق أحدمها على اآلخر.
فمن بَ َذل جهده واستفرغ ُو ْسعه يف ذلك مل يَ ْعدم أجرين أو أجراً ،فالعامل
َم ْن يتوصل مبعرفة الواقع والتفقه فيه إىل معرفة حكم اهلل ورسوله) (اعالم
املوقعني) .88 - 87 /1
وباملثل ملا ُسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن التتار وحكم قتاهلم ،أجاب

بقوله (احلمد هلل رب العاملني ،نعم جيب قتال هؤالء بكتاب اهلل وسنة رسوله
 صلى اهلل عليه وسلم  -واتفاق أئمة املسلمني ،وهذا مبين على أصلني:أحدمها :املعرفة حباهلم ،والثاين :معرفة حكم اهلل يف مثلهم) (جمموع الفتاوى)
.510 /28
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واملستفاد من كالم شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم أنه ال يتمكن املفيت من
ٍ
مسألة ما حىت يعرف حقيقة حاهلا ،ليتمكن بذلك من
إصابة الفتوى يف
تعيني ما جيب من حكم اهلل فيها ،وعلى هذا فال تصح الفتوى مع عدم
الفقه يف الواقع.
وبناءًا على ذلك فإنه قبل الفتوى يف شأن احلكام احلاكمني بالقوانني
الوضعية جيب معرفة حاهلم على التفصيل ،وقد سبق يف املسائل من األوىل
إىل الرابعة بيان كيف حلّت هذه القوانني حمل أحكام الشريعة وبيان تعلق
هذا األمر بتوحيد اهلل تعاىل كما سبق وصف موجز آلثار احلكم هبذه
القوانني.
أما يف هذه املسألة فإنه ينبغي التنبيه على أن احلكم بالقوانني الوضعية
ينطوي على ثالثة مناطات مكفِّرة ،كل منها مكفر بذاته ،وقد جتتمع يف
حق بعض األفراد ،وقد تنفرد يف حق البعض اآلخر ،وهذه املناطات املكفرة
هي:
 - 1ترك احلكم مبا أنزل اهلل :ألن احلكم بالقوانني الوضعية يف مسألة ما
حكم فيها
يالزمه ترك احلكم مبا أنزل اهلل فيها ،فما من مسألة إال وهلل تعاىل ٌ
كما سبق بيانه يف املسألة الثالثة.
 - 2اخرتاع شرع خمالف لشرع اهلل :وهي القوانني الوضعية نفسها.
 - 3احلكم بغري ما أنزل اهلل :أي :احلكم هبذا الشرع املخالف لشرع اهلل.
وكل واحد من هذه الثالثة مناط مكفر بذاته وسنقيم األدلة على ذلك فيما
يأيت إن شاء اهلل ،وخيتلف نصيب القائمني على احلكم بالقوانني من هذه
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املناطات ،ففي حني جتتمع الثالثة يف حق بعضهم ،فإهنا تنفرد أو تتبعض يف
حق البعض اآلخر ،وهذا بيانه:
 - 1فرئيس الدولة ،وهو رأس السلطة التنفيذية :جتتمع يف حقه املناطات
الثالثة ،إذا إنه اآلمر املل ِزم هبا مجيعا ،كما أنه يصدِّق على قرارات السلطة
التشريعية إلجازة العمل هبا يف الدولة.
(املناط الثاين) ،كما يص ّدق أحيانا على أحكام احملاكم لتنفذ (املناط األول
والثالث).
 - 2وكذلك الربملان أو جملس الشعب ،وهو السلطة التشريعية :جتتمع يف
حقه املناطات الثالثة ،فهو الذي يشرع ما يستجد من قوانني (املناط
الثاين) ،كما أنه مسئول عن إجازة السياسة العامة للدولة واليت منها احلكم
بغري ما أنزل اهلل (املناطان األول والثالث).
ويلحق مبجلس الشعب يف املناط الثاين (التشريع) :اللجان الفنية املتخصصة
مبا يُسمى بوزارة العدل فهي اليت تضع القوانني حقيقةً ،وينحصر دور جملس
الشعب يف مناقشتها وإجازهتا ،ويلحق مبجلس الشعب كل من له سلطة
إصدار قرارات بقوانني يف الدولة.
 - 3أما القضاة ومن يف حكمهم :فهؤالء جيتمع يف حقهم املناطان األول
والثالث ،ومها ترك حكم اهلل واحلكم بغريه ،فإذا حكم بسجن السارق :فقد
ترك حكم اهلل بقطع يده ،وحكم بغري ما أنزل اهلل بسجنه ،وهكذا يف سائر
األقضية ،وال شأن للقضاة غالبا باملناط الثاين وهو التشريع وإمنا هو حيكمون
مبا شرعه غريهم ،إال يف البالد اليت تعترب السوابق القضائية أحكاماً حتتذي
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فهنا تتخذ أحكام بعض القضاة صفة التشريع.
هذا ما يتعلق بيان الواقع يف البالد احملكومة بالقوانني الوضعية ،ويبقى بعد
ذلك بيان الواجب يف الواقع ،أي بيان حكم اهلل يف هذا الواقع ،أو مبعىن
آخر إقامة األدلة على أن هذه املناطات الثالثة مكفرة ،فيكفر كل من قام
به مناط منها.
أوال :املناط املكفر األول (وهو ترك احلكم مبا أنزل اهلل):
والدليل على أنه مكفِّر:
قوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} املائدة ،44
فرتب سبحانه احلكم بالكفر على جمرد ترك احلكم مبا أنزل اهلل ال على
معرف بأل فهو الكفر األكرب ،وعلى
احلكم بغريه ،والنص عام والكفر فيه ّ
هذا فإن كل من ترك احلكم مبا أنزل اهلل يف قضية من األقضية فهو كافر،
سواء كان قاضيا شرعيا أو قاضيا غري شرعي ،وال خيرج من هذا احلكم إال
اجملتهد املخطئ ،ونظراً للخالف الوارد يف تفسري هذه اآلية ،ونظراً للجدل
القائم حوهلا من بعض املعاصرين فسوف أفردها بشيء من التفصيل بعد
سرد األدلة على أن هذه املناطات الثالثة مكفرة إن شاء اهلل.
ثانيا :املناط املكفر الثاين (تشريع ما مل يأذن به اهلل):
تبني لك مما ذكرته يف املسألة الثانية
أي تشريع ما خيالف شرع اهلل ،وإذ قد ّ
هبذا املوضوع أن التشريع للخلق من أفعال اهلل تعاىل اليت ال يصح التوحيد
إال بإفراده هبا كما قال تعاىل{ :إن احلكم إال هلل} يوسف ،40 :وقال
تعاىل{ :وال يُشرك يف حكمه أحداً} الكهف ،26 :فبناءً على ذلك يكون
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من شرع للناس من دون اهلل قد جعل نفسه شريكا هلل يف ربوبيته وألوهيته،
ويكون قد نصب نفسه َربّاً للناس وَك َفر بذلك ،وهبذه األوصاف كلها وصفه
اهلل تعاىل كما يدل عليه:
 - 1قوله تعاىل{ :أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين مامل يأذن به اهلل}
الشورى ،21 :فثبت هبذا النص أن من شرع للناس ما مل يأذن به اهلل فقد
جعل نفسه شريكا هلل يف ربوبيته ،ومن أطاعه يف ذلك واتبع التشريع
املخالف فقد أشرك باهلل.
وقوله تعاىل{ :من الدين) أي :من الطريقة املتبعة والتشريع املعمول به
والنظام السائد كما بيّنته يف معاين (الدين) يف املقدمة األوىل باملسألة
اخلامسة ،وسواء كانت (من) يف قوله ِ
(من الدين) تبعيضية ،أي :شرعوا هلم
بعض الدين أي :بعض التشريع املخالف ،أو كانت بيانية ،أي :شرعوا هلم
دينا من األديان الباطلة ،فاألمر سواء.
ويف تفسري هذه اآلية قال ابن كثري رمحه اهلل:
(وقوله جل وعال {أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين مامل يأذن به اهلل}
أي :هم ال يتبعون ما شرع اهلل لك من الدين القومي ،بل يتبعون ما شرع هلم
حرموا عليهم من البحرية والسائبة
شياطينهم من اجلن واإلنس من حترمي ما ّ
والوصيلة واحلام ،وحتليل أكل امليتة والدم والقمار إىل حنو ذلك من
الضالالت واجلهالة الباطلة اليت كانوا قد اخرتعوها يف جاهليتهم من التحليل
والتحرمي والعبادات الباطلة واألموال الفاسدة) (تفسري ابن كثري) .111 /4
وقال ابن تيمية رمحه اهلل:
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(قال تعاىل{ :أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين مامل يأذن به اهلل} الشوري
 ،21فمن ندب إىل شيء يُتَ َقَّرب به إىل اهلل ،أو أوجبه بقوله أو فعله من
غري أن يشرعه اهلل :فقد شرع من الدين ما مل يأذن به اهلل ،ومن اتبعه يف
ذلك فقد اختذه شريكا هلل ،شرع له من الدين ما مل يأذن به اهلل) (اقتضاء
الصراط املستقيم) ص  ،267ط املدين.
 - 2وقوله تعاىل{ :وال يُشرك يف حكمه أحداً} الكهف.26 :
ويقال فيها ما قيل يف اآلية السابقة ،أن من شرع للناس ما مل يأذن به اهلل
فقد شارك اهلل يف تشريع األحكام خللقه وجعل نفسه شريكا هلل ،تعاىل اهلل
علواً كبرياً ،واهلل تعاىل قد أمر أمراً شرعيا بأال يشاركه أحد يف
عن ذلك ّ
احلكم والتشريع الذي أفرد نفسه به كما قال جل شأنه {إن احلكم إال هلل}
يوسف  ،40وقال {وال يُشرك يف حكمه أحداً} الكهف  ،26وسيأيت
مزيد بيان من تفسري الشنقيطي هلذه اآلية باملسألة الثامنة إن شاء اهلل.
 - 3وقوله تعاىل{ :وكذلك زيَّن لكثري من املشركني قَ ْتل ِ
أوالدهم
شركاؤهم} األنعام .137
وردت هذه اآلية يف سياق قوله تعاىل{ :وجعلوا هلل مما ذرأ من احلرث
واألنعام نصيباً فقالوا هذا هلل بزعمهم وهذا لشركائنا  -إىل قوله  -قد َخ ِسَر
ٍ
وحرموا ما رزقهم اهلل افرتاءً على اهلل ،قد
الذين قتلوا َ
أوالدهم سفهاً بغري علم ّ
ضلوا وما كانوا مهتدين} األنعام  ،140 - 136وقال ابن عباس رضي اهلل
سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثالثني واملائة من سورة
عنهما :إذا َّ
األنعام {قد خسر الذين قتلوا أوالدهم  -إىل قوله – وما كانوا مهتدين}
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رواه البخاري.
ويعين ابن عباس رضي اهلل عنهما ما كان عليه العرب يف اجلاهلية من اجلهل
والشرك باهلل ،وذلك أن شركاءهم من شياطني اإلنس واجلن كانوا قد حللوا
وحرموا عليهم ما مل يأذن به اهلل ومن ذلك ما كانوا عليه من قتل األوالد
هلم ّ
خشية اإلمالق ووأد البنات خشية العار .انظر (تفسري ابن كثري) 179 /2
 .181وأول من شرع هلم هذه الشرائع الباطلة هو عمرو بن ُحلي اخلزاعي كما يأيت
يف شرح الدليل التايل إن شاء اهلل ،والذي نستشهد به من هذه النصوص يف
هذا املقام هو قوله تعاىل{ :شركاؤهم} فوصف اهلل تعاىل من شرع للناس ما
مل يأذن به اهلل بأنه شريك هلل ،كما يف آييت الشورى والكهف السابقتني،
ومن جعل نفسه شريكا هلل يف تشريع ما مل يأذن به اهلل فقد َك َفر كما يدل
عليه:
 - 4قوله تعاىل{ :ما َج َعل اهلل من َحبريةٍ وال سائبة وال وصيلة وال حام،
ولكن الذين كفروا يفرتون على اهلل الكذب وأكثرهم ال يعقلون} املائدة
.103
قال ابن كثري رمحه اهلل:
(قال البخاري حدثنا موسى بن إمساعيل ،حدثنا إبراهيم بن سعد ،عن
صاحل بن كيسان ،عن ابن شهاب ،عن سعيد بن املسيب ،قال :البَ ِحرية:
اليت ُُينع درها للطواغيت فال حيلبها أحد من الناس ،والسائبة :كانوا يسيّبوهنا
آلهلتهم ال ُحيمل عليها شيء ،قال :وقال أبو هريرة قال رسول اهلل صلى اهلل
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صبَهُ يف النار كان ّأول من
عليه وسلم "رأيت عمرو بن عامر اخلزاعي جير قَ ْ
تثين
سيّب السوائب" ،والوصيلة :الناقة البكر تبكر يف أول نتاج اإلبل مث ّ
بعد بأنثى وكانوا يسيّبوهنا لطواغيتهم إن وصلت إحدامها باألخرى ليس
بينهما ذَ َكر ،واحلام :فحل اإلبل يضرب الضراب املعدود فإذا قضى ضرابه
َوَدعُوه للطواغيت وأعفوه عن احلمل فلم ُحيمل عليه شيء ومسّوه احلامي.
أه  ،وكذا رواه مسلم والنسائي  -إىل أن قال ابن كثري  -فعمرو هذا هو ابن
ُحلَ ّي بن قمعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد ُجْرُهم ،وكان أول
ود َعا الرعاع من
من َّ
غري دين إبراهيم اخلليل ،فأدخل األصنام إىل احلجاز َ
التقرب هبا ،وشرع هلم هذه الشرائع اجلاهلية يف األنعام
الناس إىل عبادهتا و ّ
وغريها كما ذكره اهلل تعاىل يف سورة األنعام عند قوله تعاىل{ :وجعلوا هلل مما
ذرأ من احلرث واألنعام نصيباً} إىل آخر اآليات يف ذلك  -إىل أن قال ابن
كثري  -وقوله تعاىل{ :ولكن الذين كفروا يفرتون على اهلل الكذب وأكثرهم
ال يعقلون} أي :ما شرع اهلل هذه األشياء وال هي عنده قُربة ولكن املشركني
افرتوا ذلك وجعلوه شرعاً هلم وقربة يتقربون هبا إليه وليس ذلك حباصل هلم
وبال عليهم) (تفسري ابن كثري) .108 - 107 /2
بل هو ٌ
والذي نستشهد به من هذا النص هو حكم اهلل تعاىل على من شرع للناس
الشرائع الباطلة بأنه كافر يفرتي الكذب {ولكن الذين كفروا يفرتون على
اهلل الكذب} ،وكذلك أكفره اهلل يف الدليل التايل وهو:
ضل به الذين كفرواُ ،حيلّونه
 - 5قوله تعاىل{ :إمنا النسيء زيادة يف الكفر يُ َ
ِ
حرم اهللُ ،زيِّن هلم
حرم اهلل ،فيُحلوا ما ّ
عاماً وحيرمونه عاما ليواطئوا ع ّدة ما ّ
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سوء أعماهلم ،واهلل ال يهدي القوم الكافرين} التوبة.37 :
والنسيء تشريع خمالف لشريعة اهلل يف األشهر احلُُرم  -وهي رجب وذو
القعدة وذو احلجة واحملرم  -وقد حّرم اهلل القتال يف هذه األشهر ،فكانوا يف
اجلاهلية إذا أرادوا القتال يف شهر منها جعلوه حالالً وحرموا بدالً منه شهراً
آخر من أشهر احلِ ّل ليواطئوا عدة ما حرم اهلل ،أي :ليوافقوا العدد الذي
فبني اهلل تعاىل أن هذا التشريع املخالف لشرعه هو زيادة يف
حرمه اهللّ ،
ّ
الكفر ،والزيادة يف الكفر كفر ،وهبذا يكون من شرع ما خيالف شرع اهلل
كافراً ،قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية:
تصرفهم يف شرع اهلل بآرائهم الفاسدة
(هذا مما ذم اهلل تعاىل به املشركني من ّ
أح ّل
حرم اهلل وحترُيهم ما َ
وتغيريهم أحكام اهلل بأهوائهم الباردة ،وحتليلهم ما ّ
فأخروه
احملرم ّ
اهلل  -إىل قوله  -فكانوا قد أحدثوا قبل اإلسالم مبدة حتليل ّ
وحيرمون الشهر احلالل ،ليواطئوا عدة ما
إىل صفر ،فيُحلون الشهر احلرام ّ
حرم اهلل األشهر األربعة) (تفسري ابن كثري) .356 /2
ّ
وقال االستاذ أبو منصور البغدادي يف كتابه (ال َفرق بني ِ
الفَرق) يف وصفه
ْ
ِ
للفَرق اخلارجة عن امللة اإلسالمية ،قال:
نص القرآن على حترُيه ،أو َحّرم ما أباحه القرآن نصاً ال حيتمل
(أو أباح ما ّ
التأويل ،فليس هو من أمة اإلسالم وال كرامة) (الفرق بني الفرق) ص ،14
ط مؤسسة احلليب.
وقد تبني لك يف املسألة الرابعة ويف املقدمة السابعة عشرة باملسألة اخلامسة
ما اشتملت عليه القوانني الوضعية من إباحة احملرمات القطعية كالربا والزنا
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مرخص فيها بذلك ،هذا فضال عن
بالرتاضي واخلمر وامليسر يف أماكن معينة ّ
الردة والكفر باهلل بعدم جترمي الردة وعدم معاقبة املرتد ،فمن وضع
إباحة ّ
ذلك أو أجاز العمل به فليس من أمة اإلسالم وال كرامة ،فكيف مبن
يوجبون احلكم هبذه القوانني؟
 - 6وقوله تعاىل{ :اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهلل واملسيح ابن
مرمي ،وما ِأمروا إال ليعبدوا إهلا واحداً ،ال إله إال هو سبحانه عما يشركون}
التوبة .31
قال ابن كثري رمحه اهلل (وقوله {اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهلل
واملسيح ابن مرمي} روى اإلمام أمحد والرتمذي وابن جرير من طرق عن
عِ
ي بن حامت رضي اهلل عنه أنه ملا بلغته دعوة رسول اهلل صلى اهلل عليه
د
َ ّ
تنصر يف اجلاهلية ،فأ ُِسَرت أختُه ومجاعة من
وسلم فَ َّر إىل الشام ،وكان قد َّ
قومه ،مث َم َّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أخته وأعطاها فرجعت
إىل أخيها فَ َرغَّبته يف اإلسالم ويف القدوم على رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،فتق ّدم عدي إىل املدينة وكان رئيساً يف قومه ِطيء ،وأبوه حامت الطائي
املشهور بالكرم ،فتحدث الناس بقدومه ،فدخل على رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ويف عُنُق عدي صليب من فضة وهو يقرأ هذه اآلية {اختذوا
أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهلل} قال :فقلت :إهنم مل يعبدوهم ،فقال
أحلّوا هلم احلرام
حرموا عليهم احلالل و َ
صلى اهلل عليه وسلم" :بلى ،إهنم ّ
فاتبعوهم ،فذلك عبادهتم إياهم"  -احلديث ،إىل أن قال ابن كثري  -وهكذا
قال حذيفة ابن اليمان وعبد اهلل بن عباس وغريمها يف تفسري {اختذوا
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وحرموا،
أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهلل} إهنم اتبعوهم فيما حللوا ّ
الس ّدي :استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب اهلل وراء ظهورهم ،وهلذا قال
وقال ُّ
تعاىل{ :وما أمروا إال ليعبدوا إهلاً واحداً} أي :الذي إذا َحّرم الشيء فهو
احلرام وما َحلّله فهو احلالل وما شرعه اتُّبع وما َح َكم به نفذ" ،ال إله إال
هو سبحانه عما يُشركون" أي :تعاىل وتق ّدس وتنّزه عن الشركاء والنظراء
رب سواه) (تفسري ابن
واألعوان واألضداد واألوالد ،ال إله إال هو ،وال ّ
كثري) .349 - 348 /2
وحسنه أيضا ابن تيمية []2
حسنه الرتمذيّ ،
وحديث عدي بن حامت ّ
(جمموع الفتاوى) .67 /7
وموضع الداللة من هذه اآلية واحلديث الوارد يف تفسريها يف املناط الذي
فأحل احلرام
نتحدث عنه وهو (التشريع من دون اهلل) :أن َم ْن فعل هذا ّ
وحَّرم احلالل وشرع ما مل يأذن به اهلل فقد جعل نفسه َربّاً للناس من دون
َ
اهلل وكفى به كفراً مبيناً ،ويف معىن هذه اآلية أيضا:
 - 2قال أبو سامي العبدان حسن التمام:
"أخرجه الرتمذي ( ،)3095وغريه ،وحسنه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف "اإلُيان" =
= (ص  ،)58واملوجود يف مطبوع سنن الرتمذي" :هذا حديث غريب ،ال نعرفه إال من
حديث عبد السالم بن حرب ،وغطيف بن أعني ليس مبعروف يف احلديث".
وله طريق أخرى عند ابن سعد يف "الطبقات" ،وله شاهد من حديث حذيفة موقوفا عليه،
وقد عزاه شيخ اإلسالم ابن تيمية للمسند ،وقال" :صححه الرتمذي" كما يف "الفرقان بني
أولياء الرمحن وأولياء الشيطان" (ص  ،)76ومل أجده يف مسند اإلمام أمحد ،واملوجود يف
مطبوع الرتمذي ما نقلته آنفا ،واهلل أعلم".
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 - 7قوله تعاىل{ :قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل ٍ
كلمة سواء بيننا وبينكم أال
نعبد إال اهلل ،وال نشرك به شيئاً ،وال يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اهلل،
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا ُمسلمون} آل عمران .64
قال القرطيب رمحه اهلل يف تفسريها:
(قوله تعاىل{ :وال يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اهلل} أي :نتبعه يف
حتليل شيء أو حترُيه إال فيما حلله اهلل تعاىل ،وهو نظري قوله تعاىل:
{اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهلل} معناه :أهنم أنزلوهم منزلة
حيرمه اهلل ومل ُحيلّه اهلل) أه .
رهبم يف قبول حترُيهم وحتليلهم لِ َما مل ِّ
نص يف أن من شرع للناس من دون اهلل فقد جعل نفسه رباً هلم.
فاآلية ّ
وأنقل ما قال االستاذ سيد قطب رمحه اهلل يف هذه اآلية باختصار ،قال رمحه
اهلل( :إن هذا الكون جبملته ال يستقيم أمره وال يصلح حاله ،إال أن يكون
هناك إله واحد ،يدبر أمره :و {لَ ْو َكا َن فِي ِه َما ِآهلَةٌ إَِّال اللَّهُ لََف َس َدتَا}
[األنبياء .. ]22 :وأظهر خصائص األلوهية بالقياس إىل البشرية :تعبّد
العبيد ،والتشريع هلم يف حياهتم ،وإقامة املوازين هلم فمن ادعى لنفسه شيئا
من هذا فقد ادعى لنفسه أظهر خصائص األلوهية ،وأقام نفسه للناس إهلا
من دون اهلل ،وما يقع الفساد يف األرض كما يقع عندما تتعدد اآلهلة يف
األرض على هذا النحو ،عندما يتعبد الناس ،عندما يدعي عبد من العبيد
أن له على الناس حق الطاعة لذاته ،وأن له فيهم حق التشريع لذاته ،وأن له
كذلك حق إقامة القيم واملوازين لذاته ،فهذا هو ادعاء األلوهية ولو مل يقل
َعلَى} [النازعات.]24 :
كما قال فرعون { :-أَنَا َربُّ ُك ُم ْاأل ْ
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واإلقرار به هو الشرك باهلل أو الكفر به  ..وهو الفساد يف األرض أقبح
الفساد  ....قال تعاىل{ :قُل يا أ َْهل الْ ِكتَ ِ
اب تَ َعالَ ْوا إِ َىل َكلِ َم ٍة َس َو ٍاء بَْي نَ نَا
َْ َ
ِ
ِ
ضا أ َْربَابًا ِم ْن
ضنَا بَ ْع ً
َوبَْي نَ ُك ْم أََّال نَ ْعبُ َد إَِّال اللَّهَ َوَال نُ ْش ِرَك بِه َشْيئًا َوَال يَتَّخ َذ بَ ْع ُ
د ِ
ون اللَّ ِه فَِإ ْن تَ َولَّْوا فَ ُقولُوا ا ْش َه ُدوا بِأَنَّا ُم ْسلِ ُمو َن} [آل عمران ... ]64 :إهنا
ُ
دعوة إىل عبادة اهلل وحده ال يشركون به شيئا ،ال بشرا وال حجرا ،ودعوة إىل
أال يتخذ بعضنا بعضا من دون اهلل أربابا ،ال نبيا وال رسوال ،فكلهم هلل
عبيد ،إمنا اصطفاهم اهلل للتبليغ عنه ،ال ملشاركته يف األلوهية والربوبية{ ،فإن
تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون}  ...وهذه املقابلة بني املسلمني ومن
يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اهلل ،تقرر بوضوح حاسم من هم
املسلمون ،املسلمون :هم الذين يعبدون اهلل وحده ،ويتعبدون هلل وحده،
{وال يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون اهلل} هذه من خصيصتهم من
سائر امللل والنحل ،ومتيز منهج حياهتم من مناهج حياة البشر مجيعا ،وإما
أن تتحقق هذه اخلصيصة ،فهم مسلمون ،وإما أال تتحقق فما هم مبسلمني
مهما ادعوا أهنم مسلمون  ....إن الناس يف مجيع النظم األرضية يتخذ
بعضهم بعضا أربابا من دون اهلل  ..يقع هذا يف أرقى الدُيقراطيات كما يقع
يف أحط الديكتاتوريات سواء  ..إن أول خصائص الربوبية هو حق تعبد
الناس ،حق إقامة النظم واملناهج والشرائع والقوانني والقيم واملوازين  ..وهذا
احلق يف مجيع األنظمة األرضية يدعيه بعض الناس  -يف صورة من الصور -
ويرجع األمر فيه إىل جمموعة من الناس على أي وضع من األوضاع  -وهذه
اجملموعة اليت ُختْضع اآلخرين لتشريعها وقيمها وموازينها وتصوراهتا هي
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األرباب األرضية اليت يتخذها بعض الناس أربابا من دون اهلل ،ويسمحون هلا
بادعاء األلوهية والربوبية ،وهم بذلك يعبدوهنا من دون اهلل ،وإن مل يسجدوا
هلا ويركعوا ،فالعبودية عبادة ال يتوجه هبا إال هلل  ....واإلسالم  -هبذا املعىن
 هو الدين عند اهلل  ..وهو الذي جاء به كل رسول من عند اهلل ،لقدأرسل اهلل الرسل هبذا الدين ليخرجوا الناس من عبادة العباد اىل عبادة اهلل،
ومن جور العباد إىل عدل اهلل  ..فمن توىل عنه فليس مسلما بشهادة اهلل،
ِ
ِّين ِعْن َد اللَّ ِه ِْ
اإل ْس َال ُم} [آل
مهما ّأول املؤولون ،وضلل املضلون { ...إ َّن الد َ
عمران )]19 :أ ه (يف ِظالل القرآن لسيد قطب .)407 - 406 /1
ع للناس من دون اهلل فقد جعل نفسه
تبني جبالء أن من َشَر َ
فهذه النصوص ّ
ويبني هذا أيضا ما قال
شريكا هلل ،وجعل نفسه رباً للناس ،وكفر بذلكّ ،
ِ
يب السجن أأرباب متفرقون خريٌ أم اهلل الواحد
يوسف عليه السالم {يا صاح َّ
القهار ،ما تعبدون من دونه إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهلل هبا
من سلطان ،إن احلكم إال هلل ،أمر أال تعبدوا إال إياه ،ذلك الدين القيم
ولكن أكثر الناس ال يعلمون} يوسف  ،40 - 39فهؤالء األرباب
كرؤساء الدول وأعضاء
املتفرقون منهم املشرعون للخلق من دون اهلل َ
الربملانات الدُيقراطية وغريهم من واضعي القوانني ،وتأمل قوله {إن احلكم
إال هلل} مبا يُفيده من حصر احلكم والتشريع يف اهلل وحده ،بعد قوله
{أأرباب متفرقون} لتدرك أن هؤالء األرباب يدخل فيهم دخوال ّأولياً أولئك
الذين ينازعون اهلل حق التشريع.
وبعد ،فقد كان هذا كله يف بيان أن التشريع للناس مبا خيالف شرع اهلل هو

149
مناط مكفر ،فيكفر كل من قام به هذا املناط ،مث ننتقل للكالم يف املناط
الثالث.
ثالثا :املناط املك ّفر الثالث (وهو احلكم بغري ما أنزل اهلل):
أي :احلكم بالشرع املخالف لشرع اهلل ،أو احلكم بالقوانني الوضعية ،فمن
كرؤساء الدول والقضاة ومن يف حكمهم ،أو أجاز احلكم هبا
َح َكم هبا َ
كرؤساء الدول اآلمرين باحلكم هبا وكأعضاء الربملانات املسئولني عن إقرار
َ
السياسة العامة للدولة ،كل هؤالء كفار لقيام املناط املكفر  -وهو احلكم
بغري ما أنزل اهلل  -هبم ،إما باملباشرة منهم للحكم بذلك وإما إلجازهتم أو
أمرهم للحكم به.
أما األدلة على أن هذا املناط (احلكم بغري ما أنزل اهلل) ُم َكفِّر ،فهي:
 - 1قوله تعاىل{ :أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهلل}
الشورى .21
وقد سبق القول يف داللة هذه اآلية يف املناط السابق ،وأهنا تدل على أن من
شرع للناس من دون اهلل فقد جعل نفسه شريكا هلل ،ومن اتبع تشريعه
املشرع شريكا مع اهلل ،وصار مشركاً باهلل.
املخالف لشرع اهلل فقد اختذ هذا ِّ
قال الشيخ الشنقيطي:
(وملا كان التشريع ومجيع األحكام شرعية كانت أو كونية قدرية من
خصائص الربوبية ،كما دلت عليه اآليات املذكورة كان كل من اتبع تشريعاً
غري تشريع اهلل قد اختذ ذلك املشرع َربّاً ،وأشركه مع اهلل) إىل آخر ما ذكره
يف (أضواء البيان) .169 /7
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 - 2وقوله تعاىل{ :وال يُشرك يف حكمه أحداً} الكهف.26 :
ويقال فيها ما قيل يف اآلية السابقة ،وقال الشنقيطي رمحه اهلل:
(ويُفهم من هذه اآليات كقوله {وال يُشرك يف حكمه أحداً} أن متبعي
املشرعني غري ما شرعه اهلل أهنم مشركون باهلل) (أضواء البيان) /4
أحكام ّ
 .83 - 82وسيأيت بقية كالم الشنقيطي بالتفصيل يف املسألة الثامنة إن
شاء اهلل.
 - 3وقوله تعاىل{ :اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهلل واملسيح ابن
مرمي ،وما أ ُِمروا إال ليعبدوا إهلا واحداً ،ال إله إال هو سبحانه عما يُشركون}
التوبة .31
وقد سبق تفسري هذه اآلية يف املناط السابق ،وسبق ِذكر حديث عدي بن
وشَرع ما خيالف شرع
وحرم َ
حامت الوارد يف تفسريها ،وحاصلها أن من َحلّل ّ
اهلل فقد نصب نفسه رباً للناس من دون اهلل ،ومن أطاعه يف اتباع تشريعه
املخالف  -كما يفعله احلكام بغري ما أنزل اهلل  -فقد اختذه رباً ،وصار
مشركا باهلل كما يدل عليه آخر اآلية وهو قوله تعاىل{ :سبحانه عما
يُشركون} ،وصار كافراً كما يدل عليه قوله تعاىل{ :وال يأمركم أن تتخذوا
املالئكة والنبيني أرباباً ،أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون} آل عمران
 ،80فإذا كان اختاذ املالئكة والنبيني أرباباً ُكفر ،فال شك يف كفر من اختذ
مشرعي القوانني الوضعية أربابا باتباع تشريعهم.
وقال الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ يف كتابه (فتح اجمليد) معلقاً
على آية التوبة هذه:
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(فظهر هبذا أن اآلية دلت على أن من أطاع غري اهلل ورسوله ،وأعرض عن
األخذ بالكتاب والسنة يف حتليل ما حرم اهلل ،أو حترمي ما أحله اهلل ،وأطاعه
يف معصية اهلل ،واتبعه فيما مل يأذن به اهلل ،فقد اختذه رباً ومعبوداً وجعله هلل
شريكاً ،وذلك ينايف التوحيد الذي هو دين اهلل الذي دلت عليه كلمة
اإلخالص (ال إله إال اهلل) فإن اإلله هو املعبود ،وقد مسى اهلل تعاىل طاعتهم
عبادة هلم ،ومساهم أرباباً ،كما قال تعاىل{ :وال يأمركم أن تتخذوا املالئكة
والنبيني أرباباً} أي :شركاء هلل تعاىل يف العبادة {أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم
ومتّبع على غري
مسلمون} وهذا هو الشرك ،فكل معبود رب ،وكل ُمطاع ُ
ما شرعه اهلل ورسوله فقد اختذه املطيع املتبِع رباً معبوداً ،كما قال تعاىل يف
آية األنعام {وإن أطعتموهم إنكم ملشركون} [األنعام ،]121 :وهذا هو
وجه مطابقة اآلية للرتمجة ،ويُشبه هذه اآلية يف املعىن قوله تعاىل{ :أ َْم َهلُ ْم
ُشَرَكاءُ َشَرعُوا َهلُ ْم ِم َن الدِّي ِن َما َملْ يَأْ َذ ْن بِِه اللَّهُ} [الشورى ،]21 :واهلل
أعلم) (فتح اجمليد) ص  ،111 - 110ط دار الفكر.
(تنبيه)
كالم يف اآلية السابقة ،ونقله عنه صاحب (فتح
ورد البن تيمية رمحه اهلل ٌ
اجمليد) دون تعليق ،وهو كالم ٍ
حباجة إىل التعليق عليه ،فأنقله مث أعلّق عليه،
فقال ابن تيمية:
(وهؤالء الذين اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا  -حيث أطاعوهم يف حتليل ما
حرم اهلل وحترمي ما أحل اهلل ،يكونون على وجهني:
أحدمها :أن يعلموا أهنم بدلوا دين اهلل فيتبعوهنم على التبديل ،فيعتقدون
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حتليل ما حرم اهلل ،وحترمي ما أحل اهلل اتباعاً لرؤسائهم ،مع علمهم أهنم
خالفوا دين الرسل ،فهذا كفر ،وقد جعله اهلل ورسوله شركاً  -وإن مل يكونوا
يصلون هلم ويسجدون هلم  -فكان من اتبع غريه يف خالف الدين مع
علمه أنه خالف الدين ،واعتقد ما قاله ذلك ،دون ما قاله اهلل ورسوله،
مشركاً مثل هؤالء.
والثاين :أن يكون اعتقادهم وإُياهنم بتحرمي احلالل وحتليل احلرام [ ]3ثابتاً،
لكنهم أطاعوهم يف معصية اهلل ،كما يفعل املسلم ما يفعله من املعاصي اليت
يعتقد أهنا معاص ،فهؤالء هلم حكم أمثاهلم من أهل الذنوب) (جمموع
الفتاوى) .70 /7
وبدايةً أنبه على أن هذا الكالم إمنا هو يف حق من يتبعون املشرعني من
دون اهلل ،أما املشرعون الذين جعلوا أنفسهم أرباباً من دون اهلل ف ُك ْفرهم
ظاهر ال اختالف فيه.
وكالم شيخ اإلسالم يف التفريق بني الوجهني  -بالنسبة ملن يتبعون املشرعني
من دون اهلل  -هو يف جممله صحيح ،فإنه لو أن رجال زيّن ملسلم شرب
اخلمر فأطاعه وشرهبا لكان عاصيا وهو الوجه الثاين يف كالم شيخ اإلسالم،
أما إذا قال هذا الرجل إنه قد جعل اخلمر حالال ال إمث يف شرهبا فقال له
فك اهلل أسره يف "صيانة جمموع الفتاوى من السقط
 - 3قال الشيخ ناصر بن محد الفهد ّ
والتصحيف" (ص :)59
"وقوله هنا (بتحرمي احلالل وحتليل احلرام) قد أشار عدد من أهل العلم إىل أهنا قد تكون
تصحيفا من النساخ ،واألظهر أن العبارة هي (بتحرمي احلرام وحتليل احلالل)".
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املسلم إنه سيتبع حكمه هذا وأنه كلما جاءه خممور سيحكم بأنه ال عقوبة
عليه فقد كفر املسلم بذلك وهو الوجه األول يف كالم ابن تيمية وهو املعىن
املراد باآلية كما يدل عليه حديث عدي بن حامت ،أما الوجه الثاين الذي
ذكره فإنه ليس مراداً باآلية ،فإيراده يف هذا املقام ُحيدث نوعاً من اللبس.
وأما قول ابن تيمية يف الوجه األول (فيعتقدون حتليل ما حرم اهلل ......
واعتقد ما قاله ذلك) أه  ،فهذا الكالم خطأ إذا أراد أنه ال يكفر من اتبع
التشريع املخالف إال إذا اعتقد أنه احلق والصواب واألوىل باالتباع ،وهذا هو
الظاهر من كالم شيخ اإلسالم ،والدليل على أنه أخطأ يف قوله هذا من
وجهني:
الوجه األول :أنه عدول عن املناط املكفِّر الذي اشتمل عليه النص ،واملناط
املكفر هو اتباع التشريع املخالف وطاعته ال اعتقاد أنه صواب أو خطأ،
يدل على ذلك قوله تعاىل{ :اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا  -إىل قوله -
سبحانه عما يشركون} ،فرتّب الشرك على اختاذهم أربابا ،وبني الرسول
صلى اهلل عليه وسلم املراد هبذا االختاذ بأنه اتباعهم وطاعتهم يف التشريع
حرموا عليهم احلالل
املخالف كما قال صلى اهلل عليه وسلم (بلى ،إهنم ّ
وأحلوا هلم احلرام فاتبعوهم) احلديث ،وقال ابن كثري :وهكذا قال حذيفة بن
وحرموا .اه .
اليمان وعبد اهلل بن عباس وغريمها :إهنم اتبعوهم فيما حلّلوا ّ
وقد نقلت هذا كله من قبل عن (تفسري ابن كثري) .349 - 348 /2
ومما يؤكد أن املناط املكفر هو اتباع التشريع املخالف وطاعته :قوله تعاىل:
{وإن الشياطني ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم
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ملشركون} األنعام  ،121وسيأيت شرح هذه اآلية بعد هذا التعليق إن شاء
اهلل ،وسنقتصر هنا على بيان موضع الداللة منها وهو قوله {وإن أطعتموهم
إنكم ملشركون} فرتب الشرك على جمرد طاعة أولياء الشياطني  -وهم
الكفار  -يف تشريعهم املخالف لشرع اهلل ،كما قال ابن كثري:
(وقوله تعاىل{ :وإن أطعتموهم إنكم ملشركون} أي :حيث عدلتم عن أمر
اهلل لكم وشرعه إىل قول غريه ،فق ّدمتم عليه غريه فهذا هو الشرك ،كقوله
تعاىل{ :اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهلل}) وذكر ابن كثري
حديث عدي بن حامت يف تفسريها (تفسري ابن كثري) .171 /2
فبني ابن كثري أن املناط واحد يف اآليتني وهو طاعة الكفار يف تشريعهم
املخالف لشرع اهلل وأن هذا شرك ،فقال يف آية األنعام {وإن أطعتموهم
إنكم ملشركون} ويف آية التوبة {اختذوا أحبارهم  -إىل قوله  -سبحانه عما
يشركون} فاالختاذ يف آية التوبة جاء مفسراً بالطاعة يف آية األنعام ،وخري ما
يفسر به القرآن هو القرآن نفسه كما نقلته عن ابن تيمية يف املقدمة الثانية
باملسألة اخلامسة ،وعلى هذا فتقيد كفر متبع التشريع املخالف باالعتقاد -
كما قال ابن تيمية  -خمالف للنص وعدول عنه.
الردة  -يف
والوجه الثاين للخطأ يف قول ابن تيمية :أنين قد ذكرت يف تعريف ّ
مبحث االعتقاد  -أهنا قطع اإلسالم أو الرجوع عنه بقول أو فعل أو اعتقاد
ثبت بالدليل كفر فاعله ،وهذا ال خالف عليه بني مجيع املنتسبني إىل
اإلسالم من أهل السنة أو من سائر الطوائف املبتدعة وإن اختلفوا يف تعليل
كفره كما شرحته يف مبحث االعتقاد ،وهناك ذكرت أن تقييد الكفر
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باالعتقاد هو مذهب املرجئة على خالف بني من جعل االعتقاد الزماً وهم
مرجئة الفقهاء واملتكلمني وبني من جعله شرطاً مستقال وهم الغالة الذين
أكفرهم السلف ،فراجع ما ذكرته يف مبحث االعتقاد خاصة يف أخطاء
التكفري منه.
واحلاصل هو كما قال ابن تيمية (وباجلملة فمن قال أو فعل ما هو ُك ْفر َك َفر
بذلك وإن مل يقصد أن يكون كافراً ،إذ ال يقصد الكفر أح ٌد إال ما شاء
اهلل) (الصارم املسلول) ص .178 - 177
ويف مسألتنا هذه رتب اهلل احلكم بالكفر على جمرد اتباع التشريع املخالف
والعمل به ال اعتقاده ،فتقييد الكفر
باالعتقاد هنا ال وجه له ،ويف الكالم عن قوله تعاىل{ :ولئِن سألتهم ليقولُن
إمنا كنا خنوض ونلعب ،قل أباهلل وآياته ورسوله كنتم تستهزءون ،ال تعتذروا
قد كفرمت بعد إُيانكم} التوبة  ،66 - 65قال ابن تيمية:
(فقد أخرب أهنم كفروا بعد إُياهنم مع قوهلم :إنا تكلمنا بالكفر من غري
وبني أن االستهزاء بآيات اهلل كفر)
اعتقاد له ،بل كنا خنوض ونلعبّ ،
(جمموع الفتاوى) .220 /7
وقال يف نفس اآلية:
(فدل على أهنم مل يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراً ،بل ظنوا أن ذلك ليس
ّ
فبني أن االستهزاء باهلل وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد
بكفرَّ ،
فدل على أنه كان عندهم إُيان ضعيف ،ففعلوا هذا احملرم الذي عرفوا
إُيانهّ ،
أنه حمرم ،ولكن مل يظنوه كفراً ،وكان كفراً كفروا به ،فإهنم مل يعتقدوا جوازه)
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(جمموع الفتاوى) .273 /7
يبني لك أن من قال أو فعل ما ثبت بالدليل أنه
فكالم شيخ اإلسالم هذا ّ
ُك ْفرَ ،ك َفر وإن مل يصاحب قوله أو فعله اعتقاد مكفِّر كما قال يف كالمه
السابق (من غري اعتقاد له) وقال( :فإهنم مل يعتقدوا جوازه) وقد نقلت عن
شيخ اإلسالم يف أكثر من موضع  -مببحث االعتقاد ويف املقدمة اخلامسة
سب اهلل أو الرسول كفر ظاهراً وباطناً وإن كان يعتقد
عشرة  -قوله إن من ّ
أن ذلك حرام ،وأن هذا قول أهل السنة ،وراجع كالمه بنصه يف املقدمة
اخلامسة عشرة نقال عن (الصارم املسلول) ص  ،512وذلك ألنه قد ثبت
قول  -فال اعتبار لالعتقاد فيما ثبت
السب ٌ
اب  -و َّ
بالدليل ُك ْفر هذا َّ
الس ّ
ُكفر قائله أو فاعله ،حىت لو قال من أتى الكفر إنه يعتقد أنه باطل وحرام
وال جيوز فهذا ال ُينع من تكفريه ،بل هو كاذب يف دعواه هذه ،كما قال
ابن تيمية عن تارك الصالة (يأمره ويل األمر بالصالة فيمتنع حىت يُقتل
ويكون مع ذلك مؤمنا يف الباطن قط ال يكون إال كافراً ،ولو قال أنا مقر
بوجوهبا غري أين ال أفعلها كان هذا القول مع هذه احلال كذباً منه ،كما لو
أخذ يُلقي املصحف يف احلش ويقول :أشهد أن ما فيه كالم اهلل ،أو جعل
يقتل نبياً من األنبياء ويقول :أشهد أنه رسول اهلل ،وحنو ذلك من األفعال
اليت تنايف إُيان القلب ،فإذا قال أنا مؤمن بقليب مع هذه احلال كان كاذبا
فيما أظهره من القول) (جمموع الفتاوى) .616 - 615 /7
وتأمل قوله (وحنو ذلك من األفعال) فهي أفعال مكفرة بذاهتا سواء وافقها
التصريح باعتقاد مكفِّر أم ال ،وقال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ:
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(ولو قال من َح َّك َم القانون :أنا اعتقد أنه باطل ،فهذا ال أثر له ،بل هو
عزل للشرع ،كما لو قال أح ٌد :أنا أعبد األوثان واعتقد أهنا باطل) أه من
(فتاوى ومقاالت الشيخ حممد بن إبراهيم) .189 /6
واخلالصة :إن من اتبع تشريع غري اهلل فأطاعه وعمل به َك َفر دون النظر يف
اعتقاده ،وابن تيمية نفسه قال  -بعد كالمه الذي قيد فيه الكفر
باالعتقاد:-
وع َدل عن
(من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول مث اتبعه على خطئه َ
ذمه اهلل ،السيما إن اتبع
قول الرسول ،فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ّ
يف ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه خمالف للرسول ،فهذا شرك
يستحق صاحبه العقوبة عليه) (جمموع الفتاوى) .71 /7
فتأمل كيف رتب الشرك على جمرد االتباع هنا فقال (مث اتبعه على خطئه)
وكيف قيده أوال باالعتقاد فقال (واعتقد ما قاله ذلك)؟ فناقض شيخ
اإلسالم نفسه .والصواب هنا :أن الشرك مرتتب على جمرد اتباع التشريع
املخالف ،بالعمل به ،كما يفعله احلكام بغري ما أنزل اهلل من الرؤساء
والقضاة وغريهم يف زماننا هذا ،وكل ٍ
أحد يؤخذ من قوله ويُرتك إال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،واملعيار يف قبول األقوال وردها هو موافقتها للدليل
فردوه إىل اهلل والرسول} النساء
كما قال تعاىل{ :فإن تنازعتم يف شيء ّ
 ،59هذا وباهلل تعاىل التوفيق.
مث نعّرج على الدليل التايل وفيه توكيد للصواب الذي قررناه هنا ،وهو أن
كفر احلاكم بغري ما أنزل اهلل مرتتب على جمرد اتباعه للتشريع املخالف
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وعمله به ال اعتقاده له.
 - 4وهو قوله تعاىل{ :وال تأكلوا مما مل يُذكر اسم اهلل عليه وإنه لفسق،
وإن الشياطني ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم
ملشركون} األنعام .121
قال ابن كثري رمحه اهلل:
(استدل هبذه اآلية الكرُية من ذهب إىل أن الذبيحة ال حتل إذا مل يُذكر
اسم اهلل عليها وإن كان الذابح مسلماً  -إىل أن
قال :وقال الطرباين :حدثنا علي بن املبارك ،حدثنا زيد بن املبارك ،حدثنا
موسى بن عبدالعزيز ،حدثنا احلكم بن أبان ،عن عكرمة ،عن ابن عباس،
قال :ملا نزلت {وال تأكلوا مما مل يُذكر اسم اهلل عليه} أرسلت فارس إىل
قريش أن خاصموا حممداً وقولوا له فما تذبح أنت بيدك بسكني فهو
وجل بشمشري من ذهب ،يعين امليتة ،فهو حرام،
حالل ،وما ذبح اهلل ّ
عز ّ
فنزلت هذه اآلية {وإن الشياطني ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم وإن
أطعتموهم إنكم ملشركون} أي :وإن الشياطني من فارس ليوحون إىل
أوليائهم من قريش  -إىل أن قال ابن كثري  -ويف بعض ألفاظه عن ابن
عباس إن الذي قتلتم ذكر اسم اهلل عليه وإن الذي قد مات مل يذكر اسم
اهلل عليه  -إىل أن قال  -وقال الس ّدي يف تفسري هذه اآلية :إن املشركني
قالوا للمسلمني كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة اهلل ،فما قتل اهلل فال
تأكلونه وما ذحبتم أنتم تأكلونه؟ فقال اهلل تعاىل{ :وإن أطعتموهم} يف
أكل امليتة {إنكم ملشركون} وهكذا قاله جماهد والضحاك وغري واحد من

159
علماء السلف.
وقوله تعاىل{ :وإن أطعتموهم إنكم ملشركون} أي :حيث عدلتم عن أمر
اهلل لكم وشرعه إىل قول غريه ،فق ّدمتم عليه غريه فهذا هو الشرك ،كقوله
تعاىل{ :اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهلل} اآلية ،وقد روي
الرتمذي يف تفسريها عن عدي بن حامت أنه قال يا رسول اهلل :ما عبدوهم،
وحرموا عليهم احلالل فاتبعوهم ،فذلك
فقال "بلى إهنم أحلوا هلم احلرام ّ
عبادهتم إياهم") انتهي كالم ابن كثري من (تفسريه) .171 - 169 /2
وحديث ابن عباس املذكور رواه ابن ماجه وابن أيب حامت واحلاكم بأسانيد
صحيحة.
وقال الشيخ الشنقيطي رمحه اهلل:
(ومن هدي القرآن لليت هي أقوم  -بيانه أن كل من اتبع تشريعا غري
التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم حممد بن عبد اهلل صلوات اهلل وسالمه
اح خمر ٌج من امللة اإلسالمية،
كفر بو ٌ
عليه ،فاتباعه لذلك التشريع املخالف ٌ
وملا قال الكفار للنيب صلى اهلل عليه وسلم :الشاة تصبح ميتة من قتلها؟
فقال هلم "قتلها اهلل" فقالوا له :ما ذحبتم بأيديكم حالل وما ذحبه اهلل بيده
الكرُية تقولون إنه حرام! فأنتم إذن أحسن من اهلل؟ فأنزل اهلل فيهم قوله
تعاىل{ :وال تأكلوا مما مل يُذكر اسم اهلل عليه وإنه لفسق ،وإن الشياطني
ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم ملشركون}  -إىل قوله
قسم من اهلل جل وعال أقسم به على أن من اتبع الشيطان يف حتليل
 فهو ٌامليتة أنه مشرك ،وهذا الشرك خمرج عن امللة بإمجاع املسلمني ،وسيوبخ اهلل
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مرتكبه يوم القيامة بقوله {أمل أعهد إليكم يا بين آدم أال تعبدوا الشيطان إنه
لكم عدو مبني} ألن طاعته يف تشريعه املخالف للوحي هي عبادته)
(أضواء البيان) .440 - 439 /3
يبني بوضوح ال يقبل اللبس أن كل من
وآية األنعام هذه وما ورد يف تفسريها ّ
اتبع تشريع غري اهلل وعمل به مقدماً إياه على شرع اهلل أنه مشرك باهلل ،وهذا
هو حقيقة حال احلاكمني بغري ما أنزل اهلل بالقوانني الوضعية من َرؤساء
الدول والقضاة وغريهم ،كما بينت آية األنعام هذه مبا ال يدع جماالً للشك
أن مناط تكفري هؤالء احلكام بغري ما أنزل اهلل هو جمرد طاعتهم للتشريع
املخالف {وإن أطعتموهم  } ...واتباعهم هلذا التشريع (كما يف حديث
عدي بن حامت) ،وليس مناط التكفري هو اعتقاد أفضلية التشريع املخالف
أو أحقيته وصوابه كما قال ابن تيمية وتبعه على هذا كثري من املعاصرين،
وهذا خطأ كما بيّنته من قبل.
 - 5وقوله تعاىل{ :احلمد هلل الذي خلق السماوات واألرض وجعل
الظلمات والنور ،مث الذين كفروا برهبم يعدلون} األنعام .1
ت) فالناً بفالن إذا َس َّويْت بينهما ،و
قال الرازي يف (خمتار الصحاح)َ :
(ع َدلْ ُ
(الع ْدل) ما َع َد َل الشيء من غري جنسه( .خمتار الصحاح) مادة عدل ،ص
َ
.418 - 417
فمعىن {مث الذين كفروا برهبم يعدلون} أي :جيعلون هلل عدالً وشريكا ،كما
قال القرطيب وابن كثري يف تفسريها ،وقال ابن القيم:
الزجاج "أعلم اهلل سبحانه أنه خالق ما ذكر يف هذه اآلية ،وأن خالقها
(قال ّ
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الع ْد ُل :التسوية ،يقال:
ال شيء مثله ،وأعلم أن الكفار حيعلون له عديال" ،و َ
سواه به ،ومعىن يعدلون به :يشركون به غريه -
َع َدل الشيء بالشيء ،إذا َّ
إىل قوله  -ومثله قوله تعاىل عن هؤالء املشبِّهني أهنم يقولون يف النار آلهلتهم
{تَاللَّ ِه إِ ْن ُكنَّا لَِ
ني .إِ ْذ نُس ِّوي ُكم بِر ِّ ِ
ض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني} [الشعراء:
ي
ف
َ
ب الْ َعالَم َ
ْ
َ
َ
 ،]98 ،97فاعرتفوا أهنم كانوا يف أعظم الضالل وأبينه ،إذ جعلوا هلل ِشْبهاً
وعدالً من خلقه َس َّووهم به يف العبادة والتعظيم) (إغاثة اللهفان) البن
القيم.246 - 245 /2 ،
وهبذا تعلم أن كل من حكم بغري ما أنزل اهلل أي :حكم بتشريع غري اهلل
فقد جعل هذا الغري َع ْدالً مساوياً هلل الذي له وحده حق التشريع للخلق،
ومن جعل هلل َع ْدالً فقد جعل له شريكا وكفر بذلك كما قال تعاىل{ :مث
الذين كفروا برهبم يعدلون} ،وقال الشيخ حممد حامد الفقي:
(سووهم به يف خصائص الربوبية وهي التشريع ،كما قال اهلل عنهم {اختذوا
أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهلل} ويف قوله {أم هلم شركاء شرعوا هلم
عدي بن حامت عن رسول اهلل
من الدين ما مل يأذن به اهلل} ويف حديث ّ
(وع َدلوا به يف الطاعة
صلى اهلل عليه وسلم شرح ذلك) وقال الفقي أيضا َ
والتشريع) انظر هامش ص  21باجلزء الثالث من (مدارج السالكني) البن
القيم ،حتقيق الفقي.
وهبذا ترى أن األدلة يعضد بعضها بعضا يف بيان أن كل من اتبع تشريع غري
وسواه بذلك باهلل تعاىل أيَ :ع َدلَهُ باهلل
اهلل فقد اختذ هذا الغري شريكا ورباًّ ،
وَك َفر بذلك .وهذا فيه بيان ملا ذكرته يف املسألة الثانية هبذا املوضوع من
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وجل ووجوب إفراده
تعلق مسائل التشريع واحلكم والتحاكم بتوحيد اهلل ّ
عز ّ
وحده ال شريك له بذلك كله.
مث نتابع سرد بقية األدلة على كفر من حكم بغري ما أنزل اهلل.
 - 6قوله تعاىل{ :أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما
أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد ِأمروا أن يكفروا به،
ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيداً  -إىل قوله  -فال وربك ال يؤمنون
حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت
ويسلموا تسليما} النساء .65 - 60
وقد سبق بيان معىن الطاغوت على التفصيل عند نقد (الرسالة الليمانية يف
املواالة) يف آخر مبحث االعتقاد ،فراجعه هناك ،وحاصله :أنه حبسب
احلقيقة فإن الطاغوت هو الشيطان الداعي لكل كف ٍر باهلل ،وحبسب الظاهر
فإن الطاغوت نوعان:
طاغوت عبادة كما قال تعاىل{ :والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها}
الزمر .17
وطاغوت ُحكم كما قال تعاىل{ :يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت}
النساء  ،60واحلكم والتحاكم مها أيضا عبادة كما قال تعاىل{ :إن احلكم
إال هلل أمر أال تعبدوا إال إياه} يوسف  ،40وعلى هذا فالطاغوت حبسب
الباطن واحلقيقة هو الشيطان الداعي لكل كفر ،وحبسب الظاهر هو كل ما
عُبد من دون اهلل ومنه كل ما حتوكم إليه غري اهلل تعاىل.
كالرؤساء والقضاة وغريهم  -حبكمهم
واحلاكمون بغري ما أنزل اهلل َ -
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بالقوانني الوضعية إمنا هم يتحاكمون إىل َم ْن شرعها فيتبعون تشريعه باحلكم
به بني الناس ،ومن حتاكم إىل غري شرع اهلل فقد حتاكم إىل الطاغوت ،ومن
حتاكم إىل الطاغوت فقد عبده ألن التحاكم عبادة كما سبق بيانه ،ومن
عبد الطاغوت فقد كفر باهلل ،أال ترى كيف أكذهبم اهلل يف دعواهم اإلُيان
بقوله تعاىل{ :يزعمون أهنم آمنوا} ،مث أقسم بذاته الكرُية أهنم غري مؤمنني
فقال {فال وربك ال يؤمنون} ما داموا يتحاكمون إىل الطاغوت حىت
يتحاكموا إىل شريعة اهلل تعاىل.
واحلاكمون بغري ما أنزل اهلل مع كوهنم يتحاكمون إىل الطاغوت ،فإهنم هم
أنفسهم طواغيت ألهنم يُتحاكم إليهم من دون اهلل.
ويف تفسري قوله تعاىل{ :إن اهلل ال يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن
يشاء ،ومن يُشرك باهلل فقد ضل ضالالً بعيداً ،إن يدعون من دونه إال إناثا
وإن يدعون إال شيطانا مريداً} النساء  ،117 - 116قال الشنقيطي رمحه
اهلل:
(قوله تعاىل{ :وإن يدعون إال شيطانا مريداً} املراد يف هذه اآلية بدعائهم
الشيطان املريد عبادهتم له ونظريه قوله تعاىل{ :أمل أعهد إليكم يا بين آدم
أال تعبدوا الشيطان} اآلية ،وقوله عن خليله إبراهيم مقررا له {يا أبت ال
تعبد الشيطان} وقوله عن املالئكة آلبل كانوا يعبدون اجلن} اآلية وقوله
{وكذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم} ومل يبني يف هذه
اآليات ما وجه عبادهتم للشيطان ،ولكنه بني يف آيات أخر أن معىن
عبادهتم للشيطان إطاعتهم له واتباعهم لتشريعه وإيثاره على ما جاءت به
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الرسل من عند اهلل تعاىل كقوله {وإن الشياطني ليوحون إىل أوليائهم
ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم ملشركون} وقوله {اختذوا أحبارهم ورهباهنم
أربابا من دون اهلل} اآلية ،فإن عدي بن حامت رضي اهلل عنه ملا قال للنيب
صلى اهلل عليه وسلم كيف اختذوهم أربابا؟ قال له النيب صلى اهلل عليه
وسلم "إهنم أحلوا هلم ما حرم اهلل وحرموا عليهم ما أحل اهلل فاتبعوهم"
وذلك هو معىن اختاذهم إياهم أربابا ويُفهم من هذه اآليات بوضوح ال لَْبس
فيه أن من اتبع تشريع الشيطان مؤثرا له على ما جاءت به الرسل ،فهو كافر
باهلل ،عابد للشيطان ،متخذ الشيطان ربا وإن مسى اتباعه للشيطان مبا شاء
من األمساء ،ألن احلقائق ال تتغري بإطالق األلفاظ عليها كما هو معلوم)
(أضواء البيان) .476 /1
وبعد ،فقد كان ما سبق من األدلة على كفر من حكم بغري ما أنزل اهلل
شرك
كلها متعلقة ببيان كفرهم من جهة أن اتباعهم تشريع غري اهلل هو ٌ
كفر باختاذهم شركاءًا وأرباباً من دون اهلل يف التشريع ،وأن هذا كله
منهم و ٌ
راجع يف حقيقته إىل اتباع شريعة الشيطان وعبادته بالتحاكم إليه ،وهناك
وجه آخر لكفر احلكام بغري ما أنزل اهلل يبينه الدليل التايل ،وهو:
 - 7وقوله تعاىل{ :يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء،
بعضهم أولياء بعض ،ومن يتوهلم منكم فإنه منهم ،إن اهلل ال يهدي القوم
الظاملني} املائدة .51
وقد سبق الكالم يف تفسري هذه اآلية مع بيان معاين املواالة يف اللغة
والشرع ،وذلك يف نقد (الرسالة الليمانية يف املواالة) بآخر مبحث االعتقاد،
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فراجع ما ذكرته هناك ،ومن ضمن ما ذكرته هناك أن املواالة يف اللغة تعين
ال ُقْرب و ُّ
الدنُو واملتابعة ،وقد ذكرت يف املسألة األوىل من هذا املوضوع أن
القوانني الوضعية املعمول هبا اآلن يف الدول اليت تزعم أهنا إسالمية هي يف
معظمها قوانني أوربية مت فرضها بقوة االحتالل املسلح ،أي :أن هذه
القوانني هي دين أوربا ألن الدين هو الطريقة املتبعة حقاً كانت أو باطالً -
كما يف املقدمة األوىل باملسألة اخلامسة  -أو بعبارة أخرى :إن هذه القوانني
هي دين اليهود والنصارى أهل أوربا ،ومتابعتهم يف قوانينهم اليت هي
شريعتهم ودينهم يدخل يف صريح املواالة ،ومواالهتم كفر كما قال تعاىل:
{ومن يتوهلم منكم فإنه منهم} فهذا هو الوجه اآلخر لكفر احلكام بغري ما
أنزل اهلل ،فإن حكمهم هبذه القوانني مواالة لليهود والنصارى وغريهم من
الكفار الذين اقتبسوا من قوانينهم.
وقد ذكر األستاذ حممد نعيم ياسني ضمن صور مواالة الكفار (استعارة
قوانينهم ومناهجهم يف حكم األمة وتربية أبنائها  -إىل قوله  -فمن
اجتمعت عندهم هذه األمور أو قدر منها ،وكان ذلك له ُخلقاً وعادة ،فقد
أقام الدليل على أنه راض بكفر الكافرين ،فيكون مثلهم ،بل منهم ،وال
ينجيه من الكفر إال إُيان جديد واقالع عن مواالة الكفار) (اإلُيان) حملمد
نعيم ياسني ،ص  ،111 - 110ط دار عمر بن اخلطاب.
وقال الشيخ أمحد بن الصديق الغماري يف كتابه (االستنفار لغزو التشبه
بالكفار) ،قال:
(كان من آثار التشبه بالكفار اتباعهم يف الرفض للدين ولشريعة اهلل كنظام
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حلياة املسلمني حكومة وشعباً ،واسترياد قوانني األرض بديالً عن الشريعة يف
احلكم والرتبية ،وبذلك ارتدوا على أعقاهبم فعادوا حلياة ما قبل اإلسالم -
ردة ،وهلذا استباح املسلمون ُحرمات اهلل
إىل قوله  -والتبعية للغرب تعىن ّ
ومقدسات الدين بشعارات التقدم فأبيح الربا واخلمر واجملون واإلباحة والتربج
واالختالط وشيوع الزنا والعالقات احملرمة بتعميم حترر املرأة وتواجدها يف
مجيع جماالت احلياة ،وظهرت يف بالد اإلسالم مذاهب الكفر والفجور
تدعو لنفسها علناً ومتارس أنشطتها يف حرية وهدوء  -إىل قوله  -وليعلم
هؤالء ومجيع املستغربني أن العرب بغري دين ال مكان هلم يف دنيا الناس،
وليست حمنة األندلس السليبة ببعيدة ،فليحذر اجملانني أن يكرروا الكارثة،
وليحذروا أن يرموا بشعوهبم ودوهلم للغرب ،وإنه ملنتظر! ،والغرب غرب،
ُ
قدُيُه وحديثُه ،وللغرب عنت اآلية حني قالت {ولن ترضى عنك اليهود وال
النصارى حىت تتبع ملَّتهم}  -البقرة  ) - 120أه من املرجع املذكور ،ص
 ،83 - 82ط دار البشائر اإلسالمية  1409ه .
وبعد:
فقد كانت هذه بعض األدلة على كفر احلكام بغري ما أنزل اهلل ،وهي أدلة
إمجالية ،وهناك أدلة تفصيلية على كفرهم ترجع إىل ما تشتمل عليه القوانني
الوضعية من استحالل احملرمات وإباحتها كإباحة الربا وإباحة الزنا بالرتاضي
وإباحة اخلمر وامليسر يف أماكن معينة ،واستحالل مال املسلم بغري حق كما
هو احلال يف االشرتاكية ،واستحالل قتل املسلم بغري حق بقوانينهم الباطلة
اليت تبيح قتل املسلم اجملاهد اخلارج على احلاكم الكافر بتهمة قلب نظام
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احلكم وغري ذلك من صور استحالل احملرمات القطعية وإباحتها ،وهي أمور
مكفرة باإلمجاع ،ويُراجع يف هذا ما ذكرته يف املقدمة السابعة عشرة ،كما
أشرت إىل ذلك أيضا يف آخر التنبيه اهلام املذكور عقب تعليقي على قول
الطحاوي (وال خيرج العبد من اإلُيان إال جبحود ما أدخله فيه) وذلك
مببحث االعتقاد.
وهبذا أختم الكالم يف سرد األدلة النصية على كفر احلكام بغري ما أنزل اهلل،
وقد تبني لك مما ذكرته يف هذه املسألة أن مسألة احلكم بغري ما أنزل اهلل
مشتملة على ثالثة مناطات مكفرة ،كل منها مكفر بذاته ،وهي ترك حكم
اهلل ،وتشريع غري حكمه ،واحلكم بغري ما أنزل اهلل هبذا التشريع املخالف
لشرعه.
كما تبني لك أن القائمني على العمل بالقوانني الوضعية ببالد املسلمني من
احلكام واملشرعني ،منهم من جتتمع يف حقه املناطات الثالثة املكفرة ،ومنهم
دون ذلك.
وهبذا ترى أن كفر احلكام بغري ما أنزل اهلل ال يعتمد على دليل واحد ،بل
تعاضدت األدلة على بيان كفرهم من عدة أوجه ،وذلك ألن مسائل
التشريع واحلكم والتحاكم هي من مسائل الدين الكبار الداخلة يف أصل
فبني اهلل ُك ْفر املخالف فيها بأكثر من دليل
اإلُيان ويف حتقيق التوحيدّ ،
قطعي الداللة مبا يبني لك أن كفرهم هو كفر على كفر ليس كفراً دون كفر
كما يزعمه بعض من ال علم هلم {ظلمات بعضها فوق بعض} وعند
الكالم يف املناط املكفر األول (ترك احلكم مبا أنزل اهلل) كنت قد أرجأت
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الكالم يف قوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون}
إىل ما بعد سرد بقية األدلة ،وعليه فهذا أوان الكالم يف هذه اآلية:
وجل {ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم
الكالم يف قول اهلل ّ
عز ّ
الكافرون} أرجأت الكالم يف هذه اآلية ألتكلم فيها بشيء من التفصيل،
وذلك ألهنا عمدةٌ يف موضوعنا ونص صريح يف حمل النزاع ،ولكن ملا ورد
على االستدالل هبا بعض الشبهات اليت تفرغ اآلية من مضموهنا وتعطّلها
عما أراد اهلل هبا فقد لزم تفصيل القول فيها:
أما كون هذه اآلية عمدةٌ يف موضوعنا :فذلك ألن احلكم بالقوانني الوضعية
يف واقعنا املعاصر صورته كصورة الذين أنزلت فيهم هذه اآليات ،فقد نزلت
يف قوم يزعمون أهنم مؤمنون ،ومع ذلك تركوا احلكم ٍ
حبد من حدود اهلل
فرضه عليهم  -وهو حد رجم الزاين احملصن  -ومل ُيحوه من كتاهبم -
التوراة  -وإمنا عطّلوا العمل به ،واخرتعوا حكماً بديال من عند أنفسهم
وجعلوه شرعا متبعاً بينهم ،فح َك َم اهلل بكفرهم مبجرد تركهم احلكم مبا أنزل
اهلل ،فكيف إذا انضاف إليه احلكم بغريه بقانون خمرتع؟ وإذا كان اهلل تعاىل
حبد و ٍ
قد أكفر من ترك احلكم ٍ
احد من حدوده ،فكيف مبن ترك األحكام
الشرعية مجلة واستبدل قوانني الكفار هبا؟ فإذا كانت صورة الواقع كصورة
سبب نزول هذا النص فإهنا جا ٍر عليها حك ُمه ال حمالة ،فقد أمجع العلماء
على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول يف النص كما ذكرته يف املقدمة
السابعة باملسألة اخلامسة ،فكيف وصورة الواقع أشد من صورة سبب النزول
كما أسلفت البيان؟ هذا ما يتعلق بكون هذه اآلية عمدةً يف موضوعنا.
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أما أن الشبهات الواردة على االستدالل هبذه اآلية قد كثرت مبا يؤدي إىل
تعطيل النص وتفريغه من مضمونه ،فمرجع هذه الشبهات إىل أمرين:
(أحدمها) استدالل أصحاب هذه الشبهات بأقوال بعض السلف من
الصحابة والتابعني يف هذه اآلية دون اعتبار ألقوال خمالفيهم من طبقتهم.
(واألمر الثاين) اخلطأ يف االستدالل ببعض القواعد اليت هي إما أهنا صواب
ولكن أخطأ املستدل يف فهمها كقاعدة (ال نكفر مسلماً بذنب ما مل
يستحله) وإما أهنا خطأ ومل يدرك املستدل وجه اخلطأ فيها فاستدل هبا
مقلداً ملن وضعها وذلك كاالستدالل مبقالة (ال خيرج العبد من اإلُيان إال
جبحود ما أدخله فيه).
وسوف أذكر فيما يلي ما ورد يف سبب نزول هذه اآليات بسورة املائدة ،مث
أذكر املسائل املختلف فيها يف تفسريها مع بيان القول الراجح يف كل منها
مبا فيه رد على الشبهات الواردة على االستدالل به.
الكالم يف سبب نزول هذه اآليات
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اآليات على قولني ،وسوف أنقل ما ورد يف ذلك من (عمدة التفسري خمتصر
تفسري ابن كثري) للشيخ أمحد شاكر ،قال رمحه اهلل خمتصراً كالم ابن كثري:
(نزلت هذه اآليات الكرُيات يف املسارعني يف الكفر ،اخلارجني عن طاعة
وجل {من الذين
اهلل ورسوله ،املقدمني آراءهم وأهواءهم على شرائع اهلل ّ
عز ّ
قالوا آمنا بأفواههم ومل تؤمن قلوهبم} أي :أظهروا اإلُيان بألسنتهم ،وقلوهبم
خراب خاوية منه ،وهؤالء هم املنافقون {ومن الذين هادوا} أعداء اإلسالم
وأهله ،وهؤالء كلهم {مساعون للكذب} أي :مستجيبون له منفعلون عنه
{مساعون لقوم آخرين مل يأتوك} أي :يستجيبون ألقوام آخرين ال يأتون
جملسك يا حممد ،وقيل :املراد أهنم يتسمعون الكالم ويُْنهونه إىل قوم آخرين
ممن ال حيضر عندك من أعدائك {حيرفون الكلم من بعد مواضعه} أي:
يتأولونه على غري تأويله ،ويب ّدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون {يقولون
ّ
إن أوتيتم هذا فخذوه ،وإن مل تؤتوه فاحذروا} قيل :نزلت يف أقوام من
اليهود قتلوا قتيالً وقالوا :تعالوا نتحاكم إىل حممد ،فإن حكم بالدية فاقبلوه،
وإن حكم بالقصاص فال تسمعوا منه ،والصحيح :أهنا نزلت يف اليهوديني
اللذين زنيا ،وكانوا قد بدلوا كتاب اهلل الذي بأيديهم من األمر برجم من
فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على اجللد مائة جلدة
أحصن منهمّ ،
والتحميم واإلركاب على محارين مقلوبني! فلما وقعت تلك الكائنة بعد
اهلجرة قالوا فيما بينهم :تعالوا حىت نتحاكم إليه ،فإن حكم باجللد
والتحميم فخذوا عنه ،واجعلوه حجة بينكم وبني اهلل ،ويكون نيب من أنبياء
اهلل قد حكم بينكم بذلك ،وإن حكم بالرجم فال تتبعوه يف ذلك .وقد
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وردت األحاديث بذلك.
فروى مالك عن نافع عن ابن عمر ،أنه قال:
"إن اليهود جاؤوا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فذكروا له أن رجالً
منهم وامرأة زنيا ،فقال هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :ما جتدون يف
التوراة يف شأن الرجم؟ فقالوا :نفضحهم وجيلدون ،قال عبد اهلل بن سالم:
كذبتم ،إن فيها الرجم ،فأتوا بالتوراة فنشروها ،فوضع أحدهم يده على آية
الرجم ،فقرأ ما قبلها وما بعدها ،فقال له عبد اهلل بن سالم :ارفع يدك ،فرفع
يده فإذا آية الرجم ،فقالوا :صدق يا حممد ،فيها آية الرجم ،فأمر هبما
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرمجا ،فرأيت الرجل َْحي ِين على املرأة يقيها
احلجارة" .أخرجاه ،وهذا لفظ البخاري.
نسخم وجوههما
ويف لفظ له" :قال لليهود :ما تصنعون هبما؟ قالواِّ :
وخنزيهما ،قال( :فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقني) ،فجاؤوا ،فقالوا
لرجل منهم ممن يرضون أعور :اقرأ ،فقرأ ،حىت انتهى إىل موضع منها فوضع
يده عليه ،فقال :ارفع يدك ،فرفع ،فإذا آية الرجم تلوح ،قال :يا حممد ،إن
فيها آية الرجم ،ولكنا نتكامته بيننا ،فأمر هبما فرمجا".
وعند مسلم" :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيت بيهودي ويهودية قد
زنيا ،فانطلق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت جاء يهود ،فقال :ما
نسود وجوههما وحنملهما وخنالف بني
جتدون يف التوراة على من زىن؟ قالواِّ :
وجوههما ويطاف هبما ،قال (فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقني) ،قال:
فجاؤوا هبا فقرؤها ،حىت إذا مر بآية الرجم وضع الفىت الذي يقرأ يده على
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آية الرجم ،وقرأ ما بني يديها وما وراءها ،فقال له عبد اهلل بن سالم  -وهو
فلريفع يده ،فرفع يده ،فإذا حتتها
مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ُ :-مْرهُ ْ
آية الرجم ،فأمر هبما رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرمجا ،قال عبد اهلل بن
عمر :كنت فيمن رمجهما ،فلقد رأيته يقيها من احلجارة بنفسه".
"مَّر على رسول اهلل صلى اهلل
وروى اإلمام أمحد عن الرباء بن عازب ،قال ُ
عليه وسلم بيهودي ُحمَ َّم ٍم جملود ،فدعاهم فقال :هكذا جتدون َّ
حد الزاين يف
كتابكم؟ فقالوا :نعم ،فدعا رجالً من علمائهم فقال :أنْ ُش َدك بالذي أنزل
التوراة على موسى ،أهكذا جتدون َّ
حد الزاين يف كتابكم؟ فقال :ال واهلل،
ولوال أنك نشدتين هبذا مل أخربك ،جند حد الزاين يف كتابنا الرجم ،ولكنه
كثر يف أشرافنا ،فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ،وإذا أخذنا الضعيف أقمنا
عليه احلد ،فقلنا :تعالوا حىت جنعل شيئاً نقيمه على الشريف والوضيع،
فاجتمعنا على التحميم واجللد ،فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم :اللهم إين
وجل
ّأول من أحيا أمرك إذ أماتوه ،قال :فأمر به فرجم ،قال :فأنزل اهلل عّز ّ
{يا أيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر {إىل قوله {يقولون إن
أوتيتم هذا فخذوه} أي :يقولون :ائتوا حممداً فإن أفتاكم بالتحميم واجللد
فخذوه ،وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا ،إىل قوله {ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل
فأولئك هم الكافرون} قال :يف اليهود :إىل قوله {ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل
فأولئك هم الظاملون} قال :يف اليهود{ ،ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك
هم الفاسقون} قال :يف الكفار كلها" انفرد بإخراجه مسلم  -دون
البخاري  -وأبو داود والنسائي وابن ماجه).
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إىل أن قال أمحد شاكر خمتصراً كالم ابن كثري (سبب آخر يف نزول هذه
اآليات الكرُيات( :روي اإلمام أمحد عن ابن عباس ،قال" :إن اهلل أنزل
{ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} و {أولئك هم
الظاملون} و {أولئك هم الفاسقون} قال ابن عباس :أنزهلا اهلل يف الطائفتني
من اليهود ،كانت إحدامها قد قهرت األخرى يف اجلاهلية ،حىت ارتضوا
واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزةُ من الذليلة فَ ِديَتُه مخسون وسقاً،
وكل قتيل قتلته الذليلةُ من العزيزة فديته مائة وسق ،فكانوا على ذلك حىت
قدم النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فقتلت الذليلةُ من العزيزة قتيالً ،فأرسلت
العزيزة إىل الذليلة :أن ابعثوا لنا مبائة وسق ،فقالت الذليلة :وهل كان يف
حيني دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدمها واحد ،ديةُ بعضهم نصف دية
بعض؟ إمنا أعطيناكم هذا ضيماً منكم لنا ،وفرقاً منكم ،فأما إ ْذ قدم حممد
فال نعطيكم ،فكادت احلرب هتيج بينهما ،مث ارتضوا على أن جيعلوا رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم بينهم ،مث ذَ َك ِ
رت العزيزةُ فقالت :واهلل ما حممد
ضعف ما يعطيهم منكم ،ولقد صدقوا ،ما أعطونا هذا إال
مبعطيكم منهم
َ
فد ُّسوا إىل حممد من َخيْبُ ُر لكم رأيَه ،إن أعطاكم ما
ضيماً منّا وقهراً هلمُ ،
تريدون َّ
حكمتموه ،وإن مل يعطكم َح ِذ ْرُمت فلم ِّ
حتكموه ،ف َد ُّسوا إىل رسول
ِ
أي رسول اهلل صلى
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ناساً من املنافقني لي ْخبُ ُروا هلم ر َ
اهلل عليه وسلم ،فلما جاؤوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخرب اهلل رسوله
صلى اهلل عليه وسلم بأمرهم كله وما أرادوا ،فأنزل اهلل تعاىل{ :يا أيها
الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر} إىل قوله {الفاسقون} ففيهم

175
وجل" ورواه أبو داود بنحوه.
 واهلل  -أنزل ،وإياهم عىن اهلل ّعز ّ
وروي ابن جرير عن ابن عباس" :أن اآليات يف املائدة ،قوله {فاحكم بينهم
أو أعرض عنهم} إىل {املقسطني}  -إمنا أنزلت يف الدية يف بين النَّضري
ودي الدية
وبين قُريظة ،وذلك :أن قتلى بين النضري كان هلم شرف ،وتُ َ
ود ْون نصف الدية ،فتحاكموا يف ذلك إىل رسول
كاملةً ،وأن قريظة كانوا يُ َ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فأنزل اهلل ذلك فيهم ،فحملهم رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم على احلق يف ذلك ،فجعل الدية يف ذلك سواء" واهلل أعلم
أي ذلك كان ،ورواه أمحد وأبو داود والنسائي بنحوه).
ُّ
إىل أن قال (وقد ُروي عن ابن عباس :أن هذه اآليات نزلت يف اليهوديني
اللذين زنيا ،كما تقدمت األحاديث بذلك ،وقد يكون اجتمع هذان
السببان يف وقت واحد فنزلت هذه اآلية يف ذلك كله ،واهلل أعلم) انتهى
كالم ابن كثري من (عمدة التفسري) .155 - 148 /4
وحديث ابن عباس رضي اهلل عنهما يف الدية قال أمحد شاكر :رواه أمحد
بإسناد صحيح يف املسند (.)2212
فهذان السببان رويا يف نزول هذه اآليات ،ولكن الصحيح منهما هو األول
كما قال ابن كثري (والصحيح أهنا نزلت يف اليهوديني اللذين زنيا) أه .
والذي ير ّجح أن سبب النزول هو األول ثالثة أمور ،هي:
* أن رواة حديث الرجم أربعة من الصحابة  -فيما ذكره ابن كثري يف تفسريه
 وهم :ابن عمر ،وأبو هريرة وجابر بن عبد اهلل والرباء بن عازبّ ،بالفحديث الدية فقد رواه ابن عباس فقط ،رضي اهلل عنهم.
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* أن رواة حديث الرجم كانوا باملدينة وقت وجود اليهود هبا  -باستثناء أيب
هريرة  -فعاصروا الواقعةّ ،بالف ابن عباس فقد ظل مبكة حىت فتحها عام
 8ه  ،ووقتها مل يكن يهود باملدينة ،فروايته حكاية عن بعض الصحابة -
مرسل صحايب  -ال مشاهدة.
* أن قول ابن عمر يف حديث الرجم (فكنت فيمن رمجهما) نص يف حمل
النزاع ،كما قال السيوطي  -يف الرتجيح بني أسباب النزول املتعددة للنص
الواحد  -أن يستوي اإلسنادان يف الصحة فريجح أحدمها بكون راويه
حاضر القصة) (االتقان) .32 /1
وعلى القول بتعدد سبب النزول ،فإن السببني املذكورين يف هذه اآليات
اتفقا يف أن اليهود ب ّدلوا حكم اهلل الذي شرعه هلم ،سواء ب ّدلوا حكم الزاين
احملصن أو ب ّدلوا وجوب املساواة يف الدية ،وهلذا فإن اخلالف يف سبب
النزول ال يضر وال يؤثر يف احلكم ،إذ أن مناط احلكم يف السببني هو تعطيل
حكم اهلل واخرتاع حكم بديل واحلكم به ،ولكن الصحيح هو نزوهلا يف
نعرج على
تبديل حكم الزاين احملصن ،هذا ما يتعلق بسبب نزول اآليات ،مث ّ
اخلالف الوارد يف تفسريها.
الكالم يف تفسري قوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم
الكافرون}.
قال ابن كثري رمحه اهلل:
(وقوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون}،
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قال الرباء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو جملز وأبو رجاء
العطاردي وعكرمة وعبيد اهلل بن عبد اهلل واحلسن البصري وغريهم :نزلت يف
أهل الكتاب ،زاد احلسن البصري وهي علينا واجبة.
وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :نزلت هذه
اآليات يف بين إسرائيل ورضي اهلل هلذه األمة هبا ،رواه ابن جرير.
وقال ابن جرير أيضا حدثنا يعقوب ،حدثنا هشيم ،أخرب عبد امللك بن أيب
سلمان عن سلمة بن كهيل عن علقمة ومسروق أهنما سأال ابن مسعود عن
الر ْشوة ،فقال من السحت ،قال فقاال ويف احلكم ،قال :ذاك الكفر مث تال
{ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون}.
وقال السدي {ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} يقول ومن
مل حيكم مبا أنزلت فرتكه عمدا أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين.
وقال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قوله {ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل
فأولئك هم الكافرون} قال :من جحد ما أنزل اهلل فقد كفر ومن أَقَ َّر به
فهو ظامل فاسق ،رواه ابن جرير مث اختار أن اآلية املراد هبا أهل الكتاب أو
من جحد حكم اهلل املنزل يف الكتاب.
وقال عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعيب {ومن مل حيكم مبا أنزل
اهلل} قال :للمسلمني.
وقال ابن جرير :حدثنا ابن املثىن ،حدثنا عبد الصمد ،حدثنا شعبة ،عن أيب
السفر ،عن الشعيب {ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} قال:
هذا يف املسلمني {ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الظاملون} قال:
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هذا يف اليهود {ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الفاسقون} قال هذا
يف النصارى ،وكذا رواه هشيم والثوري عن زكريا بن أيب زائدة عن الشعيب.
وقال عبد الرزاق أيضا :أخربنا معمر ،عن ابن طاووس ،عن أبيه ،قال :سئل
ابن عباس عن قوله (ومن مل حيكم) اآلية قال :هي به كفر.
قال ابن طاووس :وليس كمن يكفر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله.
وقال الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنه قال :كفر دون كفر وظلم دون
ظلم وفسق دون فسق ،رواه ابن جرير.
وقال وكيع عن سعيد املكي عن طاووس {ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك
هم الكافرون} قال :ليس بكفر ينقل عن امللة.
وقال ابن أيب حامت :حدثنا حممد بن عبد اهلل بن يزيد املقري ،حدثنا سفيان
بن عيينة ،عن هشام بن حجري ،عن طاووس ،عن ابن عباس يف قوله {ومن
مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} قال :ليس بالكفر الذي
تذهبون إليه .ورواه احلاكم يف مستدركه من حديث سفيان بن عيينة وقال
صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه) أه (تفسري ابن كثري) .61 /2
وما ورد بسائر التفاسري املتداولة ال خيتلف كثرياً عما ذكره ابن كثري هنا،
وسوف ننقل ما حنتاج إليه من التفاسري األخرى أثناء الشرح إن شاء اهلل.
وقد سعى البعض يف إبطال االحتجاج هبذه اآلية على كفر احلكام
املعاصرين ،وهلم يف ذلك ثالث شبهات تعتمد كل منها على أقوال لبعض
السلف وردت فيما ذكره ابن كثري وغريه من املفسرين وهذه الشبهات
الثالث هي :قوهلم إن اآلية خاصة بأهل الكتاب ال املسلمني ،وقوهلم إن

179
الكفر فيها هو األصغر (كفر دون كفر) ،وقوهلم إنه ال ُحيمل على الكفر
األكرب إال يف حق اجلاحد أو املستحل ،فجعلوا هذا هو مناط التكفري يف
اآلية.
وفيما يلي رد على هذه الشبهات وبيان الراجح والصواب يف كل منها إن
شاء اهلل ،وسوف نعتمد يف قدر كبري من الردود هنا على املقدمات املذكورة
يف املسألة اخلامسة من هذا املوضوع ،وقد أفردت هذه املقدمات مبسألة
مستقلة حىت ال استطرد كثرياً أثناء الردود هنا يف إقامة األدلة على صحة
هذه املقدمات ،فإذا قلت يف كالمي التايل :انظر املقدمة رقم كذا فاملراد هبا
ما ذكرته يف املسألة اخلامسة.
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الشبهة األولى :هل اآلية خاصة بأهل الكتاب أم عامة يشمل حكمها
المسلمين؟
اختلفت أقوال الصحابة والتابعني يف هذه املسألة على قولني :فمنهم من
قال نزلت يف أهل الكتاب والكفار (كقول الرباء بن عازب وحذيفة بن
اليمان وابن عباس وأيب جملز وأيب رجاء العطاردي وعكرمة وقتادة والضحاك
وعبيد اهلل بن عبد اهلل واحلسن البصري وغريهم) ،ومنهم من قال إهنا واجبة
على املسلمني (كقول حذيفة بن اليمان واحلسن البصري وإبراهيم النخعي
وعامر الشعيب) ومل يقل إهنا ليست يف املسلمني إال أبو صاحل .انظر كالم
ابن كثري السابق وكالم الطربي يف تفسريه .255 - 252 /6
وقد ذكرت يف املقدمة الثالثة أنه ال حجة يف أقوال الصحابة مع اختالفها،
ومع ذلك فال بد أن يكون احلق يف أحد أقواهلم املختلفة وال خيرج احلق عن
مجيعهم كما ذكرته يف املقدمة الرابعة ،وملعرفة احلق يف أقواهلم فال بد من
الرتجيح بينها بوجوه الرتجيح املختلفة كما ذكرته يف املقدمة اخلامسة ،وقد
نقلت يف املقدمتني الثالثة واخلامسة قول اإلمام مالك رمحه اهلل  -يف
اختالف الصحابة ( -خمطئ ومصيب فعليك باالجتهاد).
وبالرتجيح جند أن الصواب يف هذه املسألة قول من قال إن اآلية عامة
يدخل املسلمون يف حكمها ،والدليل على ذلك:
 - 1أن صيغة اآلية عامة ألهنا مصدَّرة مبَ ْن الشرطية (ومن مل حيكم مبا أنزل
اهلل) ،وقد ذكرت يف املقدمة السادسة أن العربة بعموم اللفظ ال ّبصوص
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السبب ،وعلى هذا فإن احلكم الذي تضمنته اآلية {فأولئك هم الكافرون}
يعم ويلزم كل (من مل حيكم مبا أنزل اهلل) قال ابن تيمية رمحه اهلل (ولفظ
"م ْن" أبلغ صيغ العموم السيما إذا كانت شرطاً أو استفهاماً ،كقوله {فمن
َ
يعمل مثقال ذرة خرياً يره ،ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره} وقوله {أفمن ُزيّن
له سوء عمله فرآه حسناً}) (جمموع الفتاوى)  ،82 /15ومثله يف /24
.346
وملا كانت صيغة اآلية عامة فقد قال ابن القيم فيها:
تأوهلا على أهل الكتاب ،وهو قول قتادة والضحاك وغريمها،
(ومنهم من ّ
وهو بعيد ،وهو خالف ظاهر اللفظ ،فال يُصار إليه) (مدارج السالكني)
 ،365 /1ط  1دار الكتب العلمية.
وكذلك قال القامسي يف تفسريه:
(وكذا ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس :أهنا يف اليهود  -خاصة قريظة
والنضري  -ال ينايف تناوهلا لغريهم ،ألن االعتبار بعموم اللفظ ال ّبصوص
"م ْن" وقعت يف معرض الشرط فتكون للعموم) (حماسن
السبب ،وكلمة َ
التأويل) للقامسي ،215 /6 ،ط دار الفكر  1398ه .
وباملثل قال غريه من املفسرين كأيب حيان األندلسي يف (البحر احمليط) /3
.492
 - 2ومما يؤكد أن حكم اآلية عام يدخل املسلمون يف عمومه :أن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو املخاطَب هبذه اآليات كما يدل عليه قوله
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تعاىل{ :يا أيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر) ،وقوله (فإن
جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} ،وقوله {فاحكم بينهم مبا أنزل اهلل
وال تتبع أهواءهم} ،فهذا كله خطاب لرسولنا صلى اهلل عليه وسلم ،وهو
الذي حكم فعال يف الواقعة اليت نزلت فيها هذه اآليات فحكم برجم
تبني لك من املقدمة العاشرة أن خطاب اهلل تعاىل للرسول
الزانيني ،وقد ّ
صلى اهلل عليه وسلم هو خطاب ألمته إال أن يقوم دليل على التخصيص،
وال دليل على ذلك هنا ،بل إن العدول يف اخلطاب من صيغة املفرد (يا أيها
الرسول) إىل صيغة اجلمع (فال ختشوا الناس  ....وال تشرتوا بآيايت مثنا) يؤكد
عموم اخلطاب ألمته ،وقد نقلت يف تلك املقدمة قول ابن تيمية (األصل
فيما خوطب به النيب صلى اهلل عليه وسلم يف كل ما أ ُِمَر به وُهنِ َي عنه وأبيح
له ،سا ٍر يف حق أمته ،كمشاركة أمته له يف األحكام وغريها حىت يقوم دليل
على التخصيص ،فما ثبت يف حقه من األحكام ثبت يف حق األمة إذا مل
خيصص ،هذا مذهب السلف والفقهاء) (جمموع الفتاوى) .82 /15
ّ
 - 3ومما يؤكد أن احلكام املعاصرين الذين ي ّدعون اإلُيان وحيكمون بغري ما
أنزل اهلل داخلون يف عموم احلكم الوارد باآلية ،أن حاهلم كحال الذين
أنزلت فيهم اآليات كما قال ابن كثري:
(نزلت هذه اآليات الكرُيات يف املسارعني يف الكفر اخلارجني عن طاعة اهلل
وجل  -إىل قوله -
ورسوله املقدمني آراءهم وأهواءهم على شرائع اهلل ّ
عز ّ
والصحيح أهنا نزلت يف اليهوديني اللذين زنيا وكانوا قد ب ّدلوا كتاب اهلل الذي
فحرفوه) (تفسري ابن كثري) /2
بأيديهم من األمر برجم من أحصن منهم ّ
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.58
فصورة الواقع هي صورة سبب نزول اآليات ،وقد ذكرت يف املقدمة السابعة
أن صورة سبب النزول قطعية الدخول يف النص ،ونقل السيوطي يف
(االتقان )28 /1 ،اإلمجاع على ذلك.
وألجل ذلك قال إمساعيل القاضي يف "أحكام القرآن" بعد أن حكي
اخلالف يف ذلك:
(ظاهر اآليات يدل على أن من فَ َعل مثل ما فعلوا ،واخرتع حكماً خيالف
به حكم اهلل ،وجعله ديناً يُعمل به ،فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد
املذكور حاكماً كان أو غريه) أه  ،نقله ابن حجر يف (فتح الباري) /13
 ،120ونقله القامسي يف تفسريه (حماسن التأويل) .216 /6
وهذا الذي ذكره إمساعيل القاضي ينطبق متاما على احلكام املعاصرين فهم
حيكمون بشرع خمرتع جعلوه دينا يُعمل به أي نظاماً ملزماً كما ذكرته يف
معاين الدين يف املقدمة األوىل ،وال يؤثر يف ذلك كون احلكام املعاصرين هم
الذين اخرتعوا القوانني الوضعية أو ورثوها عن أسالفهم ،ألن اليهود الذين
أنزلت فيهم اآليات مل يكونوا هم الذين ابتدعوا التشريع املخالف وإمنا ورثوه
عن أسالفهم ،فهي صورة سبب النزول أيضا ،كما تدل على ذلك أحاديث
سبب النزول خاصة ما رواه الطربي عن أيب هريرة يف سبب نزوهلا ،كذلك
فإن التزام احلكام املعاصرين للحكم هبذه القوانني وإلزامهم غريهم احلكم هبا
يف البالد هو رضاءٌ منهم هبا فيكون حكمهم حكم من اخرتعها ،فالتزام
الكفر كفر ،واإللزام بالكفر كفر ،والرضا بالكفر كفر( ،ظلمات بعضها فوق
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بعض).
 - 4أنه مل يرد عن ٍ
أحد من الصحابة أنه قال إن اآلية ليست يف املسلمني،
وإمنا غاية ما ورد عن بعضهم قوله :إهنا نزلت يف أهل الكتاب ،وهذا ليس
ختصيصاً وليس قصراً للنص العام على هذا السبب ،وقول الصحايب هنا هو
جمرد بيان لسبب النزول كما ذكرته يف املقدمة الثامنة ،وقال ابن تيمية أيضا:
نصها يتعدى إىل
(إن الصحابة يقولون نزلت اآلية يف كذا وال خيتلفون يف أن ّ
غري سبب نزوهلا طاملا يتناوله لفظها) (جمموع الفتاوى) .29 - 28 /31
وهناك فرق بني أن يقول قائل :نزلت يف أهل الكتاب وبني أن يقول ليست
يف املسلمني ،فهذا القول األخري مل يرد عن الصحابة وإمنا ورد عن بعض
التابعني ،وهو خطأ ملا ق ّدمت من أدلة ،وألن قول الصحايب ال خيصص
عموم القرآن السيما إذا خولف كما ذكرته يف املقدمة احلادية عشرة،
وباألحرى فإن قول التابعي ال خيصصه.
 - 5وعلى القول بأهنا نزلت يف كفار أهل الكتاب ،فإن ما لزمهم من
الوعيد الوارد فيها يلزم املسلمني ،وذلك لقوله صلى اهلل عليه وسلم (لتتبعُ َّن
ضب
َسنَن من كان قبلكم شرباً بشرب وذراعاً بذراع ،حىت لو دخلوا ُجحر ٍّ
تبعتموهم) قالوا :يا رسول اهلل اليهود والنصارى؟ قال صلى اهلل عليه وسلم
(فَ َمن؟) احلديث متفق عليه.
وهذا هو معىن ما ورد عن حذيفة بن اليمان فيما رواه الطربي بإسناده عن
رجل حذيفة عن هؤالء اآليات
أيب البخرتي قال :سأل ٌ
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{ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون}{ ،فأولئك هم
الظاملون}{ ،فأولئك هم الفاسقون} ،قال :فقيل ذلك يف بين إسرائيل؟
قال :نِعم اإلخوة لكم بنو إسرائيل ،إن كانت هلم كل مَّرٍة ،ولكم كل ح ٍ
لوة،
ْ
ُ
ُ
كالّ واهلل لتسلكن طريقهم قدر ِ
الشراك .أه (تفسري الطربي) .253 /6
ّ
هذا وقد ذكرت يف املقدمة التاسعة األدلة على جواز االستدالل باآليات
اليت نزلت يف الكفار على املسلمني طاملا يتناوهلم لفظها بعمومه ،وذكرت
ص اهلل علينا قصص من قبلنا من
فيها سبعة أدلة مث قول ابن تيمية (وإمنا قَ َّ
األمم لتكون عربة لنا ،فنُ َشبِّه حالنا حباهلم ،ونقيس أواخر األمم بأوائلها،
فيكون للمؤمن من املتأخرين شبه مبا كان للمؤمن من املتقدمني ،ويكون
للكافر واملنافق من املتأخرين شبه مبا كان للكافر واملنافق من املتقدمني)
(جمموع الفتاوى) .425 /28
 - 6وعلى القول أيضا بأن اآلية نزلت يف اليهود ،قال تعاىل{ :يا أيها
الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر  -إىل قوله  -من الذين هادوا}
فإن (الذين هادوا) هو لقب ،ومفهوم خمالفة اللقب ال حجة فيه ،مبعىن أنه
إذا أثبتت اآليات حكماً هلذا اللقب (الذين هادوا) ،فإن مفهوم املخالفة
معناه أن ينتفي هذا احلكم عن غري (الذين هادوا) ،وملا كان مفهوم خمالفة
اللقب ال حيتج به ،فإن هذا معناه أن احلكم اخلاص بالذين هادوا ال يلزم
بالضرورة أن ينتفي عمن عداهم ،واحلكم املشار إليه هو الوارد يف قوله
تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} وكون مفهوم
خمالفة اللقب ال حجة فيه يرد على من ادعى خصوصية أهل الكتاب هبذا
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احلكم .انظر يف مفهوم خمالفة اللقب( :اإلحكام يف أصول األحكام)
لآلمدي  ،104 /3و (ارشاد الفحول) للشوكاين ص  166و .169
 - 7وعلى القول أيضا بأن اآلية نزلت يف أهل الكتاب ،فإن عامة السلف
ومجهور الفقهاء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت أنه شرع هلم ٍ
بنقل
موثوق ومل يثبت يف شرعنا ما خيالفه ،وهذا متحقق بالنسبة للحكم الوارد يف
هذه اآلية ،وقد تكلمت يف هذه املسألة يف آخر مبحث االعتقاد يف نقد
(الرسالة الليمانية) نقال عن (جمموع فتاوى ابن تيمية)  ،258 /1و /19
 ،7و (اقتضاء الصراط املستقيم) له ص  ،169 - 167ط املدين.
فإذا كان ما لزم أهل الكتاب شرعاً لنا فهذا مما يدل أيضا على عموم
النص.
وبعد ،فهذه سبعة أوجه تدل كلها على أن قوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا
نص عام يدخل املسلمون يف عمومه ،وكل
أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} ٌ
من أتى بالسبب الوارد فيها (مل حيكم مبا أنزل اهلل) لزمه احلكم الوراد فيها
(فأولئك هم الكافرون) ويتبني من ذلك أن القول بأهنا نزلت يف أهل
الكتاب هو من باب بيان سبب النزول ال غري ،أما القول بأهنا ليست يف
املسلمني فهو خطأ قطعا كما أسلفت.
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الشبهة الثانية :هل الكفر الوارد في هذه اآلية كفر أكبر أم كفر أصغر؟
َح َك َم اهلل تعاىل بكفر من مل حيكم مبا أنزله ،فقال {ومن مل حيكم مبا أنزل
اهلل فأولئك هم الكافرون} ،فهل هذا الكفر هو األكرب املخرج من امللة أم
األصغر الذي ال ُخيرج من امللة أو بلفظ آخر كفر دون كفر؟ اختلفت أقوال
الصحابة والتابعني يف ذلك على قولني:
 - 1فمنهم من قال إنه الكفر هكذا بإطالق مبا يعين أنه األكرب كما سنبينه
إن شاء اهلل ،ومن هؤالء عبد اهلل بن مسعود فيما نقله عنه ابن كثري يف
تفسريه أنه ُسئل عن الرشوة يف احلكم فقال :ذاك الكفر ،وتال اآلية ،ورواه
ابن جرير من طرق ويف رواية له بإسناده عن مسروق قال :سألت ابن
السحت ،أهو الرشا يف احلكم ،فقال( :ال ،من مل حيكم مبا
مسعود عن ُّ
أنزل اهلل فهو كافر ،ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فهو ظامل ،من مل حيكم مبا
أنزل اهلل فهو فاسق ،ولكن السحت يستعينك الرجل على املظْلمة فتعينه
َ
عليها ،فيهدي لك اهلدية ،فتقبلها) (تفسري الطربي)  .240 /6وروي
الطرباين بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال (الرشوة يف احلكم كفر ،وهي
بني الناس ُسحت) ذكره ابن حجر املكي يف كتابه (الزواجر)  ،189 /2ط
دار املعرفة  1402ه .
ومبثل قول ابن مسعود قال عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب رضي اهلل
عنهم ،وذلك فيما نقله األلوسي البغدادي يف تفسريه قال (وأخرج ابن املنذر
عن مسروق قال :قلت لعمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه :أرأيت الرشوة
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يف احلكم أمن السحت هي؟ قال :ال ،ولكن كفر ،إمنا السحت أن يكون
للرجل عند السلطان جاه ومنزلة ،ويكون لآلخر إىل السلطان حاجة فال
يقضي حاجته حىت يهدي إليه هدية.
وأخرج عبد بن محيد عن علي كرم اهلل تعاىل وجهه أنه سئل عن السحت
فقال :الرشا ،فقيل له يف احلكم ،قال :ذاك الكفر.
وأخرج البيهقي يف سننه عن ابن مسعود حنو ذلك) (تفسري روح املعاين)
لأللوسي ،جملد  ،3ج  6ص .140
وقال مبثل قول ابن مسعود من التابعني :احلسن البصري وسعيد بن جبري
وإبراهيم النخعي والسدي ،فقال ابن قدامة احلنبلي:
(قال اهلل تعاىل{ :أ ّكالون للسحت} قال احلسن وسعيد بن جبري يف
تفسريه :هو الرشوة ،وقال :إذا قبل القاضي الرشوة بلغت به إىل الكفر)
(املغين مع الشرح الكبري) .438 - 437 /11
وقال القامسي يف تفسريه:
(ونقل يف "اللباب" عن ابن مسعود واحلسن والنخعي :أن هذه اآليات
الثالث عامة يف اليهود ويف هذه األمة ،فكل من ارتشى وب ّدل احلكم
الس ّدي ألنه
فح َكم بغري ما أنزل اهلل ،فقد َك َفر وظَلَم وفَ َسق ،وإليه ذهب ُّ
ظاهر اخلطاب) (حماسن التأويل) للقامسي ،215 /6 ،ط دار الفكر
 1398ه .
وقول السدي ذكره ابن كثري فيما نقلته عنه ورواه ابن جرير بإسناده عنه قال
لت فرتكه عمداً
({ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل} يقول :ومن مل حيكم مبا أنز ُ
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وج َار وهو يعلم فهو من الكافرين) (تفسري الطربي) .257 /6
َ
فهذه أقوال الصحابة والتابعني يف أن الكفر الوارد يف اآلية هو األكرب على
ظاهره ،وهبذا تعلم أنه ال وجه لكالم حممد رشيد رضا يف تفسريه (املنار)
حيث قال:
(أما ظاهر اآلية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه املشهورين ،بل مل يقل به
أح ٌد قط ،فإن ظاهرها يتناول من مل حيكم مبا أنزل اهلل مطلقاً سواء حكم
بغري ما أنزل اهلل تعاىل أم ال ،وهذا ال يُكفره أح ٌد من املسلمني حىت اخلوارج
الذين يك ّفرون الفساق باملعاصي ومنها احلكم بغري ما أنزل اهلل) (تفسري
املنار)  ،406 /6ط دار املعرفة ،ط .2
والرجل  -رشيد رضا  -كأنه يستخف عقل القارئ خاصة فيما نسبه إىل
اخلوارج وهو خالف ما تواتر عنهم ،وقد ورد قوله السابق ضمن فتواه اليت
أفىت فيها جبواز احلكم بالقوانني االجنليزية الوضعية) ،انظر (تفسريه املنار) /6
 ،409 - 405وأجاز فيها تويل املسلم ملنصب القضاء على أن حيكم هبذه
القوانني ،فكان ال بد له من أن يقول إن الكفر الوارد يف آية املائدة ظاهره
غري مراد وإال ألبطل فتواه ،وفتواه هذه ضالل مبني وقد اشتملت على
مغالطات شرعية شنيعة انتقدها األستاذ حممد قطب يف كتابه (واقعنا
املعاصر) ص  ،340 - 332ط مؤسسة املدينة  1407ه  ،ونقده له
صائب يف جممله وإن كان يُ ْع ِوُزه االستدالل الشرعي يف مواضع ،فراجعه إن
شئت.
فهذا ما يتعلق مبن قال من الصحابة والتابعني بأن الكفر يف اآلية على
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ظاهره.
 - 2أما من قال إنه كفر أصغر أو كفر ال ينقل عن امللة أو كفر دون كفر:
فمن الصحابة :نُ ِسب هذا القول إىل عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما وال
يصح عنه كما سأبينه إن شاء اهلل.
ي عن طاووس أنه قال (ليس بكفر ينقل عن امللة) ،وعن
ومن التابعنيُ :رِو َ
عطاء بن أيب رباح أنه قال فيها (كفر دون كفر) روامها ابن جرير (/6
 )256ونقله عنه ابن كثري فيما نقلته عنه.
هذا مجيع ما ورد يف التفاسري  -فيما اطلعت عليه  -من أقوال يف نوع
الكفر الوارد يف اآلية ،ومادام املسألة قد اختلف فيها فال بد من الرتجيح بني
أقوال املختلفني ،ولكن قبل الرتجيح نذكر ما ورد عن ابن عباس يف املسألة
ي عنه يف تفسري هذه اآلية
لبيان عدم صحته من جهة الرواية ،وقد ُرِو َ
قوالن:
األول :قوله (وليس كمن كفر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله) أه  .وعلى
التحقيق فهذا ليس قول ابن عباس ،وإمنا قول ابن طاووس أُدرج  -يف رواية
سفيان عن معمر  -على ابن عباس .وبيان ذلك أن الطربي رمحه اهلل روى
من طريق سفيان بن عيينة عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عن أبيه عن
ابن عباس {ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} قال :هي به
كفر ،وليس كفراً باهلل ومالئكته وكتبه ورسله ،أه  .ورواه الطربي من طريق
عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قالُ :سئل ابن عباس عن
قوله {ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} قال :هي
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به كفر ،قال ابن طاووس :وليس كمن كفر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله ،أه .
انظر (تفسري الطربي) .256 /6
وقد ظهر من الرواية الثانية  -رواية عبد الرزاق وهي اليت اقتصر ابن كثري
على إيرادها  -أن كلمة (وليس كمن كفر باهلل) هي من كالم ابن طاووس
ال ابن عباس ،وعلى هذا فال يصح نسبة هذا القول البن عباس.
والقول الثاين البن عباس :قول (ليس بالكفر الذي تذهبون إليه) ،ومل يذكره
الطربي وإمنا ذكره ابن كثري من رواية ابن أيب حامت واحلاكم كالمها من طريق
سفيان بن عيينة عن هشام بن ُحجري عن طاووس عن ابن عباس يف قوله
{ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} قال :ليس بالكفر الذي
يذهبون إليه ،إنه ليس كفراً ينقل عن امللة {ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل
فأولئك هم الكافرون} كفر دون كفر .أه  ،رواه احلاكم وهذا لفظه يف
املستدرك ( )313 /2وقال صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه.
وهذا األثر  -وإن صححه احلاكم  -فهو ضعيف من جهة الرواية ،والعلة
فيه :هشام بن حجري فقد اتفق جهابذة احلديث على تضعيفه وبالتايل
فاألثر ضعيف ،نعم يصلح حديثه للمتابعة إذا توبع على روايته أما إذا انفرد
 كما هو احلال يف هذا األثر  -فال يصلح لالحتجاج ،ومن هذا البابروى له البخاري ومسلم يف املتابعات ال ما انفرد به ،ولعل رواية الشيخني له
هو ما جعل احلاكم رمحه اهلل حيكم بصحة هذا احلديث ظناً منه أن هشاماً
قد جاوز القنطرة بذلك ،وهذه اجلملة نبّه عليها الزيلعي يف (نصب الراية)
فذكر من أسباب غلط احلاكم يف التصحيح :أن بعض الرواة يكون قوياً إذا
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روي عن شيخ معني معروف مبالزمته له وال يكون قوياً يف غريه من الشيوخ،
فيخرج البخاري ومسلم أحاديث هذا الراوي من الوجه القوي فقط فيظن
احلاكم أن هذا توثيقاً مطلقا من الشيخني له فيعتمد مجيع حديثه وحيمله
على الصحة ،وهنا روي الشيخان هلشام متابعةً فاعترب احلاكم أن هذا توثيقاً
مطلقاً له.
هذا وقد سعى أحد املعاصرين  -وهو علي بن حسن بن عبد احلميد احلليب
 يف تصحيح هذا األثر عن ابن عباس ،وهذا الرجل مطعون يف عدالتهمازوره على
لتحريفه فيما ينقله عن اآلخرين مثله كشيخه األلباين وقد ذكرت ّ
شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتايب (العمدة) وستأيت إشارة إىل ذلك يف
موضوع احلجاب من هذا املبحث إن شاء اهلل ،وقد انتدب للرد عليه يف
تصحيحه أثر ابن عباس الشيخ أبو أيوب الربقوي ،ونقل هذا الرد يل أحد
اإلخوان الثقات ،فأنقله عنه باختصار من باب نسبة الفضل إىل أهله فهذا
من بركة العلم كما قال ابن عبد الرب يف ِ
جامعِه ،قال الربقوي  -بعد ما ذكر
لفظ احلاكم لألثر :-
(هشام بن حجري ضعّفه األئمة الثقات ومل يتابعه على هذه الرواية أحد،
قال أمحد بن حنبل :هشام ليس بالقوي ،وقالَ :م ْك ٌّي ضعيف احلديث.
وضَرب على
وهذا طعن من جهة الروايةَّ ،
وضعفه حيىي بن سعيد القطان َ
وضعفه علي بن املديين ،وذكره العُقيلي يف الضعفاء ،وكذا ابن
حديثهّ ،
عِ
ي ،وهشام صاحلٌ يف دينه ،لذا قال ابن شربمة :ليس مبكة مثله ،وقال ابن
د
َ ّ
معني :صاحل فهذا يف الدين أو العبادة بدليل أن ابن معني نفسه قد قال
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فيه :ضعيف جدا.
وقال احلافظ ابن حجر :صدوق له أوهام.
مروي ثابت عن ابن
قلت :فلعل هذا من أوهامه ألن مثل هذا القول ّ
طاووس ،فلعله َوَهم فنسبه إىل ابن عباس.
وقال علي بن املديين :زعم سفيان قال :كان هشام بن حجري كتب ُكتُبَه
على غري ما يكتب الناس ،أي :اقتداراً عليه ،فاضطربت عليه .أه من
"معرفة الرجال" .2 /203
وهشام من أهل مكة ،وسفيان كان عاملاً عارفاً بأهل مكة ،روي العقيلي
بإسناده عن سفيان بن عيينة أنه قال :مل نأخذ منه إال ما مل جنده عند
فص َّح أن هذا األثر مما تفرد به هشام ألنه من رواية ابن عيينة
غريه .أه َ .
عنه.
وقال أبو حامت" :يُكتب حديثه" ،وهذه أيضا من صيغ التمريض والتضعيف،
ألن هذا يعين أن حديثه ال يُقبل استقالال ،وإمنا يؤخذ به يف املتابعات فقط،
ولذلك مل يَ ْرو له البخاري ومسلم إال متابعة أو مقروناً مع غريه ،لذا كانت
أحاديثه من األحاديث املنتقدة على الصحيحني.
أما البخاري فلم يرو له إال حديثاً واحداً ،هو حديث سليمان بن داود
عليهما السالم "ألطوفن الليلة على تسعني امرأة  " ...احلديث ،أورده يف
كفارة األُيان من طريق هشام وتابعه يف كتاب النكاح برواية عبد اهلل بن
طاووس ،ومن املعلوم أن احلافظ ابن حجر من عادته يف "مقدمة فتح
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يذب عمن تُ ُكلم فيهم بغري حق ويدافع بكل ما أويت من علم،
الباري" أن ّ
أما من ظهر له ضعفهم وأن البخاري مل يعتمد عليهم وحدهم إمنا أوردهم
يف املتابعات أو مقرونني ،فمثل هؤالء ال يكلف نفسه عناء الرد عليهم ،بل
يذكر املتابعات الواردة هلم يف الصحيح وكفى ،وكذلك فعل مع هشام بن
حجري "راجع املقدمة".
أما مسلم فكذلك ليس له عنده إال حديثني ومل يرو له إال مقرونا  ..وراجع
يف هذا ما قاله الشيخ اهلروي يف كتابه "خالصة القول املفهم على تراجم
رجال اإلمام مسلم".
واخلالصة أنه عرف مما سبق أنه ال حجة ملن حاول تقوية هشام باالحتجاج
برواية البخاري ومسلم له  ....ألهنما مل يرويا له استقالالً ولكن متابعة ...
وهذا من األدلة على تضعيفه إذا انفرد.
ومن أجل هذا كله مل يوثق هشام بن حجري إال املتساهلون كابن حبان فإنه
مشهور بالتساهل يف التوثيق ،ومثله العِجلي ،قال املعلمي اليماين:
"توثيق العجلي وجدته باالستقراء كتوثيق ابن حبان متاما أو أوسع" (األنوار
الكاشفة) ص  - 68إىل أن قال  -وكذا توثيق ابن سعد فإن أغلب مادته
من الواقدي املرتوك كما ذكر ابن حجر يف مقدمة الفتح عند ترمجة عبد
الرمحن بن شريح ،فإذا كان هذا حال من َوثَّقوه فإن رواياته ال تقوم هبا حجة
بتوثيقهم هذا ..
فكيف وقد عارضهم وقال بتضعيفه األئمة اجلبال الرواسي كأمحد وابن
معني وحيىي بن سعيد القطان وعلي بن املديين وغريهم.
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فخالصة القول :أن هشام بن حجري ضعيف ال تقوم به حجة استقالال
وحده ،نعم هو يصلح يف املتابعات كما عرفت وليس له على رواية ابن
عباس هذه متابع ،فصح ضعفها وعدم جواز اجلزم بنسبتها إىل ابن عباس.
بل قد ثبت بإسناد صحيح عن ابن عباس يف تفسري هذه اآلية غري ذلك،
فقد روي ابن جرير الطربي رمحه اهلل :ثنا هناد قال ثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع
قال ثنا أيب عن سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن
عباس{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} قال :هي به
كفر( .وليس كفرا باهلل ومالئكته وكتبه ورسله) ،والظاهر أن القول األخري
(وليس كفرا باهلل ومالئكته  ) ....ليس من قول ابن عباس أو مدرج من
قول ابن طاووس ،والدليل على ذلك ما وراه ابن جرير الطربي قال ثنا
احلسني بن حيىي قال أخربنا عبد الرزاق قال أخربنا معمر عن طاووس عن
أبيه قال ُسئل ابن عباس عن قوله {ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم
الكافرون} قال :هي به كفر .قال ابن طاووس( :وليس كمن كفر باهلل
ومالئكته وكتبه ورسله)) انتهى كالم أيب أيوب الربقوي.
وهبذا ترى أنه ال يصح عن ابن عباس قول (كفر دون كفر) يف هذه اآلية،
بل صح عنه قوله (هي به كفر) هكذا باطالق مبا يعين أنه الكفر األكرب،
وأذكر فيما يلي دليلني يبينان ذلك:
الدليل األول :ويبني أن ابن عباس رضي اهلل عنهما يرى أن الكفر يف هذه
عز
اآلية هو الكفر األكرب ،وهو ما رواه النسائي يف باب تأويل قول اهلل ّ
وجل {ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} فقد روى النسائي
ّ
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ملوك بعد عيسى ابن مرمي عليه
بإسناد صحيح عن ابن عباس قال (كانت ٌ
الصالة والسالم ب ّدلوا التوراة واإلجنيل ،وكان فيهم مؤمنون يقرأون التوراة،
قيل مللوكهم :ما جند شتماً أشد من شتم يشتمونا هؤالء ،إهنم يقرأون {ومن
مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} وهؤالء اآليات مع ما يعيبونا به
يف أعمالنا يف قراءهتم ،فادعهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا ،فدعاهم
فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يرتكوا قراءة التوراة واإلجنيل إال ما ب ّدلوا
منها) احلديث ( )4990بسنن النسائي.
ويدل هذا احلديث  -وهو من رواية ابن عباس موقوفا  -على أمرين:
األول :أن هذه اآلية كانت مما أنزل بالتوراة الصحيحة قبل تبديلها فأنزل اهلل
تصديقها يف القرآن.
واألمر اآلخر :أن الكفر فيها هو األكرب ويدل على ذلك قول املب ّدلني
منهم :ما جند شتماً أشد من شتم يشتمونا هؤالء ،ملا قرأ املؤمنون منهم
َّ
وحّرفوا،
تلك اآلية ،وال شتم أشد من وصفهم بالكفر األكرب على ما ب ّدلوا َ
ولو مل يكن الكفر يف اآلية هو األكرب ملا وصفوه بأنه أشد شت ٍم.
والدليل الثاين :وهو ما سبق ذكره يف املناط املكفِّر الثالث عند الكالم يف
قوله تعاىل{ :وإن الشياطني ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم ،وإن أطعتموهم
إنكم ملشركون} األنعام  ،121ويف سبب نزوهلا روى ابن ماجه وابن أيب
حامت
واحلاكم بأسانيد صحيحة عن ابن عباس قوله :إن ناساً من املشركني كانوا
جيادلون املسلمني يف مسألة الذبح وحترمي امليتة فيقولون :تأكلون مما قتلتم وال
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تأكلون مما قتل اهلل؟ يعنون امليتة ،فقال تعاىل{ :وإن أطعتموهم إنكم
ملشركون} أه وانظر (تفسري ابن كثري) .171 - 169 /2
فهذا نص عن ابن عباس يف أن من اتبع التشريع املخالف  -ولو يف قضية
واحدة وهي حتليل امليتة هنا  -أنه مشرك ،وذاك  -أي ما رواه عنه النسائي
 نص يف أن تبديل الشريعة كفر أكرب ،وهذا كله يؤكد بطالن نسبة قول(كفر دون كفر) إىل ابن عباس إذ قد ثبت عنه بأسانيد صحيحة خالف
ذلك يف نفس املوضوع وهو احلكم بغري ما أنزل اهلل بالشرع املخرتع ،وأنه
شرك وكفر بلغ الغاية يف الشدة مبا يعين أنه كفر أكرب.
نعود بعد ذلك إىل الرتجيح بني القولني الواردين يف نوع الكفر يف قوله
تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} أهو كفر أكرب أم
أصغر؟ والصواب الذي الشك فيه أنه كفر أكرب خمرج من امللة ،وإليك
األدلة على ذلك:
 - 1داللة إمجاع الصحابة ألنه قول الصحابة بال خمالف منهم ،فهو إمجاع
أثبت فيما
جيب املصري إليه ،وقد نُقل ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود و ُ
مضى أنه قول ابن عباس أيضا وأنه ال يصح عنه قول (كفر دون كفر) وال
اعتبار ملخالفة بعض التابعني كطاووس وعطاء مع اتفاق الصحابة ،وقد
نقلت يف املقدمة الثالثة أقوال الفقهاء يف أن الصحابة إذا اتفقوا على قول
وجب األخذ به ،كما ذكرت عند الكالم يف إمجاع الصحابة  -يف نقد
(الرسالة الليمانية يف املواالة) بآخر مبحث االعتقاد  -أن اإلمجاع الصحيح
هو ما انتفى فيه املخالف واملنازع ،وقد تبني لك أنه ال خمالف من الصحابة
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يف أن الكفر يف هذه اآلية هو األكرب ،ومع انتفاء املخالف ُيكن القول بأن
هذا إمجاع منهم على ذلك.
 - 2داللة اللغة العربية :وذلك ألن الكفر يف اآلية جاء بصيغة االسم
املعرف بأل ( -الكافرون)  -الدال على حصول كمال املعىن ،مبا يعين أنه
الكفر األكرب كما ذكرته يف املقدمة الثانية عشرة ،فراجعها.
وأضيف إىل ما ذكرته يف تلك املقدمة :أن اهلل سبحانه وتعاىل قد أكد الكفر
الغ يف وصفه وتغليظه بأسلوب هو من أقوى أساليب اللغة
يف هذه اآلية وبَ َ
يف إفادة املعىن وهو:
أ  -جميء الكفر بلفظ االسم وهو دال على ثبوت الكفر ولزومه ،دون
الفعل الدال على التجدد واحلدوث.
ب  -تصدير االسم باأللف والالم املؤدية حلصول كمال املسمى
(الكافرون) مبا يعين أنه الكفر األكرب كما سبق ذكره يف املقدمة الثانية
عشرة.
ج  -اتيانه سبحانه جبملة جواب الشرط يف صورة مبتدأ وخرب معرفتني
(أولئك  .........الكافرون) وذلك من عالمات احنصار اخلرب (الكفر) يف
املبتدأ (أولئك) وهو اسم إشارة يعود على (من مل حيكم مبا أنزل اهلل)،
واحنصار اخلرب املعرف بأل يف املبتدأ فيه مبالغة يف حصول كمال معناه يف
احملكوم عليه (وهو املبتدأ) أي مبالغة يف حصول كمال الكفر ألولئك الذين
مل حيكموا مبا أنزل اهلل  ..انظر (اإليضاح يف علوم البالغة) للقاضي جالل
الدين القزويين ،ص  ،101ط دار الكتب العلمية  1405ه .
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د  -وجميء املبتدأ يف مجلة جواب الشرط يف صيغة اسم اإلشارة (أولئك)
زيادة يف الداللة على املقصود من اختصاص املذكورين قبله (من مل
حيكم )...باستحقاق الكفر ،انظر (اإليضاح) للقزويين ص .47
ه  -وتقدمي املبتدأ على اخلرب يف مجلة جواب الشرط وإن كان هو األصل
يف اللغة إال أنه يفيد يف أن كون املبتدأ (أولئك) متصفاً باخلرب (الكافرون)
هو املطلوب بيانه ،كما أن هذا التقدمي يفيد زيادة ختصيص .انظر
(اإليضاح) للقزوين ص .58
و  -وادخال ضمري الفصل (هم) بني املبتدأ واخلرب (أولئك هم الكافرون)
يفيد اختصاص املبتدأ باخلرب ،أي :اختصاص أولئك (الذين مل حيكموا مبا
أنزل اهلل) بالكفر .انظر (اإليضاح) للقزويين ص .57
واخلالصة :أن أسلوب هذه اآلية من جهة بنية ألفاظها وتركيبها بلغ الغاية
يف إفادة املعىن ،وهو أن أولئك الذين مل حيكموا مبا أنزل اهلل قد بلغوا
الغاية يف الكفر ،وهذا يتفق مع ما ذكرته آنفا عن النسائي يف هذه اآلية من
أنه ال شتم أشد مما ورد هبا ،هذا من جهة داللة اللغة العربية.
 - 3داللة عرف الشارع ،أي لغة القرآن :وهو أن الكفر مل يرد يف القرآن
إال مبا يعين الكفر األكرب ،انظر املقدمة الثالثة عشرة وهي (وجوب محل
معىن اللفظ على معهود استعمال الشارع) ،وفيها ذكرت القاعدة العامة اليت
ذكرها ابن تيمية يف قوله (اللفظ إذا تكرر ِذكره يف الكتاب ،ودار مرة بعد
مرة على وجه واحد ،وكان املراد به غري مفهومه ومقتضاه عند اإلطالق ومل
تدليسا وتلبيسا جيب أن يُصان كالم اهلل عنه) (جمموع
يُبَ َّني ذلك كان ً
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الفتاوى)  ،471 /6هذا على وجه العموم ،أما بالنسبة للكفر خاصة فإنه
حيث أطلق ومل يرد نص يقيد معناه فاملراد به الكفر األكرب أي :حقيقته
املطلقة كما قال ابن حجر رمحه اهلل (عُرف الشارع إذا أطلق الشرك إمنا يريد
به ما يقابل التوحيد ،وقد تكرر هذا اللفظ يف الكتاب واألحاديث حيث ال
يُراد به إال ذلك) (فتح الباري)  ،65 /1وقال الشيخ عبداللطيف بن عبد
الرمحن بن حسن آل الشيخ رمحهم اهلل (ولفظ الظلم واملعصية والفسوق
والفجور واملواالة واملعاداة والركون والشرك وحنو ذلك من األلفاظ الواردة يف
الكتاب والسنة قد يُراد هبا ُم َس َّماها املطلق وحقيقتها املطلقة ،وقد يراد هبا
مطلق احلقيقة ،واألول هو األصل عند األصوليني ،والثاين ال ُحيمل عليه إال
بقرينة لفظية أو معنوية ،وإمنا يُعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسري السنة ،قال
تعاىل{ :وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم}  -إبراهيم ) - 4
أه (الرسائل املفيدة) للشيخ عبد اللطيف ،مجع سليمان بن سحمان ،ص
.22 - 21
ومعىن حقيقته املطلقة أي الكاملة ،ومعىن مطلق احلقيقة أي أدىن ما يُطلق
عليه ،وبالنسبة للكفر فحيقيقته املطلقة  -وهي األصل يف خطاب الشارع
عند األصوليني  -هي الكفر الكامل أي األكرب ،وال ُحيمل على مطلق
حقيقته أي :الكفر األصغر إال بدليل من كتاب أو سنة وهذا ٍ
منتف بالنسبة
آلية املائدة ،وقد سبق يف املقدمة احلادية عشرة أن قول الصحايب ال خيصص
القرآن وال يقيده السيما إذا خولف فال يكون يف قوله حجة أصال كما
ذكرته يف املقدمة الثالثة.
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وألجل داللة اللغة العربية وداللة لغة القرآن (وهي عُرف الشارع يف كالمه)
على أن الكفر يف هذه اآلية هو الكفر األكرب ،فقد قال أبو حيان
األندلسي يف تفسريه  -منتقداً قول من قال إنه كفر أصغر ( -وقيل املراد
ف بأن الكفر إذا أطلق انصرف إىل الكفر يف الدين،
كفر النعمةُ ،
وض ِّع َ
وض ِّعف بأنه عدول
وقال ابن األنباري :فعل فعالً يضاهي أفعال الكفارُ ،
عن الظاهر) (تفسري البحر احمليط) .493 /3
 - 4داللة الشرع :فقوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم
الكافرون} وإن ترتب الكفر فيه على جمرد ترك احلكم مبا أنزل اهلل ،إال أن
هذا ال بد أن يالزمه احلكم بغري ما أنزل اهلل ،كما يدل عليه سبب نزول
اآليات :فاليهود تركوا احلكم مبا أنزل اهلل (الرجم) وحكموا بغري ما أنزل اهلل
(اجللد والتحميم  ) ...فاحلديث الوارد يف سبب النزول يبني مناط احلكم
الوارد يف اآلية ،وأن املناط مركب من ترك حكم اهلل واحلكم بغريه ،ألن
ومفسرة له كما نقلته عن ابن تيمية يف املقدمة الثانية،
السنة مبينة للقرآن ّ
واستدل بقوله تعاىل{ :وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم} -
يبني بسنته ما أنزل اهلل
النحل  - 44على أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ّ
من القرآن.
نت السنة  -حديث سبب النزول  -أن احلكم بغري ما أنزل اهلل
وقد بيّ ْ
تبني من األدلة اليت ذكرهتا يف
داخل يف مناط احلكم الوارد باآلية ،وقد ّ
املناط املكفر الثالث أن احلكم بغري ما أنزل اهلل كفر أكرب بال ريب ،ويدل
على ذلك ما ورد يف تفسري قوله تعاىل{ :أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين

202
ما مل يأذن به اهلل} الشورى  ،21وقوله تعاىل{ :اختذوا أحبارهم ورهباهنم
أربابا من دون اهلل} التوبة  ،31وقوله تعاىل{ :وإن الشياطني ليوحون إىل
أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم ملشركون} األنعام  ،121وقوله
تعاىل{ :مث الذين كفروا برهبم يعدلون} األنعام  ،1فإذا كان احلكم بغري ما
أنزل اهلل كفراً أكرب وهو داخل يف املناط الوارد يف قوله تعاىل{ :ومن مل
حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} فال بد أن يكون الكفر فيها هو
األكرب ،وقد نقلت يف املقدمة الثانية (بيان أفضل طرق التفسري) عن ابن
فسر القرآن بالقرآن ،فما أ ِ
ُمج َل يف
أصح الطرق يف ذلك أن يُ َّ
تيمية قوله (إن ّ
مكان فإنه قد فُ ّسر يف موضع آخر ،وما اختصر من مكان فقد بُ ِسط يف
موضع آخر) (جمموع الفتاوى) .363 /13
وباتباع هذا الطريق يف التفسري يتبني لك باجلمع بني النصوص املختلفة أن
الكفر يف آية املائدة هو
األكرب كما أسلفت.
واخلالصة :أنه قد دلت أقوال الصحابة بال خمالف واللغة العربية ولغة القرآن
(عُرف الشارع) والنصوص األخرى يف نفس املسألة :على أن الكفر الوارد
يف آية املائدة هو الكفر األكرب.
ومل يقع خالف بني الصحابة يف هذا ،وما نسب إىل ابن عباس ال يثبت
عنه ،ولو صح عنه ذلك ملا كان يف قوله وال قول غريه من الصحابة حجة
بسبب اختالفها (كما يف املقدمة الثالثة) ولوجب الرتجيح بني أقواهلم (كما
تبني بالرتجيح بداللة اللغة وداللة عرف الشارع
يف املقدمة اخلامسة) ،وقد ّ
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أن ظاهر النص يراد به الكفر األكرب ،وقد تأيّد هذا بداللة النصوص
األخرى يف نفس املسألة ،وهذا يرجح قول من قال من الصحابة بأن الكفر
يف اآلية هو األكرب.
وأضيف هنا :أنه لو صح عن ابن عباس قول (كفر دون كفر) ولو مل يكن
له خمالف من الصحابة ،لَ َما كان هذا القول حجة ،ألنه  -وكما ذكرت يف
املقدمة الرابعة عشرة  -أنه ال حجة يف قول الصحايب إذا خالف نص
الكتاب والسنة ،وقد تبني بداللة اللغة العربية وداللة عرف الشارع أن نص
آية املائدة يدل على أن الكفر فيها هو األكرب ،فال حجة يف قول الصحايب
إذا خالف يف ذلك ،فكيف إذا كان ال يثبت عن ابن عباس قول (كفر دون
كفر)؟ وكيف وقد خالفه غريه من الصحابة؟
أما التابعون فهم الذين ثبت عنهم اخلالف يف هذه املسألة :فقال احلسن
البصري وسعيد بن جبري وإبراهيم النخعي والس ّدي إنه الكفر األكرب ،وقال
طاووس وعطاء إنه األصغر ،وقد نقلت يف املقدمة الثانية (أفضل طرق
التفسري) عن ابن تيمية قوله  -يف أقوال التابعني يف التفسري ( -فإن اختلفوا
فال يكون قول بعضهم حجة على بعض و ال على من بعدهم ،ويُرجع يف
ذلك إىل لغة القرآن ،أو السنة ،أو عموم لغة العرب ،أو أقوال الصحابة يف
ذلك) (جمموع الفتاوى) .370 /13
وما ذكره شيخ اإلسالم هو ما صنعته يف هذه املسألة فقد جلأت إىل الرتجيح
بداللة أقوال الصحابة مث اللغة العربية مث لغة القرآن (عُرف الشارع) مث
ترجح هبذا كله قول من قال من
النصوص األخرى يف نفس املسألة ،وقد ّ
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التابعني بأن الكفر يف اآلية هو األكرب.
وقد كان هذا كله يف الكالم عن املسألة الثانية يف هذه اآلية ،وهل الكفر
فيها هو األكرب أم األصغر؟ مث نعرج على الرد على الشبهة الثالثة فيها.
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الشبهة الثالثة :على القول بأن الكفر في اآلية هو األكبر ،فهل مناط
الحكم به هو مجرد ترك الحكم بما أنزل اهلل والحكم بخالفه ،أم أن
مناط الحكم بالكفر هو جحد حكم اهلل واستحالل الحكم بخالفه؟
سبق بيان معىن اجلحد يف مبحث االعتقاد عقب تعليقي على قول
الطحاوي رمحه اهلل (وال خيرج العبد من اإلُيان إال جبحود ما أدخله فيه)،
وأنه يُطلق على انكار الواجب الشرعي ،وأنه ُكفر ألنه تكذيب بالنص
املوجب للواجب ،وقال تعاىل{ :وما جيحد بآياتنا إال الكافرون} العنكبوت
.47
كما سبق بيان معىن االستحالل يف التعليق املشار إليه أعاله ،ويف املقدمة
حرمه اهلل حالالً ،وسواء كان الباعث على
السابعة عشرة ،وأنه جعل ما ّ
احملرم للحرام أو معاندة النص مع اإلقرار به ،فإن
ذلك :التكذيب بالنص ِّ
االستحالل كفر بالنص وباإلمجاع كما ذكرته يف املقدمة السابعة عشرة.
فَ َعلَى القول بأن الكفر يف آية املائدة هو األكرب ،فهل هذا يف حق من تعمد
ترك حكم اهلل واحلكم بغريه أم هو يف حق من جحد حكم اهلل أو استحل
احلكم بغري ما أنزل اهلل؟ اختلفت أقوال الصحابة والتابعني يف ذلك:
فاشرتط اجلحد للحكم بالكفر :ابن عباس فيما نسبه إليه الطربي يف تفسريه
( )257 /6ونقله ابن كثري ،واشرتطه عكرمة فيما نقله أبو حيان األندلسي
يف تفسريه (.)493 /3
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ومل يشرتط اجلحد للحكم بالكفر بقية من نقلنا عنهم من الصحابة والتابعني
وأن من تعمد ترك حكم اهلل فقد كفر ،كما نقل القامسي يف تفسريه
(ونقل يف "اللباب" عن ابن مسعود واحلسن والنخعي :أن هذه اآليات
الثالث عامة يف اليهود ويف هذه األمة ،فكل من ارتشى وب ّدل احلكم،
فحكم بغري ُحكم اهلل فقد َك َفر وظَلَم وفَ َسق ،وإليه ذهب الس ّدي ،ألنه
رده عياناً
لم نص حكم اهلل مث ّ
ظاهر اخلطاب ،مث قال :وقيل :هذا فيمن َع َ
عمداً وحكم بغريه ،وأما من خفي عليه النص أو أخطأ يف التأويل فال
يدخل يف هذا الوعيد ،انتهي) من (حماسن التأويل) للقامسي.215 /6 ،
هذا ،وقد قال القرطيب (وقال ابن مسعود واحلسن :هي عامة يف كل من مل
حيكم مبا أنزل اهلل من املسلمني واليهود والكفار ،أي معتقداً ذلك ومستحالً
له) (تفسري القرطيب) .190 /6
فأنبّه على أن مجلة (معتقداً ذلك ومستحالً له) هي من كالم القرطيب
ليست من كالم ابن مسعود واحلسن رضي اهلل عنهما.
فهذه أقوال من اشرتط اجلحد ومن مل يشرتط للحكم بالكفر األكرب الوارد
يف اآلية على من مل حيكم مبا أنزل اهلل ،وإذ قد اختلفت األقوال فال حجة
يف أ ٍي منها كما ذكرته يف املقدمة الثالثة ،ووجب الرتجيح بينها كما ذكرته
يف املقدمة اخلامسة.
وبالرتجيح جند أن قول من مل يشرتط اجلحد أو االستحالل للحكم بالكفر
الوارد يف اآلية هو الصواب ،وإليك األدلة على ذلك:
 - 1الدليل األول :أن قول من قال يشرتط اجلحد للحكم بالكفر الوارد يف

207
اآلية هو قول ال دليل عليه ،فهو رأي ،بل هو قول خمالف لنص اآلية فال
حجة فيه كما ذكرته يف املقدمة الرابعة عشرة (ال حجة يف قول الصحايب إذا
خالف نص الكتاب والسنة) والذي نقله الطربي عن ابن عباس قوله
({ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} قال :من جحد ما أنزل
اهلل فقد كفر ،ومن أقر به ومل حيكم فهو ظامل فاسق) أه (تفسري الطربي)
.257 /6
وهذا الكالم خمالف لنص الكتاب والسنة:
فاهلل سبحانه علّق الكفر على ترك احلكم مبا أنزل اهلل (من مل حيكم) ،وابن
عباس علّقه على جحد ما أنزل اهلل ،فأثبت مناطاً للحكم غري املناط الوارد
يف اآلية.
واحلديث الوارد يف سبب النزول أثبت أن اليهود أقروا بثبوت حد الرجم يف
(ص َدق يا
التوراة كما ورد يف لفظ البخاري حلديث ابن عمر وفيه قال اليهود َ
حممد ،فيها آية الرجم) احلديث ،ويؤيده قوله تعاىل{ :وعندهم التوراة فيها
حكم اهلل} املائدة  ،43فاليهود أقروا حبكم اهلل ومل حيكموا به فأكفرهم اهلل،
وابن عباس قال :من أقر حبكم اهلل ومل حيكم به فهو ظامل فاسق.
وهبذا تعلم أن هذا القول املنسوب إىل ابن عباس مصادم لنص اآلية ،وهلذا
فال حجة فيه كما ذكرته يف املقدمة الرابعة عشرة ،وضربت فيها أمثلة ملا قاله
بعض الصحابة بآرائهم باجتهاد منهم مبا خيالف الكتاب والسنة وهم يف
هذا جمتهدون خمطئون هلم أجر ولكن القول املخالف للكتاب والسنة مردود
لقوله صلى اهلل عليه وسلم (من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو َردٌّ)

208
رواه مسلم ،وقال صلى اهلل عليه وسلم (من اشرتط شرطاً ليس يف كتاب اهلل
فهو باطل وإن كان مائة شرط) احلديث متفق عليه.
وابن عباس نفسه هو القائل (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء،
أقول قال اهلل ورسوله ،وتقولون قال أبو بكر وعمر) أه  ،قاله ملن عارض
نص الكتاب والسنة بقول أيب بكر وعمر .انظر (فتح اجمليد /باب من أطاع
العلماء واألمراء يف حتليل ما حرم اهلل أو حترمي ما أحل اهلل فقد اختذهم
أربابا).
وألجل خمالفة شرط اجلحد ملناط التكفري الوارد يف اآلية قال ابن القيم رمحه
تأول اآلية على ترك احلكم مبا أنزل اهلل جاحداً له ،وهو قول
اهلل (ومنهم من ّ
عكرمة ،وهو تأويل مرجوح ،فإن نفس جحوده ُك ْفر ،سواء حكم أو مل
حيكم) (مدارج السالكني)  ،365 /1ط دار الكتب العلمية ،ط .1
ومما يؤكد أن مناط التكفري يف اآلية هو جمرد ترك احلكم مبا أنزل اهلل أي:
االمتناع عن احلكم به ،ال جحد حكم اهلل ،هو قوله تعاىل{ :وكيف
حيكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اهلل ،مث يتولون من بعد ذلك وما
أولئك باملؤمنني  -إىل قوله  -ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم
الكافرون} املائدة .44 - 43
فوصفهم اهلل يف اآلية األوىل بالتويل عن حكم اهلل ،ونفى عنهم اإلُيان
لذلك {وما أولئك باملؤمنني} ووصفهم يف اآلية الثانية برتك حكم اهلل،
وحكم عليهم بالكفر لذلك ،فاحتد السبب واحلكم يف اآليتني يف امل َعيَّنني
ُ
الذين نزل فيهم النص ،مبا ي ّبني أنه:
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* بالنسبة للسبب :أن ترك احلكم مبا أنزل اهلل {ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل}
ِ
ف بأنه التويل عن حكم اهلل يف اآلية األوىل.
يف اآلية الثانيةُ ،وص َ
ِ
ف بأنه الكفر يف
* وبالنسبة للحكم :فإن نفي اإلُيان يف اآلية األوىلُ ،وص َ
اآلية الثانية ،مبا يعين أن املراد نفي أصل اإلُيان ال كماله الواجب ،فقد
ذكرت يف مبحث االعتقاد عند نقد كالم ابن حجر يف شرح كتاب اإلُيان
بصحيح البخاري ،أن نفي اإلُيان قد يراد به نفي أصله مبا يرادف الكفر،
أو نفي كماله الواجب مبا يرادف الفسق ،ويعرف املراد بالنفي يف كل موضع
بالقرائن .وذكرت هناك مراجع املسألة يف (جمموع فتاوى ابن تيمية) 14 /7
 .337 ،42 - 37 ،15ِ
ف مرة
ونعود مرة أخرى للكالم يف السبب املشرتك يف اآليتني ،حيث ُوص َ
برتك احلكم مبا أنزل اهلل {ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل} ووصف أخرى بأنه
التويل عن حكم اهلل {فيها حكم اهلل مث يتولون من بعد ذلك} فما التويل؟
وقد ذكرت معناه اللغوي يف نقد (الرسالة الليمانية يف املواالة) بآخر مبحث
االعتقاد ،عند الكالم يف املعىن اللغوي للمواالة ،وأن (تواله) معناها :اقرتب
منه وتابَ َعه ،و (توىل عنه) معناها أعرض عنه وانصرف ،ونقلت عن الراغب
األصفهاين أنه إذا جاءت كلمة (تويل) مبعىن أعرض وانصرف ومل تتعد ب
(عن) يف اللفظ فينبغي تقدير (عن) بعدها.
والتويل يف هذه اآلية معناه اإلعراض ،وفيه (عن) مقدَّرة وكأن اللفظ هو
"فيها حكم اهلل مث يتولون عنه" هذا معناه اللغوي.
أما معناه الشرعي :فالتويل ضد الطاعة ،فهو االنصراف عن الطاعة مبا يعين
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ويبني ذلك ما قال الطربي يف تفسري قوله تعاىل{ :وكيف
الرتك واالمتناع ّ
حيكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اهلل مث يتولون من بعد ذلك} اآلية،
قال رمحه اهلل:
(يعين تعاىل ذكره :وكيف حيكمك هؤالء اليهود يا حممد بينهم ،فريضون بك
يقرون هبا أهنا
َح َكماً بينهم ،وعندهم التوراة اليت أنزلتها على موسى ،اليت ّ
حق ،وأهنا كتايب الذي أنزلته على نبيي ،وأن ما فيه من حكم فمن حكمي،
ّ
يعلمون ذلك ال يتناكرونه ،وال يتدافعونه ،ويعلمون أن حكمي فيها على
الزاين احملصن الرجم ،وهم مع علمهم بذلك يتولَّْون ،يقول :يرتكون احلكم به
علي وعصياناً يل  -إىل أن قال  -وأصل التويل
بعد العلم حبكمي فيه جراء ًة ّ
عن الشيء :االنصراف عنه ،كما حدثنا القاسم ،قال :ثنا احلسني ،ثين
حجاج ،عن ابن جريج ،عن عبد اهلل بن كثري (مث يتولون من بعد ذلك)
قال :توليهم :ما تركوا من كتاب اهلل) (تفسري الطربي) 248 - 247 /6
وهذا الكالم ي ّبني جبالء أن مناط التكفري يف آية املائدة هو جمرد ترك احلكم
مبا أنزل اهلل ال جحده ،ألن الذين أنزلت فيهم اآليات كانوا  -كما قال
الطربي ( -يقرون هبا أهنا حق  ...يعلمون ذلك ال يتناكرونه) فالتويل والرتك
شيء واجلحد أو التكذيب شيء آخر  -ألن اجلحد هو التكذيب الظاهر
باللسان كما أسلفت  -ويف بيان الفرق بني التويل والتكذيب وأهنما أمران
خمتلفان قال ابن تيمية رمحه اهلل:
(و "التويل" هو التويل عن الطاعة ،كما قال تعاىل{ :ستدعون إىل قوم أويل
بأس شديد تقاتلوهنم أو يُسلمون ،فإن تطيعوا يؤتكم اهلل أجراً حسناً ،وإن
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تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليما}  -الفتح  ، - 16وقال
صدَّق وال صلى ،ولكن ك ّذب وتوىل}  -القيامة  31و - 32
تعاىل{ :فال َ
 ،وقد قال تعاىل{ :ال يصالها إال األشقى الذي كذب وتوىل}  -الليل
 15و  ، - 16وكذلك قال موسى وهارون {إنا قد أوحي إلينا أن العذاب
التويل ليس هو التكذيب ،بل
على من كذب وتوىل} طه  ، - 48فعُلِ َم أن ّ
هو التويل عن الطاعة ،فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخرب
ويطيعوه فيما أمر ،وضد التصديق التكذيب ،وضد الطاعة التويل) (جمموع
الفتاوى)  ،142 /7ويظهر من كالم شيخ اإلسالم أن اإلُيان عند أهل
دل عليه الكتاب والسنة  -البد فيه من التصديق بالقلب
السنة  -وهو ما ّ
واللسان مع الطاعة بأداء أعمال اإلُيان ،وهو معىن قول أهل السنة (اإلُيان
قول وعمل) ،وأن اإلُيان ينتفي مبا يضاد التصديق وهو التكذيب واجلحد،
كما ينتفي مبا يضاد الطاعة وهو التويل برتك املأمور به أو فعل املنهي عنه
واملقصود هنا ما ُخيل منها بأصل اإلُيان كما بيّنته يف التنبيه اهلام املذكور
مببحث االعتقاد ،فمن حصر الكفر يف اجلحد فقد حصر اإلُيان يف
فصلته مببحث االعتقاد ،ويف
التصديق وهذا قول املرجئة وهو قول باطل كما ّ
هذا قال ابن تيمية رمحه اهلل (والكفر ال خيتص بالتكذيب ،بل لو قال :أنا
أعلم أنك صادق لكن ال اتبعك ،بل
أعاديك وأبغضك وأخالفك وال أوافقك ،لكان ُكفره أعظم ،فلما كان
الكفر املقابل لإلُيان ليس هو التكذيب فقط ،عُلِ َم أن اإلُيان ليس هو
التصديق فقط ،بل إذا كان الكفر ،يكون تكذيبا ،ويكون خمالفة ومعاداة
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افقة ومو ٍ
وامتناعاً بال تكذيب ،فال بد أن يكون اإلُيان تصديقا مع مو ٍ
االة
وانقياد ،ال يكفي جمرد التصديق [( )]4جمموع الفتاوى) .292 /7
 - 4قال العالمة أبو حممد املقدسي حفظه اهلل تعاىل:
(التويل) املذكور قبل آية املائدة وقرر أن التويل هو عني الرتك الذي تكلم
"تكلم املصنف يف ّ
فيه من قبل ..
والصواب أن التويل أبلغ من الرتك.
وتوىل}
فالتويل نوع من أنواع الكفر كما بني اهلل تعاىل{ :فال ص ّدق وال صلى ولكن ك ّذب ّ
[القيامة ،]32 ،31 :فكما أن التكذيب من أنواع الكفر وهو يقابل التصديق (فال ص ّدق)
(ولكن ك ّذب) فكذلك التويل نوع من أنواع الكفر وهو يقابل الطاعة واالنقياد واالستسالم،
(وال صلى) ( ...وتوىل).
وكل من النوعني كفر خمرج عن امللة ،وقد جيتمعان فيصريان كفراً فوق كفر ،وقد قال شيخ
اإلسالم" :التويل ليس هو التكذيب بل هو التويل عن الطاعة ،فإن الناس عليهم أن يصدقوا
الرسول فيما أخرب ويطيعوه فيما أمر ،وضد التصديق التكذيب ،وضد الطاعة التويل) جمموع
الفتاوي (.)142 /7
فالتويل املذكور يف قوله تعاىل{ :وكيف حيكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اهلل مث يتولّون
من بعد ذلك وما أولئك باملؤمنني  } ...قبل قوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك
هم الكافرون} [املائدة ،]44 - 43 :هو التويل املك ّفر ونفي اإلُيان يف اآلية على حقيقته،
ويؤكد هذا سبب النزول كما تقدم ،فهذا ال خنالف فيه املصنف  ..وال نشرتط فيه اجلحد
ألجل التكفري.
وإمنا خنالفه كما تقدم بإدراجه الرتك اجملرد كمعصية ،الذي هو (مطلق الرتك) حتت التويل
املك ّفر الذي هو (الرتك املطلق) وبالتايل خنالفه يف إنكاره على من اشرتط اجلحد أو
االستحالل ألجل التكفري يف (مطلق الرتك) وهي صورة احلكم القدُية اليت يذكرها السلف
عادة ..
* وقد وضح املصنف قصده يف اخلالصة (ص .)866
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فذكر أن اآلية عامة تتناول بلفظها العام حىت القضاة بالشرع  ..وهذا حق ولكن الشأن يف
التفصيل.
فقد جعل مناط التكفري فيها هو ترك احلكم قال( :الذي يالزمه دائماً احلكم بغري ما أنزل
دل عليه سبب النزول) أه .
اهلل كما ّ
الزَم ترك حكم اهلل يف سبب النزول ،هو
وقد ق ّدمنا لك أن (احلكم بغري ما أنزل اهلل) الذي َ
احلكم بالشرع املخرتع واتباعه.
وليس هو املعصية واتباع اهلوى ،فهذا أيضاً يندرج حتت احلكم بغري ما أنزل اهلل =
= إن فعله القاضي املسلم الذي يدين بشرع اهلل ،لكنه قضى فرتك حكم اهلل يف الواقعة دون
أن يتبع شرعاً آخر خمرتع ،فهو قد حكم بغري ما أنزل اهلل ،ولكن ليس باملعىن الكفري
الطاغويت ،ولذلك اشرتط من اشرتط من السلف ،اجلحد أو االستحالل يف تكفريه شأن
ذلك شأن سائر املعاصي غري املكفرة ..
واخلالصة :أن احلكم بغري ما أنزل اهلل الذي يالزم ترك حكم اهلل إما أن يكون-:
 حكماً بالشرع املخرتع (حتاكماً للطاغوت). أو معصية ومتابعة للهوى والرشوة. فاألول :هو صورة سبب نزول اآلية ومل خيتلف السلف يف أهنا عمل مكفر ال يفتقر إىلاجلحد واإلستحالل للتكفري فيه ..
 والثاين :ليس هو سبب نزول اآلية ولذلك ورد بعض اخلالف عن السلف فيه ،واشرتطمجهورهم اجلحد واالستحالل للتكفري فيه ..
يفرق بينهما يف اشرتاط اجلحد ويقول بأن ذلك
واملصنف يُْلحق الصورة الثانية باألوىل ،وال ّ
كله من صورة سبب النزول.
ولذلك قال بعد ذلك - 4( :إن احلكم بالكفر يقع على من ترك حكم اهلل يف قضية
واحدة.) ...
قلت :لو أراد :إن حتاكم فيها لغري شرع اهلل أي إىل الطاغوت ،فصواب.
لكنه أعرب عن قصده الذي بيّناه لك من قبل فقال( :واخلالصة أن كل من ترك حكم اهلل
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يف قضية أو نازلة وحكم فيها بغري ما أنزل اهلل متعمداً غري خمطئ ،فهو كافر كفراً أكرب
يرد هذا
ويدخل يف هذا احلكام والقضاة احلاكمني بالقوانني الوضعية  ..إىل قوله( :وإمنا ُ
التفريق يف حق قضاة الشريعة الذين يلتزمون احلكم بالشريعة يف األصل ،فمن خالفها منهم
متعمداً كفر ،ومن خالفها خمطئاً مل يكفر بل هو مأجور باجتهاده إن كان من أهل
االجتهاد ) ..أه .
وكذا ص ( )879قال يف اخلالصة( :وال يستثىن من هذه األحكام إال احلاكم أو القاضي
قسم احلكم بغري ما أنزل اهلل إىل
الشرعي اجملتهد املخطئ) وقال ص ( :)877كل من ّ
قسمني (كفر أصغر وكفر أكرب) فهو خمطئ ،فإن احلكم بغري ما أنزل اهلل كفر =
= أكرب ال غري ،وال ينجو من هذا الوعيد إال اجملتهد املخطئ يدل على أن كالمه يتناول
احلكم بغري ما أنزل اهلل بصورة الرتك اجملرد كمعصية ،دون التحاكم إىل شرع آخر ،إذ ال
سوغ للمجتهد اتباع شرع آخر حبال.
ي ّ

وتأمل كيف حصر املخالفني حلكم اهلل يف املوضع األول ،يف (اجملتهد املأجور) ويف مقابلة
(الكافر).
صرح بأنه
وليس مث وسط بينهما عنده وهو (العاصي أو الفاسق أو الظامل)  ...خصوصاً وأنه ّ
يعين من كان ملتزماً بالشرع ،وأطلق املخالفة حبيث ال ختتص بالتحاكم إىل الطاغوت ،بل
وتشمل الرتك اجملرد كمعصية متابعة للهوى أو الرشوة ،تلك الصورة اليت اشرتط السلف اجلحد
واالستحالل للتكفري فيها  ..وألجل ذلك ترى املصنف يف كتابه قد خطّأ يف هذا كل من

خالف مذهبه هذا ،من املتقدمني واملتأخرين  ..بدءاً بابن عباس كما تقدم ومن قال بقوله
من السلف مث ابن القيم وابن أيب العز وقد تقدم ..
* مث عاد ص  871وخطّأمها يف اشرتاط اجلحد وحنوه لتكفري تارك احلكم بالصورة القدُية اليت
يتناوهلا السلف مث قال" :فاعتقاد وجوب احلكم مع العدول عنه ،هي صورة سبب نزول اآلية
وحكم اهلل بأهنا كفر أكرب ال أصغر" أه .
فقد وضح أن سبب النزول ليس هو فقط ،العدول عن حكم اهلل من جنس املعصية واهلوى،
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واحلاصل :أن أهل السنة القائلني بأن اإلُيان قول وعمل يُكفِّرون باألعمال
نص الشارع على كفر فاعلها ،أما
 من األقوال واألفعال والرتوك  -اليت ّاملرجئة القائلون بأن اإلُيان هو التصديق وليس العمل منه ،فال يُ َك ّفرون
بشيء من األعمال ،بل ليس الكفر عندهم إال التكذيب واجلحد أي :ما
يضاد التصديق ،ولكن الفقهاء واملتكلمني من املرجئة قالوا مع ذلك إن
العمل (قول أو فعل أو ترك) الذي نص الشارع على كفر فاعله فإنه عالمة
على أنه مكذب بقلبه ،ويكفرونه بذلك العمل ،وجعلوا اجلحد الزما ال
ينفك عن التكفري مبثل هذا العملّ ،بالف غالة املرجئة الذين جعلوا اجلحد
شرطا مستقال للتكفري يف هذا املوضع كما شرحته يف تعليقي على العقيدة
الطحاوية مببحث االعتقاد.
واخلالصة :أن مناط التكفري يف قوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل
فأولئك هم الكافرون} هو ترك احلكم مبا أنزل اهلل الذي جاء مفسراً يف
اآلية قبلها بأنه التويل عن حكم اهلل أي :تركه وعدم طاعته ال التكذيب به
وجحده ،فمن اشرتط اجلحد للتكفري هنا فقد خالف النص وشرطه باطل
كما قال صلى اهلل عليه وسلم (من اشرتط شرطاً ليس يف كتاب اهلل فهو
باطل وإن كان مائة شرط) احلديث متفق عليه ،ومما يزيد هذا بياناً:
 - 2الدليل الثاين :وهو ما ذكرته يف املقدمة اخلامسة عشرة من أن الذنوب
حد
التويل عنه مع حتكيم الشرع املخرتع بدالً منه ولو يف حكم أو ٍّ
بل هو اإلعراض و ّ
واحد."..
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نص الشارع على كفر فاعلها فإنه حيكم عليه بالكفر مبجرد فعلها دون
اليت ّ
تقييد ذلك جبحد أو استحاللّ ،بالف الذنوب اليت مل يثبت عن الشارع
كفر فاعلها فال يكفر إال إذا جحدها  -إن كانت من الواجبات  -أو
استحلها  -إن كانت من احملرمات .-
وقد ذكرت يف املقدمة اخلامسة عشرة واليت شرحتها يف التنبيه اهلام املذكور
عقب تعليقي على قول اإلمام الطحاوي (وال خيرج العبد من اإلُيان إال
جبحود ما أدخله فيه) ،ذكرت أن التفريق بني هذين النوعني من الذنوب
املفسقة) وعدم اشرتاط اجلحد أو االستحالل للتكفري باألوىل مع
(املك ّفرة و ِّ
اشرتاطه يف الثانية أن هذا ثابت بالكتاب والسنة وإمجاع الصحابة حىت أن
ُخمالَِفه يكفر ،وهلذا أكفر السلف من يشرتط اجلحد للتكفري بالذنوب
املكفرة كما ذكره ابن تيمية يف (جمموع الفتاوى)  205 /7و .209
ومن األدلة اليت ذكرهتا يف التنبيه اهلام املشار إليه :إمجاع الصحابة على
تكفري تارك الصالة مبجرد الرتك ،مع إمجاعهم على عدم تكفري شارب اخلمر
إال إذا استحلها ،وذلك ألن النص أثبت الكفر لتارك الصالة مبجرد الرتك
وهو قوله صلى اهلل عليه وسلم (بني العبد وبني الكفر ترك الصالة) رواه
مسلم ،يف حني مل يثبت نص يف تكفري شارب اخلمر فال يكفر إال بشيء
مك ّفر زيادة على الشرب ،وهو استحالل شرهبا مبا يعين التكذيب بالنص
احملرم هلا ،وهذا التكذيب كفر.
فإذا كان النيب صلى اهلل عليه وسلم قد قال (بني العبد وبني الكفر ترك
الصالة) ،فقد قال تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم
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الكافرون} فرتك الصالة كفر أكرب معرف بأل (الكفر) ،وكذلك ترك احلكم
ترك ُم َكفِّر ،وهذا
مبا أنزل اهلل كفر أكرب معرف بأل ( -الكافرون)  -فهذا ٌ
ترك مك ّفر نص الشارع على أن فاعله كافر كفراً أكرب ،فمن اشرتط اجلحد
ٌ
أو االستحالل للتكفري هنا فقد استدرك على اهلل وخالف الكتاب والسنة
وإمجاع الصحابة الذي هو سبيل املؤمنني ،وقال تعاىل{ :ومن يشاقق
الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نولّه ما توىل
ونصله جهنم وساءت مصريا} النساء .115
يبقى بعد ذلك التنبيه على قاعدتني مها أساس أخطاء معظم املعاصرين يف
موضوع اإلُيان والكفر ،ومنه اخلطأ يف موضوع احلكم بغري ما أنزل اهلل [.]5
 - 5قال الشيخ أبو حممد املقدسي حفظه اهلل تعاىل:
"يف الشبهة الثالثة :ذكر أقوال من جعل مناط التكفري يف آية= :
{ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل} هو ترك احلكم فقط وذكر بعض من اشرتط اجلحد يف التكفري
يف هذه الصورة ومن مل يشرتط ،مع أنه يف عنوان الشبهة (ص  )862قال( :ترك احلكم مبا
أنزل اهلل واحلكم ّبالفه).
عرفناك ليس هو ما يشرتط فيه
 فإن أراد( :احلكم ّبالفه) أي :بشرع آخر فهذا كما ّالسلف اجلحد ،ومن مث فال داعي هنا إليراد مقاالهتم اليت يشرتطون فيها اجلحد ،مث تكلّف
الرد عليها ،إذ ليس هذا مناطها ..
 وإن أراد( :باحلكم ّبالفه) اهلوى والشهوة واملعصية والرشوة ،وذلك ال شك كله خالفحكم اهلل  ..فال داعي هنا كما قدمنا لتخطئة من اشرتط اجلحد واالستحالل من السلف.
كما فعل مع ابن عباس رضي اهلل عنه حيث أورد ما يُنسب إليه من أنه قال( :من جحد ما
أقر به ومل حيكم فهو ظامل فاسق) أه  )863( .حيث جعل كالمه
أنزل اهلل فقد كفر ،ومن ّ
مصادماً لنص اآلية.
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عرفناك فيما مضى أن كالم من قال مثل ذلك من السلف ،غري مصادم لآلية ألهنم مل
وقد ّ
يقولوا ذلك يف مناطها بل قالوه يف املناط الذي أنزهلا اخلوارج فيه.
وأن مناط اآلية الذي أنزلت فيه هو ترك حكم اهلل مع التشريع أو التواطؤ والتحاكم إىل شرع
آخر غريه ،وهو الذي قال عنه الرباء( :يف الكفار كلها) ومل خيالف أحد من السلف يف أنه
كفر أكرب.
ألن اتباع غري تشريع اهلل شرك صراح كما نص اهلل تعاىل يف سورة األنعام وغريها ،وابن عباس
رضي اهلل عنه نفسه روى سبب نزول قوله تعاىل{ :وإن أطعتموهم إنكم ملشركون} [األنعام:
 ،]121كما رواه عنه احلاكم وغريه بإسناد صحيح ،فابن عباس وسائر الصحابة ال يش ّكون
جمرد ،ومن مث فلم يشرتط أحد منهم للتكفري بذلك ،اجلحد أو
بأ ّن متابعة غري تشريع اهلل كفر ّ
االستحالل ،وإمنا اشرتطوا ذلك ملا هو من جنس املعاصي غري املكفرة ،وقد عرفت صورته
فيما تقدم ..
ومن هذا تعرف جمانبة املصنف للصواب بقوله يف املوضع نفسه (ص ( :)863فاهلل سبحانه
علّق الكفر على ترك احلكم مبا أنزل اهلل {من مل حيكم} وابن عبّاس علّقه على جحد ما
وحق له أن يفعل ذلك،
أنزل اهلل ،فأثبت مناطاً للحكم غري املناط الوارد يف اآلية) أه  .نعمَّ ،
يفسر بكالمه هنا اآلية ،فقد عرفت تفسري السلف هلا يف سبب النزول ..
ألنه ال ّ
وإمنا هو يتكلم يف واقع ليس فيه مناطها ،ولذلك اشرتط اجلحد ..
فقد ق ّدمنا لك أن لفظ اآلية عام ،فيشمل ظاهرها الرتك اجملرد كمعصية ،كما يشمل احلكم
بغري ما أنزل مبعناه التشريعي الكفري ،فهي إن مل تفهم على ضوء سبب النزول وأبقيت على
متسك اخلوارج بظاهرها لتكفري كل من عصى اهلل
عمومها هذا ،صارت من املتشابه ،ولذلك ّ
كما زعموا ..
ولكن عند رد املتشابه إىل احملكم ،وفهم نص الكتاب على ضوء بيان السنة النبوية ،كما هي
طريقة الراسخني يف العلم ،يظهر من سبب النزول أن مناط التكفري يف اآلية ،هو اإلعراض
حد واحد من حدود الشرع ،واحلكم بشرع آخر غريه ،فهذا هو املناط
عن حكم اهلل ولو يف ٍّ
املكفِّر الذي ال يذكر معه اجلحد.
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القاعدة األوىل :وهي قول أهل السنة (ال نكفر مسلماً بذنب ما مل
يستحله) وهي قاعدة صحيحة ،ولكن اخللل يف فهم كثري من املعاصرين هلا،
فقد ظنوا أن كلمة (ذنب) فيها تعين أي ذنب كان  -كما قاله األلباين،
وبينت خطأه يف أخطاء التكفري مببحث االعتقاد  -وليس األمر كذلك ،بل
املقصود بالذنب فيها الذنوب غري املكفرة كالزنا والربا واخلمر والسرقة فهذه
ال يكفر فاعلها إال باستحالهلا وقد قال أهل السنة هذه العبارة  -كما ذكر
ابن تيمية  -للرد على اخلوارج الذي يكفرون بالذنوب غري املكفرة مبجرد
فعلها ،أما الذنوب املكفرة فال يسمى فاعلها مسلماً ،وبالتايل فال تسري
عليه هذه القاعدة ،وانظر شرحاً موجزاً لذلك باملقدمة السادسة عشرة،
والتفصيل مذكور بتعليقي على العقيدة الطحاوية بأول مبحث االعتقاد.
أما القاعدة الثانية :فهي قول الطحاوي رمحه اهلل (وال خيرج العبد من اإلُيان
إال جبحود ما أدخله فيه) أه  .وهذا خطأ وبيّنت خطأه كما بينت معىن هذه
العبارة عند املرجئة وذلك يف التعليق عليها مببحث االعتقاد مبا يغين عن
إعادته هنا ،ويكفيك هنا قول ابن تيمية املذكور آنفا (والكفر ال خيتص
بالتكذيب  ) ...إىل آخر ما نقلته عنه من (جمموع الفتاوى) .292 /7
وقد كان هذا كله يف بيان أنه ال يشرتط اجلحد أو االستحالل للحكم
أما ما كان ينتقده اخلوارج على والة زماهنم ويستدلون باآلية منزلينها على غري مناطها ،فهو
الذي اشرتط له السلف اجلحد ،و َّأولوا اآلية فيه ،واحلق كما ق ّدمنا لك أن تبقى على ظاهرها
يف مناطها  ..وأن َتؤّول إذا أنزلت يف غري مناطها".
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بالكفر األكرب على (من مل حيكم مبا أنزل اهلل) ،وقد ذكرت دليلني على
بطالن هذا الشرط:
أحدمها :أن اشرتاط اجلحد خمالف ملناط التكفري الوارد يف اآلية والذي هو
جمرد ترك احلكم والتويل عنه.
والثاين :أن الكفر يف اآلية هو الكفر األكرب وقد ثبت ذلك بأربعة أدلة -
اتفاق الصحابة وداللة اللغة وداللة عرف الشارع وداللة الشرع  -ذكرهتا يف
الرد على الشبهة الثانية  -ورتب اهلل الكفر األكرب على ترك احلكم مبا أنزل
اهلل مبا يعين أن هذا الرتك ذنب ِّ
مكفر ،وهذا ال يشرتط جحد أو استحالل
دل على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع ،ومن خالف يف
للتكفري به كما ّ
ذلك فقد خالف النص واإلمجاع ،وقال بقول غالة املرجئة الذين أكفرهم
السلف الشرتاطهم اجلحد للتكفري بالذنوب املكفرة ُيا ينطوي عليه هذا
الشرط من رد حكم اهلل بكفر من فعل هذه الذنوب مبجرد فعلها ،كما
ذكرته يف املقدمة اخلامسة عشرة.
خالصة القول يف تفسري قوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم
الكافرون}.
بعد الرد على الشبهات الثالث الواردة على االحتجاج هبذه اآلية ،وبيان
احلق والقول الراجح يف كل منها ،أخلص ما سبق فيما يلي:
حكمها كل من يتناوله لفظها ،أي كل (من مل
 - 1أن اآلية عامة :يَعُم ُ
حيكم مبا أنزل اهلل) من احلكام والقضاة أو غريهم ممن يتصدى للحكم بني
الناس ،وسواء كان القاضي حيكم بالشرع يف األًصل كقضاة الشريعة ،أو
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كان ال حيكم به يف األَصل كقضاة القوانني الوضعية ،فإن هؤالء مجيعهم
يعمهم لفظ اآلية إذا تركوا احلكم مبا أنزل اهلل.
 - 2أن الكفر يف اآلية هو الكفر األكرب املخرج من امللة.
 - 3أن مناط التكفري يف هذه اآلية هو ترك احلكم مبا أنزل اهلل والذي
يالزمه دائما احلكم بغري ما أنزل اهلل كما دل عليه سبب النزول ،وهذا املناط
هو سبب احلكم بالكفر الوارد يف اآلية دون النظر إىل الباعث على هذا
هوى أو رشوة أو قرابة أو جحداً أو استحالالً
السبب ،فسواء كان الباعث ً
أو كراهية ملا أنزل اهلل وتفضيل غريه عليه أو غري ذلك من البواعث ،فإن هذا
كله ال يؤثر يف احلكم الذي يرتتب على السبب ال الباعث عليه ،وقد
ذكرت الفرق بني أسباب الكفر وأنواعه وبواعثه ضمن أخطاء التكفري
املذكورة مببحث االعتقاد.
 - 4أن احلكم بالكفر يقع على من ترك حكم اهلل يف قضية واحدة أو يف
مجيع أقضيته ،وذلك ألن احلكم بالكفر  -يف سبب نزول اآلية  -وقع على
من ترك حكم اهلل يف قضية واحدة وهي حكم الزاين احملصن ،وصورة سبب
النزول قطعية الدخول يف النص كما يف املقدمة السابعة.
واخلالصة :أن كل من ترك حكم اهلل يف قضية أو نازلة وحكم فيها بغري ما
أنزل اهلل متعمداً غري خمطئ فهو كافر كفراً أكرب ،ويدخل يف هذا احلكم
دخوالً أولياً مجيع احلكام والقضاة احلاكمني بالقوانني الوضعية ،ألن جمرد
التزامهم احلكم هبذه القوانني هو تعمد منهم لرتك حكم اهلل واحلكم بغريه،
فهؤالء ال يرد فيهم التفريق بني املتعمد واملخطئ ،وإمنا يرد هذا التفريق يف
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حق قضاة الشريعة الذين يلتزمون احلكم بالشريعة يف األصل ،فمن خالفها
منهم متعمداً َك َفر ،ومن خالفها خمطئا مل يكفر بل هو مأجور باجتهاده إن
كان من أهل االجتهاد حلديث عمرو بن العاص مرفوعا (إذا حكم احلاكم
فاجتهد مث أصاب فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر) متفق
عليه ،إال أن املخطئ من قضاة الشرع حكمه مردود جيب نقضه إذا خالف
الثابت يف الشرع للحديث (من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه
مسلم.
تعمد
وهذا الذي ّ
رجحنا أنه احلق يف هذه اآلية  -من أهنا عامة يف كل من ّ
ترك حكم اهلل واحلكم بغريه أنه كافر كفراً أكرب  -قال به كثري من أهل العلم
من الصحابة والتابعني رضي اهلل عنهم ،وبذلك ترى أن ما ذكرناه مل خيرج
عن جمموع أقواهلم ،وهذا حتقيق ملا ذكرناه يف املقدمة الرابعة من أن الصحابة
إذا اختلفوا  -وإن أسقط هذا االختالف احلجة يف ٍ
قول معني من أقواهلم
كما يف املقدمة الثالثة  -إال أنه ال بد أن يكون احلق يف ٍ
قول من أقواهلم إذ
ال خيرج احلق عنهم مجيعا ،ويعرف املحق منهم بالرتجيح كما قال مالك -
ُ
يف اختالف الصحابة ( -خمطئ ومصيب فعليك باالجتهاد) وذكر ابن القيم
يف أصول مذهب أمحد بن حنبل (األَصل الثالث من أصوله :إذا اختلف
ختري من أقواهلم ما كان أقرهبا إىل الكتاب والسنة ،ومل خيرج عن
الصحابة َّ
أقواهلم) (اعالم املوقعني)  ،31 /1وقوله (ومل خيرج عن أقواهلم) ألن احلق يف
و ٍ
احد منها كما يف املقدمة الرابعة.
رجحناه يف هذه اآلية:
وممن قال من السلف مبا ّ
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 - 1ما نقله العالمة حممد مجال الدين القامسي يف تفسريه قال (ونقل يف
"اللباب" عن ابن مسعود واحلسن والنخعي :أن هذه اآليات الثالث عامة
يف اليهود ويف هذه األمة ،فكل من ارتشى وبّدل احلكم فحكم بغري حكم
الس ّدي ،ألنه ظاهر اخلطاب .مث
اهلل ،فقد َك َفر وظَلَم وفسق ،وإليه ذهب ُّ
ِ
رده عياناً عمداً و َح َكم بغريه،
نص حكم اهلل مث ّ
قال :وقيل :هذا فيمن َعل َم ّ
وأما من خفي عليه النص أو أخطأ يف التأويل فال يدخل يف هذا الوعيد.
انتهي.
وقال إمساعيل القاضي يف "أحكام القرآن" ظاهر اآليات يدل على أن من
فعل مثل ما فعلوا  -يعين اليهود  -واخرتع ُحكماً ُخيالف به حكم اهلل،
وجعله ديناً يُعمل به ،فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد املذكور ،حاكما
كان أو غريه) (حماسن التأويل) للقامسي ،216 - 215 /6 ،ط دار الفكر
 1398ه .
وما نقله القامسي عن إمساعيل القاضي ذكره ابن حجر يف (فتح الباري)
 ،120 /13ومعىن كالم إمساعيل هو ما ذكرته يف املقدمة السابعة من أن
صورة سبب النزول قطعية الدخول يف النص ،ونقل السيوطي اإلمجاع على
ذلك ،وصورة واقعنا املعاصر من احلكم بالقوانني الوضعية هي صورة سبب
النزول وهي تعمد ترك حكم اهلل واحلكم بشرع خمرتع خيالفه مع جعله ديناً
يُعمل به أي :نظاماً ُملزماً كما ذكرته يف معىن الدين يف املقدمة األوىل،
واحلاكمون بالقوانني الوضعية ال يَِرد فيهم ما ذكره القامسي من التفريق بني
املتعمد واملخطئ واملتأول فهذا يرد يف قضاة الشريعة ،أما احلكام بالقوانني
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الوضعية فهم متعمدون ترك حكم اهلل واحلكم بغريه مبقتضى التزامهم احلكم
هبا ،وهم ال يتولون مناصبهم الرئاسية والقضائية إال على االلتزام بذلك كما
تنص عليه سائر الدساتري العلمانية من أنه (احلكم يف احملاكم بالقانون)،
وقد نبّهت على هذا من قبل.
 - 2وما نسبه القامسي البن مسعود رضي اهلل عنه ،رواه الطربي عنه بأكثر
من طريق وأكثر من لفظ ،ذكرت بعضها قبالً ،ومنها قول الطربي (حدثنا
هناد ،قال :ثنا عبيدة ،عن عمار ،عن مسلم بن صبيح ،عن مسروق ،قال:
سألت ابن مسعود عن السحت ،أهو الرشا يف احلكم ،فقال :ال ،من مل
َْحيكم مبا أنزل اهلل فهو كافر ،ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فهو ظامل ،ومن مل
حيكم مبا أنزل اهلل فهو فاسق ،ولكن السحت يستعينك الرجل على املظْلمة
َ
فتعينه عليها ،فَيُهدى لك اهلدية ،فتقبلها) (تفسري الطربي) .230 /6
للسدي رواه الطربي عنه ونقله ابن كثري ،وهو قوله
 - 3وما نسبه القامسي ّ
({ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} يقول :ومن مل حيكم مبا
أنزلت فرتكه عمداً ،أو َج َار وهو يعلم فهو من الكافرين) (تفسري ابن كثري)
.61 /2
تأوهلا على احلكم
 - 4وقال ابن القيم  -يف هذه اآلية ( :-ومنهم من ّ
النص ،تعمداً من غري جهل وال خطأ يف التأويل ،حكاه البغوي عن
مبخالفة ّ
العلماء عموماً) (مدارج السالكني)  ،365 /1ط دار الكتب العلمية ،ط
.1
 - 5وقال ابن كثري يف تفسري قوله اهلل تعاىل{ :أفحكم اجلاهلية يبغون ومن
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أحسن من اهلل حكما ٍ
لقوم يوقنون} املائدة  ،05وهذه اآلية هي ختام
اآليات الواردة يف قصة تبديل اليهود حكم اهلل يف الزاين احملصن ،فقال ابن
كثري فيها:
(ينكر تعاىل على من خرج عن حكم اهلل املشتمل على كل خري الناهي عن
وع َد َل إىل ما سواه من اآلراء واألهواء واالصطالحات اليت وضعها
كل شر َ
الرجال بال مستند من الشريعة ،كما كان أهل اجلاهلية حيكمون به من
الضالالت واجلهاالت مما يضعوهنا بآرائهم وأهوائهم ،وكما حيكم به التتار
من السياسات امللكية املأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع هلم
الياسق ،وهو عبارة عن كتاب جمموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شىت
من اليهودية والنصرانية وامللة اإلسالمية وغريها ،وفيها كثري من األحكام
أخذها من جمرد نظره وهواه ،فصارت يف بنيه شرعا متبعا يقدموهنا على
احلكم بكتاب اهلل وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فمن فعل ذلك
فهو كافر جيب قتاله حىت يرجع إىل حكم اهلل ورسوله فال حيكم سواه يف
قليل وال كثري ،قال تعاىل{ :أفحكم اجلاهلية يبغون} أي :يبتغون ويريدون
وعن حكم اهلل يعدلون {ومن أحسن من اهلل حكما ٍ
لقوم يوقنون} (تفسري
ابن كثري .)67 /2
وع َدل
فبني رمحه اهلل أن احلكم بالكفر يقع على من خرج على حكم اهلل َ
ّ
إىل آراء الرجال ،وضرب لذلك مثلني أحدمها ما كان عليه أهل اجلاهلية
عمم احلكم فقال (فمن فعل ذلك فهو كافر)
واآلخر ما كان عليه التتار ،مث َّ
أه  .ومل يقل من اعتقد ذلك أو من جحد حكم اهلل ألن هذه الصفات وإن
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كانت مكفرة يف ذاهتا إال أن تقييد الكفر هبا خروج على مناط احلكم الوارد
يف قوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} واملناط
كما أسلفنا هو تعمد ترك حكم اهلل واحلكم بغريه.
 - 6وقال الشوكاين رمحه اهلل خماطبا القاضي الشرعي املقلد الذي حيكم
باألقوال اليت جيدها يف كتب من سبقه من العلماء وال يدري الراجح من
صر له بأدلة الكتاب
املرجوح والصواب من اخلطأ فيها ،إذ إن املقلد ال بَ َ
والسنة اليت يعلم هبا الراجح والصواب ،فقال الشوكاين (واعلم أرشدك اهلل
أيها املقلد إنك إن أنصفت من نفسك وخلّيت بني عقلك وفهمك وبني ما
املؤلَّف مل يبق معك شك يف أنك على خطر عظيم  -إىل
حررناه يف هذا َ
قوله  -ألنك تريق الدماء بأحكامك وتنقل األمالك واحلقوق من أهلها
غري ُمستَنِ ٍد إىل كتاب
وحتلل احلرام ّ
وحترم احلالل وتقول على اهلل مامل يقلَ ،
أحق هو أم باطل
اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم بل بشيء ال تدري ٌ
باعرتافك على نفسك بأنك كذلك  -إىل قوله  -وكيف أقدمت على
أصول يف احلكم بغري ما أنزل اهلل حىت تكون ممن قال فيه "ومن مل حيكم مبا
أنزل اهلل فأولئك هم الظاملون  -ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم
الفاسقون  -ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون" فهذه اآليات
الكرُية متناولة لكل من مل حيكم مبا أنزل اهلل ،فإنك ال ت ّدعي أنك حكمت
مبا أنزل اهلل) أه (القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد) للشوكاين ص 46
  ،47ضمن (الرسائل املفيدة) له ،ط دار الكتب العلمية .فإذا كان هذاهو قول الشوكاين للقاضي الشرعي املقلد ،واستدل عليه بعموم هذه
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اآليات ،فكيف يكون قوله للقضاة بالقوانني الوضعية الذين جيزمون بأهنم
حيكمون بغري ما أنزل اهلل؟.
 - 7ومبثل قول الشوكاين قال صديق حسن خان (يف قوله تعاىل{ :ومن مل
عامة فيمن ب ّدل حكم اهلل
حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} :واآلية ّ
وغريه) أه (اإلذاعة ملا كان وما يكون بني يدي الساعة) لصديق حسن ،ص
 ،111ط املدين.
وبعد ،فقد كانت هذه أقوال بعض أهل العلم يف املسألة مبثل ما قلته فيها،
وهو أن كل من تعمد ترك حكم اهلل واحلكم بغريه فهو كافر سواء كان
قاضيا شرعيا أو غري شرعي ،وال يستثىن من هذا احلكم إال اجملتهد املخطئ
للحديث الوارد يف حقه (حديث عمرو بن العاص).
يبقى بعد هذا تنبيهان متعلقان بتفسري هذه اآلية :أحدمها متعلق ببيان معىن
احلكم فيها ،واآلخر يف التنبيه على أخطاء شائعة متعلقة مبناط احلكم الوارد
يف اآلية.
(التنبيه األول) يف املراد باحلكم يف قوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل}
اآلية.
قال الفخر الرازي يف تفسريه (أما اخلوارج فقد احتجوا هبذه اآلية ،وقالوا :إهنا
نص يف أن كل من حكم بغري ما أنزل اهلل فهو كافر ،وكل من أذنب فقد
ٌ
حكم بغري ما أنزل اهلل ،فوجب أن يكون كافراً) (تفسري الرازي) .5 /12
فأخذ أهل العلم يف الرد على احتجاج اخلوارج هبذه اآلية بردود ذكرهتا
وأبطلت معظمها فيما مضى من القول .ومن ذلك القول بأهنا يف أهل
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الكتاب ،والقول بأن الكفر فيها هو كفر دون كفر ،والقول بأن املراد
بالكفر :فعل فعال يضاهي أفعال الكفار ،والقول بأن املراد من مل حيكم
جبميع ما أنزل اهلل هذا مع أن النص وارد يف ترك احلكم يف قضية واحدة،
ومنها القول بأن احلكم بالكفر فيها إمنا يقع على اجلاحد واملستحل .وكل
هذه األقوال باطلة مردودة .وبيّنت بطالهنا فيما مضى ،فاخلوارج غلوا يف
االحتجاج باآلية ،وأصحاب هذه الردود جفوا فأفرغوا اآلية من مضموهنا
ط بني هذين الطرفني.
وعدلوا عن ظاهرهاً ،واحلق وس ٌ
أما الرد على احتجاج اخلوارج املذكور هبذه اآلية فينبغي أن يكون من
وجهني ومها:
الوجه األول :أن نص اآلية وإن كان من صيغ العموم ،إال أهنا خاصة
باحلكام امل ْعنيني باحلكم بني الناس وفصل اخلصومات (كالسلطان والقاضي
َ
وغريمها) ،فاآلية عامة يف موضوعها أو هي عامة يف موضوع خاص وهو
احلكم وفصل اخلصومات ،وحيث ورد لفظ (احلكم)  -كواجب على الناس
 يف الكتاب والسنة ،فإنه ال يُراد به إال فصل اخلصومات وال يراد به مجيعأعمال اإلنسان ،فإن اهلل تعاىل قال {ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل} ومل يقل
(ومن مل يعمل مبا أنزل اهلل) وقال تعاىل{ :وما كان ربك نسيّاً} مرمي ،64
فتعميم لفظ (احلكم) على مجيع أعمال اإلنسان ليصبح كل من أذنب
حاكما بغري ما أنزل اهلل هو من حتريف الكلم عن مواضعه ،وهذا من
صفات اخلوارج كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما تواتر عنه يف
وصفهم أهنم (يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم) احلديث ،أي :يرددونه
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قراءة حبناجرهم وال جياوزها إىل القلوب اليت هي موضع الفهم ،واملراد
وصفهم بأهنم ال يفهمون معىن ما يقرأون من القرآن.
وقد تقدم يف املقدمة الثالثة عشرة أنه جيب محل معىن اللفظ على معهود
استعمال الشارع (أي عرف الشارع يف كالمه) ،وفيها ذكرت قول ابن القيم
(اللفظ الذي اطّرد استعماله يف معىن هو ظاهر فيه ،ومل يُعهد استعماله يف
املعىن املؤول أو عُ ِه َد استعماله فيه نادراً ،فحملُه على خالف املعهود من
استعماله باطل ،فإنه يكون تلبيساً يناقض البيان واهلداية ،بل إذا أرادوا
يبني للسامع
استعمال مثل هذا يف غري معناه املعهود َح ّفوا به من القرائن ما ّ
مرادهم به لئال يسبق فهمه إىل معناه املألوف ،ومن تأمل كمال هذه اللغة
تبني له صحة ذلك) (خمتصر الصواعق املرسلة) ص ،16
وحكمة واضعها ّ
ط دار الكتب العلمية  1405ه .
فإذا طبقت هذه القاعدة على لفظ (احلكم) الواجب على الناس ،وجدته مل
يأت إال مبعىن فصل اخلصومات واحلكم يف أقضية الناس ،فكيف إذا جاءت
القرائن مؤكدة هلذا املعىن:
ومن ذلك قوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون}
جاءت يف احلكم بني الناس ويؤكد ذلك قوله تعاىل قبلها {وإن حكمت
فاحكم بينهم بالقسط} ،وأهنا نزلت يف حكم الرسول صلى اهلل عليه وسلم
يف قضية اليهوديني اللذين زنيا.
وقوله تعاىل{ :خصمان بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا باحلق  -إىل
قوله  -يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس باحلق}
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ص ،26 - 22 :وهذا نص صريح يف أن احلكم إمنا يكون بني اخلصوم،
وأن امللوك (والرؤساء) خماطبون به كالقضاة ،ألن داود عليه السالم كان
ملكاً كما قال تعاىل{ :وقتل داود جالوت وآتاه اهلل املْلك واحلكمة} البقرة
ُ
.251
وعلى هذا املعىن دار لفظ (احلكم) يف الكتاب والسنة ،كما قال تعاىل:
{وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل} النساء  ،58وقال تعاىل:
{فاحكم بينهم مبا أنزل اهلل} املائدة  ،48وقال تعاىل{ :لتحكم بني الناس
مبا أراك اهلل} النساء  ،105وقال تعاىل{ :حىت ِّ
حيكموك فيما شجر
بينهم} النساء .65
واحلاصل أن قوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون}
صاً عاماً ،إال أنه خاص باحلكم بني الناس يف أقضيتهم
وإن كان ن ّ
وخصوماهتم ،ال يشمل سائر أعمال اإلنسان يف خاصة نفسه كما ذهب
الرد عليهم.
إليه اخلوارج ،وهذا هو الوجه األول يف ّ
أما الوجه الثاين :فهو أنه لو افرتضنا صحة رأي اخلوارج من أن اآلية عامة يف
كل من مل يعمل مبا أنزل اهلل وأنه كافر ،فإنه ال خالف بني املسلمني يف أن
العام يدخله التخصيص ،وقد دلّت النصوص اخلاصة يف حق بعض العصاة
كالزاين والسارق وشارب اخلمر على أهنم ال يكفرون بذلك وال يُعاقبون
عقاب املرتدين ،وهذه نصوص خاصة تقدم على العام باإلمجاع ،فبطل
بذلك استدالل اخلوارج باآلية على العموم من الوجه الذي قالوا به.
هذا ما يتعلق بالرد على احتجاج اخلوارج باآلية ،وفيه غُْنية عن التأويالت
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اليت رد هبا بعض أهل العلم عليهم مبا يصرف اآلية عن ظاهرها ويفرغها من
مضموهنا.
(التنبيه الثاين) يف التنبيه على أخطاء شائعة متعلقة مبناط احلكم الوارد يف
قوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون}.
أبني وجه اخلطأ فيها:
وأذكر فيما يلي األقوال املتضمنة هلذه األخطاء مث ّ
 - 1قال ابن القيم رمحه اهلل  -يف كالمه عن هذه اآلية ( -والصحيح أن
احلكم بغري ما أنزل اهلل يتناول الكفرين :األصغر واألكرب ،حبسب حال
وع َدل عنه
احلاكم ،فإنه إن اعتقد وجوب احلكم مبا أنزل اهلل يف هذه الواقعة َ
عصيانا مع اعرتافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر ،وإن اعتقد
خمري فيه مع تيقنه أنه حكم اهلل فهذا كفر أكرب ،وإن
أنه غري واجب وأنه ّ
جهله وأخطأه فهذا خمطئ له حكم املخطئني) (مدارج السالكني) /1
 ،365ط دار الكتب العلمية ،ط .1
أما قوله (إن اعتقد وجوب احلكم مبا أنزل اهلل يف هذه الواقعة وعدل عنه
قول مصادم لنص اآلية فهو خطأ ،ألن
عصيانا) أن هذا كفر أصغر ،فهذا ٌ
الذين أنزلت فيهم اآلية أقروا بأن حكم اهلل يف الواقعة هو الرجم فقالوا -
(ص َدق يا حممد ،فيها آية الرجم)،
فيما رواه البخاري عن ابن عمر َ -
وعدلوا عن حكم اهلل عصيانا كما قال تعاىل{ :وعندهم التوراة فيها حكم
اهلل مث يتولون من بعد ذلك} وفيها قال الطربي( :وهم مع علمهم بذلك
يتولون ،يقول :يرتكون احلكم به بعد العلم حبكمي فيه جراء ًة علي وعصيانا
يل) (تفسري الطربي)  ،247 /6فالذين أقروا حبكم اهلل وعدلوا عنه عصيانا
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أكفرهم اهلل كفراً أكرب ّبالف ما قال ابن القيم ،فالصورة اليت ذكرها ابن
القيم  -واليت سيقلده فيها كثري ممن يأيت ذكرهم  -هي صورة سبب النزول
وهي قطعية الدخول يف حكم النص.
وأما قوله (وإن اعتقد أنه غري واجب  ...فهذا كفر أكرب) أه  ،وهذا معناه
تعليق الكفر على اجلحد ،ألن اعتقاد عدم الوجوب أي انكار الوجوب هو
اجلحد ،وبذلك وقع ابن القيم فيما أنكره قبل كالمه هذا بسطور حيث قال
(ومنهم من تأول اآلية على ترك احلكم مبا أنزل اهلل جاحداً له ،وهو قول
عكرمة ،وهو تأويل مرجوح ،فإن نفس جحوده ُك ْفر ،سواء َح َكم أو مل
حيكم) (مدارج السالكني)  .365 /1وإمنا كان اشرتاط اجلحد للحكم
بالكفر األكرب على من مل حيكم مبا أنزل اهلل تأويال مرجوحا للسببني
املذكورين يف الرد على الشبهة الثالثة فيما مضى ،ومها:
أن اجلحد مناط خمالف للمناط املذكور يف اآلية وهو جمرد االمتناع عن
احلكم مبا أنزل اهلل ،واالمتناع نوع من أنواع الكفر األكرب كما أن اجلحد نوع
آخر منه ،واالمتناع هو سبب كفر إبليس ،فإنه َك َفر بامتناعه عن السجود
{فسجدوا إال إبليس أىب واستكرب وكان من الكافرين} البقرة  ،34واالمتناع
هو سبب كفر مانعي الزكاة كما قال أبو بكر رضي اهلل عنه (واهلل لو منعوين
عقاال) احلديث متفق عليه ،ومل يقل (لو جحدوا) فاجلحد والتكذيب ُك ْفر
كما أن االمتناع ُك ْفر أيضا كما قال ابن تيمية (بل إذا كان الكفر ،يكون
تكذيبا ،ويكون خمالفة ومعاداة وامتناعاً بال تكذيب) (جمموع الفتاوى) /7
.292
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والسبب الثاين :أن اجلحد مشرتط للتكفري بالذنوب غري املكفرة كالربا والزنا
واخلمر وحنوها أما الذنوب املكفرة اليت ورد النص بأهنا كفر أكرب كما هو
احلال فيمن مل حيكم مبا أنزل اهلل فهذه يكفر الشخص مبجرد فعلها،
واشرتاط اجلحد للتكفري هنا هو قول غالة املرجئة الذين أكفرهم السلف
كما ذكره ابن تيمية يف (جمموع الفتاوى)  205 /7و  ،209وقد فصلت
هذا يف مبحث االعتقاد ،أما ما ثبت كفر فاعله أو تاركه فإنه يكفر مبجرد
الفعل أو الرتك وإن كان مقراً بالوجوب ،قال ابن تيمية  -عن تارك الصالة
:(وأكثر السلف على أنه يُقتل كافراً ،وهذا كله مع اإلقرار بوجوهبا) (جمموع
الفتاوى) .308 /28
وقد نقل ابن القيم يف كتابه (الصالة) إمجاع الصحابة على ذلك ،وقال ابن
تيمية يف مانعي الزكاة:
(وهؤالء مل يكن هلم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين ،وهم يقاتَلون على
منعها وإن أقروا بالوجوب) (جمموع الفتاوى) .519 /28
فالتفريق بني اجلاحد واملقر بالوجوب يف الذنوب املكفرة ال أثر له وخمالف
إلمجاع الصحابة ،فقد وصف ابن تيمية هذا التفريق يف حق تارك الصالة
بأهنا فروع فاسدة مل تنقل عن الصحابة (جمموع الفتاوى)  ،48 /22ونقل
عنه علماء الدعوة النجدية قوله (وقال أبو العباس أيضا يف الكالم على كفر
مانعي الزكاة :والصحابة مل يقولوا أنت مقر بوجوهبا أو جاحد هلا ،هذا مل
يُعهد عن اخللفاء والصحابة) (الدرر السنية يف األجوبة النجدية  -كتاب
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املرتد .)35 /8 -
تبني
واحلاصل أن الصحيح الذي ذكره ابن القيم رمحه اهلل غري صحيح كما ّ
لك.
 - 2وقال شارح العقيدة الطحاوية ابن أيب العز احلنفي رمحه اهلل( :وهنا أمر
جيب أن يُتفطَّن له ،وهو أن احلكم بغري ما أنزل اهلل قد يكون كفرا ينقل
عن امللة ،وقد يكون معصيةً :كبرية أو صغرية ،ويكون كفراً :إما جمازياً ،وإما
كفراً أصغر ،على القولني املذكورين ،وذلك حبسب حال احلاكم :فإنه إن
خمري فيه ،أو استهان به مع
غري واجب ،وأنه َّ
اعتقد أ ّن احلكم مبا أنزل اهلل َ
كفر أكرب ،وإن اعتقد وجوب احلكم مبا أنزل اهلل،
تيقنه أنه حكم اهلل :فهذا ٌ
وعلِ َمه يف هذه الواقعة ،وعدل عنه مع اعرتافه بأنه مستحق للعقوبة ،فهذا
َ
عاص ،ويسمى كافراً كفراً جمازياً ،أو كفراً أصغر ،وإن جهل حكم اهلل فيها،
مع بذل جهده واستفراغ وسعه يف معرفة احلكم وأخطأه ،فهذا خمطئ ،له
أجر على اجتهاده ،وخطؤه مغفور) (شرح العقيدة الطحاوية) ص - 363
ٌ
 ،364ط املكتب اإلسالمي  1403ه .
أقره كما
ونقل األلباين يف تعليقه على منت العقيدة الطحاوية هذا الكالم و َّ
ذكرت يف مبحث االعتقاد ،وابن أيب العز يف كالمه هذا هو غالبا قد نقل
كالم ابن القيم املذكور يف (مدارج السالكني) ولكن تصرف يف عبارته ،فإنه
متأخر عنه يف الوفاة ،وهلذا فإن الرد عليه هو كالرد على كالم ابن القيم
سواء بسواء.
فقوله (إن اعتقد أن احلكم مبا أنزل اهلل غري واجب) فهذا هو اجلحد،
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التخري واالستهانة هو حيدة
وتعليق الكفر األكرب على هذا الشرط وحنوه من ّ
عن نص اآلية بوضع مناط للكفر غري الوارد فيها ،كما أنه تنزيل للحكم
بغري ما أنزل اهلل منزلة الذنوب غري املكفرة مع أن اهلل وصفه بأنه كفر أكرب.
وقوله (وإن اعتقد وجوب احلكم  ....وعدل عنه  ...كفر أصغر) فاعتقاد
وجوب احلكم مع العدول عنه هي صورة سبب نزول اآلية وحكم اهلل بأهنا
كفر أكرب ال أصغر.
وكالم ابن القيم وابن أيب العز هنا هو عمدة املعاصرين الذين أخطأوا يف
هذه املسألة فقد قلدومها يف هذا التقسيم والتفريق وزادوا عليهما أموراً
أخرى ،ومن ذلك:
 - 3الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ قال (وأما القسم الثاين من قِ ْسمي
ُكفر احلاكم بغري ما أنزل اهلل ،وهو الذي ال خيرج من امللة ،فقد تقدم أن
وجل {ومن مل حيكم مبا
تفسري ابن عباس رضي اهلل عنهما لقول اهلل ّ
عز ّ
أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} قد مشل ذلك القسم ،وذلك يف قوله رضي
اهلل عنه يف اآلية "كفر دون كفر" وقوله أيضا "ليس بالكفر الذي تذهبون
إليه" أه  .وذلك أن حتمله شهوته وهواه على احلكم يف القضية بغري ما أنزل
اهلل ،مع اعتقاده أن حكم اهلل ورسوله هو احلق ،واعرتافه على نفسه باخلطأ
وجمانبة اهلدى) أه  .من رسالته (حتكيم القوانني) ص  ،7والرد عليه من
وجوه:
أوهلا :مل يصح عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ما نسبه إليه هنا كما ذكرته
يف الرد على الشبهة الثانية.
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وثانيها :أن من روى عن ابن عباس هذه املقالة مل يقل إنه قاهلا فيمن حكم
بغري ما أنزل اهلل لشهوة وهوى معتقداً أنه احلق ،وإمنا هذا شيء رّكبه
املعاصرون على كالم ابن عباس ليوفقوا بينه وبني الكفر األكرب الذي يدل
عليه نص اآلية ،فجعلوا الكفر األكرب يف حق اجلاحد وجعلوا الكفر األصغر
يف كالم ابن عباس يف حق من اعتقد الوجوب وحكم بغري ما أنزل اهلل
هلوى ،فجعلوا احلكم بغري ما أنزل اهلل مبنزلة الذنوب غري املكفرة كالزنا وحنوه
اليت مل يصفها اهلل بالكفر األكرب يف حني وصف اهلل احلكم بغري ما أنزله
بأنه كفر أكرب ،فأداهم هذا التوفيق بني نص اآلية وبني مقالة ابن عباس إىل
مصادمة ظاهر نصها.
وثالثها :أن الصورة اليت وصفها الشيخ ابن إبراهيم بأهنا كفر أصغر هي نفس
صورة سبب نزول اآلية وقد وصفها اهلل بأهنا كفر أكرب ،وصورة السبب
قطعية الدخول يف النص ،فقوله هذا خطأ قطعاً ،فقد قال :من حكم بغري
ما أنزل اهلل هلوى وهو معتقد أن حكم اهلل هو احلق ،والذين أكفرهم اهلل يف
اآلية أقروا حبكم اهلل يف الرجم وهذا تعبري عن اعتقادهم أنه حق من عند
اهلل ،ومل حيكموا به إال هلوى ،وذلك ألن كل من مل حيكم مبا أنزل اهلل فال بد
أن يكون متبعاً للهوى ،كما قال تعاىل{ :وأن احكم بينهم مبا أنزل اهلل وال
تتبع أهواءهم} املائدة  ،49وقال تعاىل{ :يا داود إنا جعلناك خليفة يف
األرض فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهلل}
ص ،26 :وقال تعاىل{ :فإن مل يستجيبوا لك فاعلم أمنا يتبعون أهواءهم}
القصص  ،50وقال تعاىل{ :مث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها وال
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تتبع أهواء الذين ال يعلمون} اجلاثية  ،18فهذه اآليات وما يف معناها تبني
أن كل من مل حيكم مبا أنزل اهلل وكل من مل يتبع الرسول وكل من مل يتبع
فهما أمران ال ثالث هلما :حق أو
الشريعة فال بد أن يكون متبعاً للهوىُ ،
هوى ،فالذين أكفرهم اهلل أقروا بوجوب حكمه ومل حيكموا به اتباعا
للهوى ،فالقول بأن من فعل هذا ال يكفر كفراً أكرب مصادم للنص [.]6
 - 6قال الشيخ أبو حممد املقدسي حفظه اهلل تعاىل:
"وكل أحد يعلم أن اتباع اهلوى يكون يف املعصية كما يكون يف الكفر  ..وعدم التفريق بني
هذا وذاك زلة عظيمة.
 فالزاين حني يزين وشارب اخلمر والسارق ،كلٌّ خمالف لشرع اهلل ومتبع هلواه ..شرع مع اهلل ،خمالف لشرع اهلل ومتبع هلواه
 ومن كفر باهلل وسجد للصنم أو سب الدين أو ّأيضاً.
* فالذين أكفرهم اهلل يف آيات املائدة ،نعم؛ قد أقروا حبكم اهلل يف الرجم ،وتركوا حتكيمه
اتباعاً للهوى ،ولكن كان ذلك اتباعاً وحتاكماً منهم لشرع آخر (حتاكموا إىل الطاغوت) ..
* والذين ُيثل هبم حممد بن إبراهيم َوِم ْن قبله ابن القيم وابن أيب العز ممن أقروا حبكم اهلل،
والتزموه ودانوا به ،مث مل حيكموا به يف الواقعة كان ذلك اتباعاً للهوى أيضاً لكن كمعصية،
دون اتباع أو حتكيم لشرع آخر ..
وال َّ
بد من التفريق ..

ولعدم تفريق املصنف بني الصورتني تراه هنا يرمي الشيخ حممد بن إبراهيم بالتناقض ملا قال يف
َّ
موضع آخر من فتاويه" :لو قال من ح ّكم القانون أنا أعتقد أنه باطل ،فهذا ال أثر له ...
اخل".
 والصواب أنه مل يتناقض ،بل كالمه األخري يف احلكم بغري ما أنزل اهلل( :التحاكم إىلالقوانني).
 -واألول يف ترك حكم اهلل يف الواقعة كمعصية ،ملن كان ملتزماً حبكم اهلل يف األصل ومل
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يتحاكم إىل شرع سواه ،وهو الذي يشرتط فيه األكثرون اجلحد للتكفري ،واشرتطه ابن
إبراهيم ،بينما ّبني أنه ال أثر لدعوى صحة االعتقاد يف التكفري ،يف النوع اآلخر الطاغويت.
* وكذلك اعرتض (ص  )876 - 875على تفصيل الدكتور عمر عبد الرمحن يف كتابه
"أصناف احلكام وأحكامهم" وبالتحديد على النوع األول الذي ذكره الدكتور ومل يك ّفره،
ألنه ملتزم بشرع اهلل ،وترك حكم اهلل يف الواقعة عصياناً ال اتباعاً لشرع آخر  ..فاستدل
املصنف بآية األنعام{ :وإن أطعتموهم إنكم ملشركون} [األنعام ،]121 :وذكر أن الكفر
فيها ويف آية املائدة{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل} "ترتب على احلكم بغري ما أنزل اهلل يف
قضية واحدة ،فدخول هذه الصورة يف حكم النص ،قطعي" أه .
ومعلوم يف سبب نزول آية األنعام أهنا تتكلم فيمن اتبع تشريعاً غري تشريع اهلل ،فال خالف
يف أن مثل هذا يكفر دون اشرتاط اجلحد ..
أما الصورة اليت ذكرها الدكتور عمر عبد الرمحن ،فهي صورة القاضي امللتزم شرع اهلل الذي
يدين به وال يتبع شرعاً سواه ،وإذا ترك حكم اهلل يف الواقعة تركه عصياناً ،وهي الصورة اليت

ُيثل هبا أكثر من يشرتطون اجلحد من العلماء احملققني.
أما صورة احلكم الطاغويت التشريعي ،فهذه هي الصورة اليت ال يشرتط اجلحد فيها ألجل
تسرع املصنف بقوله (ص  )655عن الدكتور عمر عبد
التكفري ،إال املرجئة ،ومنه يتضح ّ
الرمحن يف هذا املوضوع على وجه اخلصوص" :والشيخ الذي ذكرته له كتاب بعنوان "أصناف
احلكام وأحكامهم" يأيت نقده يف املبحث الثامن يف موضوع احلكم بغري ما أنزل اهلل إن شاء
اهلل وهو على نفس القول األول يف اإلرجاء" أه .
ولذلك فإ ّن استشهاد املصنف بعد ذلك (ص  )876بكالم ابن كثري يف تفسري…
{أفحكم اجلاهلية يبغون} وبقوله بعد أن ذكر ياسق التتار( :فمن فعل ذلك فهو كافر) قال
املصنف" :ومل يقل فمن اعتقد أو فمن جحد" أه .
نقول :هذا صحيح وال يلزم أن يقال أو يشرتط مثل ذلك يف حتكيم شرائع الكفر أو التشريع
مع اهلل وسائر األعمال واألقوال املك ّفرة ..
ك اهلل أسره ،غري سديد كما
ولكن إيراده يف الرد على النوع األول الذي ذكره الدكتور عمر فَ ّ
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تبني لك ..
رده على األستاذ حممد شاكر الشريف الذي وضع شروطاً ثالثة ال
* وكذا (ص  )877يف ّ
يكفر معها من ترك احلكم مبا أنزل اهلل ،وإن مسّاه (احلاكم بغري ما أنزل اهلل) فإن شروطه
تفصح عن أنه ال يعين صورة احلكم الطاغوتية؛ وملخصها:
 - 1أن يكون ملتزماً ظاهراً وباطناً بكل حكم وتشريع جاء عن اهلل.
 - 2أن يكون ُم ِقّراً معرتفاً بأنه حني ترك حكم اهلل يف الواقعة املعينة صار آمثاً ،وأ ّن حكمه
خطأ وحكم اهلل هو الصواب.
 - 3أن يكون احلكم املخالف (أي الذي حكم به ملا ترك حكم اهلل) حكماً يف وقائع
ّ
األعيان وليس يف األمور الكلية العامة.
وقال املصنف عقبه" :وأراد بوقائع األعيان :احلكم يف قضية معينة ،وأراد باحلكم يف األمور
الكلية العامة :وضع التشريع املخالف لشريعة اإلسالم ،انظر كتاب (إن اهلل هو احلكم) "
أه .
واملصنف يعرف أن األستاذ اشرتط هذا الشرط الواضح ،ومع هذا فقد قال" :وحاصل كالمه
يرجع إىل كالم من سبقه -الدكتور عمر عبد الرمحن" أه .
واعترب الشرط الثالث تعليقاً من الكاتب ملناط التكفري يف هذه املسألة بالتشريع ،مع أن كالم
األستاذ حيتمل أيضاً متابعة املشرعني أو حتكيم التشريعات الباطلة ..
رده عليه" :فإن اهلل حكم بالكفر فيها -أي آية{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل} -
وقال يف ّ
على من تركوا حكمه يف وقائع األعيان (حد الرجم)  " ...أه .
عرفناك :أهنم تركوا جنس حكم اهلل يف زنا احملصن (الرجم) واجتمعوا يف ذلك
والصواب كما ّ
على تشريع آخر حكموا به بدالً من حكم اهلل ..
عما ُيثّل به كثري من املتقدمني واملتأخرين يف احلاكم بشرع اهلل
وهذا خيتلف كل اإلختالف ّ
يصر
إذا عصى وترك حكم اهلل يف الواقعة ،دون أن يتبع شرعاً آخر  ..وهي الصورة اليت ّ
املصنف على إدراجها حتت النوع الكفري ،بل وجيعلها صورة سبب النزول ..
بل يصف (ص  )878مجيع من ّفرقوا بني الصورتني ،واشرتطوا اجلحد للتكفري يف الصورة غري
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املك ّفرة ،بأهنم قالوا مبقالة غالة املرجئة الذين يشرتطون اجلحد للتكفري بالذنوب املك ّفرة ..
وال شك أن هذه جمازفة قد يدخل فيها من اشرتط مثل ذلك من السلف  ..وهذه الصورة
من احلكم اليت يصفها العلماء بأهنا معصية ال يكفر فاعلها إال باجلحود أو اإلستحالل،
يتأمث يف فعلها ويعلم أنه خمطئ ،وهو يف األصل حم ّكم
يرتكبها فاعلها يف الواقعة ،كمعصية ّ
لشرع اهلل ،وهو منهجه ودينه الذي يدين به ..
وهذه ال تشبه حبال صورة من نبذ شرع اهلل ولو يف حكم و ٍ
وتوىل
احد من أحكامه سبحانهّ ،
التويل واإلعراض واالمتناع عن حكم اهلل
عنه واتبع شرع الطاغوت ،فهذه صورة من صور ّ
والتحاكم إىل الطاغوت ..
ولذلك كان كالم املصنف أس ّد حني جعل (ص  )870مناط التكفري هو االمتناع عن
احلكم فقال" :واالمتناع هو سبب كفر مانعي الزكاة".أه
وذكر امتناع إبليس من السجود وهو كفر اإلباء {إال إبليس أىب واستكرب وكان من
الكافرين} [البقرة ،]34 :وقال" :واإلمتناع هو سبب كفر مانعي الزكاة " ،وذكر قول أيب
بكر الصديق رضي اهلل عنه" :واهلل لو منعوين عقاالً" .وقول ابن تيمية أن الكفر "يكون
خمالفة ومعاداة وامتناعاً بدون تكذيب" أه .
أدق من دندنته حول مطلق الرتك حلكم اهلل الذي تقدم مراراً ،فإن لفظة الرتك
فهذا أس ّد و ّ
تشرتك فيها املعصية والتويل الكفري  ..وال ب ّد من التفريق  ..مث حنن لسنا مضطرين إىل
اخلوض يف صورة الرتك كمعصية ..
التويل عن شرع اهلل،
فواقع احلكم اليوم طاغويت صريح يف الكفر  ..حيث مجع احلكام فيه بني ّ
واالمتناع عن حتكيمه ،مع التشريع مع اهلل والتحاكم إىل الطواغيت املتفرقة على كافة
املستويات احمللية والدولية يف مجيع نواحي حياهتم ..
* وكذلك قال (ص " :)873فاحلكم بغري ما أنزل اهلل بسبب الرشوة كفر أكرب ألنه صورة
سبب النزول" أه .
وذلك بعد أن ذكر أن اهلل وصف اليهود بأهنم "أ ّكالون للسحت" .وساق رواية الطربي يف
أ ّن ملكاً لليهود ترك رجم قرابته ،مث أراد رجم غريه فقام دونه قومه ،فاصطلحوا عندها بينهم
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وهنا قال الشيخ ابن إبراهيم إنه إذا اعتقد أن حكم اهلل هو احلق وأنه خمطئ
يف حكمه بغري ما أنزل اهلل فيكون كافراً كفراً أصغر ،وهذا القول ّبالف
ٍ
قول آخر له ،حيث قال (لو قال من َح َّكم القانون :أنا أعتقد أنه باطل،
فهذا ال أثر له ،بل هو عزل للشرع ،كما لو قال أح ٌد :أنا أعبد األوثان
واعتقد أهنا باطل) من (فتاوى ومقاالت الشيخ حممد بن إبراهيم) /6
.189
فانظر كيف ناقض نفسه؟ وقوله األخري هو الصواب ،ألن القول أو الفعل
أو الرتك املكفر ال يؤثر يف التكفري به تصريح فاعله باعتقا ٍد مكفر من
عدمه ،وال يتوقف التكفري به على االعتقاد ،بل لو قال إن ُم ْعتَ َقده ّبالف
قوله أو فعله الكفري لكان كاذبا ،كما نقلته عن شيخ اإلسالم  -يف التعليق
على قوله تعاىل{ :اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهلل} يف املناط
الثالث أن تارك الصالة لو قال  -إنه مقر بوجوهبا ،ولو ألقى املصحف يف
على عقوبة دون الرجم ...
مث قال" :فالقرابة كانت أول ما تركوا حكم اهلل ألجله ،فاحلكم بغري ما أنزل اهلل بسبب قرابة،
كفر أكرب ألنه داخل يف صورة سبب النزول" أه .
فلو أراد املصنف باحلكم بغري ما أنزل اهلل هنا ،التحاكم إىل الشرع املخرتع (الطاغوت
والقانون) ،فصواب؛ إذ ذلك كفر سواء كان لرشوة أم لقرابة أم هلوى أم لدنيا أم لغري ذلك ..
وإذا أراد بذلك ما تقدم مراراً من كالمه ،يف ترك حكم اهلل كمعصية يف الواقعة لرشوة أو
رد فيه
لقرابة ،من حاكم ملتزم بشرع اهلل وال يدين بغريه ،فليس بصواب؛ وهو األمر الذي ّ
كالم العلماء مراراً ." ..
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احلش (القذر) وقال إنه يشهد أنه كالم اهلل ،أو قتل نبياً وقال إنه يشهد أنه
رسول اهلل لكان كاذبا يف قوله ،هذا خمتصر كالمه من (جمموع الفتاوى) /7
.616 - 615
ألن هذه أفعال مكفرة بذاهتا ،وال بد أن يصاحبها اعتقاد مكفر ،ومن فعل
كفراً بغري إكراه فال بد أن يكون كافراً ظاهراً وباطناً كما ذكرته مببحث
صرح بأن اعتقاده سليم لكان كاذباً وال ُينع تصرحيه هذا من
االعتقاد ،فإن ّ
تكفريه كما قال الشيخ ابن إبراهيم  -يف كالمه السابق ( -فهذا ال أثر له).
 - 4الشيخ عبد العزيز بن باز قال يف أصناف من حكم بغري ما أنزل اهلل
(ومن قال :أنا أحكم هبذا ،وهو يعتقد أن احلكم بغري ما أنزل اهلل ال جيوز
ويقول احلكم بالشريعة اإلسالمية أفضل وال جيوز احلكم بغريها ،ولكنه
متساهل أو يفعل هذا ألمر صادر من ُحكامه فهو كافر كفراً أصغر ال
خيرج من امللة ويعترب من أكرب الكبائر) أه نقال من كتاب (قضية التكفري
بني أهل السنة وفرق الضالل) لسعيد بن علي بن وهف القحطاين ،ط
 1409ه ص .73
وقوله كقول من سبقه إذ علّق الكفر على االعتقاد ،فقال (وهو يعتقد أن
احلكم  ) ....أي :إن اعتقد وجوب احلكم مبا أنزل اهلل مل يكفر وإن اعتقد
عدم وجوبه َك َفر ،وقد سبق الرد على هذا.
وأضيف هنا أنه قد سبق يف مبحث االعتقاد بيان أن الكفر يقع بقول أو
فعل أو اعتقاد ثبت بالدليل أنه مكفِّر ،ويدخل يف الفعل الرتك واالمتناع،
ترك مكفر (ترك احلكم مبا أنزل اهلل)
واحلكم بغري ما أنزل اهلل اجتمع فيه ٌ
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وفعل مكفر (احلكم بغري ما أنزل اهلل) ،ومها املناطان األول والثالث املذكوران
ٌ
يف صدر هذه املسألة السادسة ،فهو كفر فوق كفر ليس كفراً دون كفر،
وحصر الكفر يف االعتقاد خطأ ،وهو مذهب املرجئة كما ذكرته يف أخطاء
التكفري مببحث االعتقاد وفيه نقلت اتفاق أهل العلم على أن الكفر يقع
ٍ
بقول أو فعل أو اعتقاد ،وقال علماء الدعوة النجدية (فيما ينقض به
اإلسالم :وأنه يكون بكلمة ولو مل تعتقد ،ويكون بفعل ولو مل يتكلم،
ويكون يف القلب من احلب والبغض ولو مل يتكلم ومل يعمل) (الدرر السنية
 كتاب املرتد .)101 /8 -وقد سبق أن انتقدت أيضا تعليق شيخ اإلسالم ابن تيمية كفر من اتبع
التشريع املخالف لشرع اهلل على االعتقاد ،وذلك يف الكالم يف قوله تعاىل:
{اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهلل} يف املناط الثالث ،فراجعه.
وأيضا فإن قول الشيخ ابن باز (أو يفعل هذا ألمر صادر من حكامه فهو
كافر كفراً أصغر) أه  ،فمىت كانت طاعة األمر بالكفر مانعة من التكفري؟
وقد أخرب تعاىل أن املستضعفني من الكفار ما كفروا إال بسبب طاعتهم
لكربائهم ،كما قال تعاىل{ :إن اهلل لعن الكافرين وأع ّد هلم سعرياً  -إىل قوله
 وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكرباءَنا فأضلونا السبيال} األحزاب - 64 ،67وقال تعاىل{ :وقال الذين استضعفوا للذين استكربوا بل َم ْكر الليل
والنهار إذ تأمروننا أن نكفر باهلل} سبأ  ،33فلم تكن طاعتهم لسادهتم
فتأمل.
َ
ورؤسائهم يف الكفر مبانعة من تكفريهم واستحقاقهم للوعيدّ ،
 - 5ومن فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء بالسعودية ،من الفتوى رقم
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 ،5226جاء فيها (أما نوع التكفري يف قوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل
اهلل فأولئك هم الكافرون} فهو كفر أكرب ،قال القرطيب يف تفسريه :قال ابن
عباس رضي اهلل عنهما وجماهد رمحه اهلل :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل رداً
للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم فهو كافر" انتهي.
وأما من حكم بغري ما أنزل اهلل وهو يعتقد أنه عاص هلل لكن محله على
احلكم بغري ما أنزل اهلل ما يدفع إليه من الرشوة أو غري هذا أو عداوته
للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم له وحنو ذلك فهذا ال يكون
كفره أكرب بل يكون عاصيا هلل وقد وقع يف كفر دون كفر وظلم دون ظلم
وفسق دون فسق) أه  ،إفتاء :عبد اهلل بن قعود وعبد اهلل بن غديّان وعبد
الرزاق عفيفي وعبد العزيز بن باز ،نقال عن (فتاوى اللجنة الدائمة) مجع
الدويش ،ج  2ص .93
ومن فتاوى نفس اللجنة يف املسألة نفسها ،ما ورد بالفتوى رقم 5741
(لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر أكرب وظلم أكرب وفسق أكرب
خيرج من امللة ،أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد
حترمي ذلك فإنه آمث يعترب كافراً كفراً أصغر وظاملاً ظلماً أصغر وفاسقاً فسقاً
أصغر ال خيرجه من امللة كما أوضح ذلك أهل العلم يف تفسري اآليات
املذكورة) أه (املصدر السابق) ج  1ص .540
وقد سبق القول بأن تعليق الكفر األكرب على اجلحد أو االستحالل أو
اعتقاد اجلواز خطأ لسببني:
أحدمها :أن هذه مناطات مكفرة غري املناط املكفر الوارد باآلية.
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والثاين :أن هذه شروط للتكفري بالذنوب غري املكفرة ال املكفرة كاحلكم بغري
ما أنزل اهلل.
وأضيف هنا ثالثة أمور:
األول :قوهلم إن من حكم بغري ما أنزل اهلل بسبب الرشوة وهو يعتقد حترُيه
أي يعتقد أن حكم اهلل حق ف ُك ْفره أصغر ،هذا خطأ خمالف لنص اآلية،
فالذين أكفرهم اهلل {فأولئك هم الكافرون} كانوا مقرين حبكم اهلل وكانوا
يقبلون الرشوة للحكم بغريه كما وصفهم اهلل بقوله {أكالون للسحت}
املائدة  ،42وقال تعاىل{ :وال تشرتوا بآيايت مثنا قليال ،ومن مل حيكم مبا
أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} املائدة  ،44وهلذا ملا ُسئل عبد اهلل بن
مسعود عن الرشوة يف احلكم ،قال :ذاك الكفر ،وتال هذه اآلية ،فاحلكم
بغري ما أنزل اهلل بسبب رشوة كفر أكرب ألنه صورة سبب النزول (املقدمة
السابعة).
األمر الثاين :نفس الصورة السابقة ولكن محله على احلكم بغري ما أنزل اهلل
قرابته من احملكوم عليه ،وهذا ال ُينع من تكفريه أيضا ألنه داخل يف سبب
نزول اآلية فال بد أن يشمله حكمها ،وذلك ألن الطربي رمحه اهلل ذكر يف
إحدى روايات حديث سبب النزول عن أيب هريرة رضي اهلل عنه وفيه (فقال
له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :فماذا كان أول ما ترخصتم به أمر اهلل؟
قال زىن ابن عم َملِك فلم يرمجه ،مث زين رجل آخر يف أسرٍة من الناس ،فأراد
ذلك امللك رمجه ،فقام دونه قومه ،فقالوا :واهلل ال ترمجه حىت ترجم فالنا ابن
عم امللك ،فاصطلحوا بينهم على عقوبة دون الرجم ،وتركوا الرجم) احلديث
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(تفسري الطربي) .233 /6
فالقرابة كانت أول ما تركوا حكم اهلل ألجله ،فاحلكم بغري ما أنزل اهلل
بسبب قرابة كفر أكرب ألنه داخل يف صورة سبب النزول (املقدمة السابعة).
واألمر الثالث :قوهلم إن استحل احلكم بغري ما أنزل اهلل َك َفر ُك ْفًرا أكرب،
حق كما أن الكفر جبحد احلكم حق ،ولكن ليس االستحالل واجلحد
هذا ٌ
شرطني للتكفري كما سبق بيانه ألن احلكم بغري ما أنزل اهلل مناط مكفر
بذاته وصفه اهلل بالكفر األكرب ومثل هذا ال يفتقر للجحد أو االستحالل
ليصبح ِّ
مكفراً ،ومع ذلك فإين أضيف هنا أن احلكم بالقوانني الوضعية هو
حرمه اهلل من احملرمات القطعية ،وقد ذكرت هذا يف
استحالل صريح ملا ّ
املقدمة السابعة عشرة بالتفصيل فراجعه ،وقال ابن تيمية رمحه اهلل إن من
حلل احلرام اجملمع عليه كفر باإلمجاع (جمموع الفتاوى) .267 /3
هذا ،وقد رددت على األقوال السابقة املتضمنة ألخطاء متعلقة مبناط الكفر
الوارد يف اآلية بشيء من التفصيل ،واألقوال التالية من السادس حىت احلادي
عشر مشاهبة ملا مضى يف نفس األخطاء ،وهلذا سأسردها سرداً والرد عليها
كالرد على ما سبق ،وهي:
 - 6الشيخ حممد الصاحل بن عثيمني قال (احلكم بغري ما يف كتاب اهلل
وسنة رسوله يصل إىل الكفر بشرطني :األول :أن يكون عاملا حبكم اهلل
ورسوله ،فإن كان جاهال به مل يكفر مبخالفته.
الثاين :أن يكون احلامل له على احلكم بغري ما أنزل اهلل اعتقاد أنه حكم
غري صاحل للوقت وأن غريه أصلح منه ،وأنفع للعباد ،وهبذين الشرطني يكون
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احلكم بغري ما أنزل اهلل كفراً خمرجا عن امللة ،لقوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا
أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} وتبطل والية احلاكم ،وال يكون له طاعة
على الناس ،وجتب حماربته ،وإبعاده عن احلكم.
أما إذا كان حيكم بغري ما أنزل اهلل وهو يعتقد أن احلكم به أي مبا أنزل اهلل
هو الواجب ،وأنه أصلح للعباد ،لكن خالفه هلوى يف نفسه أو إرادة ظلم
احملكوم عليه ،فهذا ليس بكافر بل هو إما فاسق أو ظامل ،وواليته باقية،
وطاعته يف غري معصية اهلل ورسوله واجبة ،وال جتوز حماربته أو إبعاده عن
احلكم بالقوة) (فتاوى ابن عثيمني) ج  3ص  ،16 - 15سؤال .340
 - 7الشيخ الشنقيطي قال (من َح َكم بغري ُح ْكم اهلل ،وهو عامل أنه
مرتكب ذنبا فاعل قبيحاً ،وإمنا محله على ذلك اهلوى فهو من سائر عصاة
املسلمني) (أضواء البيان) .103 /2
 - 8الشيخ حممود شاكر فيما نقله عنه أخوه أمحد شاكر يف (عمدة
التفسري)  ،157 /4قال (وإما أن يكون حكم هبا هوى ومعصية ،فهذا
ذنب تناله التوبة) أه .
 - 9األستاذ حممد قطب قال عن احلكم بغري ما أنزل اهلل (وقد يكون
شهوة ،كحكم القاضي املرتشي مبا خيالف حكم اهلل وهو عامل باملخالفة،
فهذه معصية) (واقعنا املعاصر) ص .333
 - 10األستاذ عبد الرمحن عبد اخلالق قال( :أن يعتقد أن حكم اهلل هو
اخلري وهو احلق ،وكل حكم خيالفه مرجوح باطل ،ولكن حيكم به بدافع من
شهوة أو رشوة أو منصب أو غري ذلك ،وهذا الذي قال فيه ابن عباس
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رضي اهلل عنهما "كفر دون كفر" أي كفر ال خيرجه من ملة اإلسالم) أه
من كتابه (احلد الفاصل بني اإلُيان والكفر) ص  ،51ط دار االعتصام
 1397ه .
 - 11األستاذ حسن اهلضييب  -ونقلت كالمه يف هذه املسألة مببحث
االعتقاد  -ومنه قوله (الكافر هو من حكم بغري ما أنزل اهلل جاحداً ،وأن
وح َكم يف األمر على خالفه فهو ظامل فاسق) (دعاة ال
من أقر حبكم اهلل َ
قضاة) ص .159
وقد رددت على األخطاء يف كالم املؤلفني من السادس حىت احلادي عشر
عند الرد على أقوال من سبقهم.
وهناك نوع آخر من األخطاء يف هذا املوضوع تضمنتها األقوال التالية:
 - 12الدكتور عبد اهلل أمحد قادري ،قال (النوع الرابع :أن حيكم بغري ما
أنزل اهلل يف جزئية من اجلزئيات ،وهو يعتقد أنه عاص وأن احلكم بغري ما
أنزل اهلل حمرم ،وأن الواجب هو احلكم مبا أنزل اهلل ولكنه غلبه هواه ٍ
ملال أو
جاه أو قرابة ففعل ما فعل  -إىل أن قال  -فيجب محل "كفر دون كفر"
على النوع الرابع ،وهذا هو الالئق بعلماء السلف الذين يك ّفرون من أنكر
وجوب الطهارة) أه من كتابه (الردة عن اإلسالم) ص  ،59 - 57ط
مكتبة طيبة  1405ه .
 - 13األستاذ عبد اهلل بن حممد القرين ،قال (وأما الكفر األصغر فبنحو
احلكم بغري الشريعة يف قضية معينة ألجل الشهوة ،وهذا هو تفسري ابن
عباس رضي اهلل عنهما لقوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم
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الكافرون}) أه  .من رسالته (ضوابط التكفري عند أهل السنة) ص ،256
ونقلت كالمه هذا من قبل يف مبحث االعتقاد.
أما قول القرين إن ابن عباس قال إن من حكم يف قضية معينة لشهوة فكفره
أصغر ،فابن عباس مل يقل هذا ،وقد ذكرت يف الرد على الشيخ حممد بن
إبراهيم أن هذه مناطات رّكبها املعاصرون على ما نسب إىل ابن عباس يف
تفسري اآلية ،وهو ال يصح عنه من جهة الرواية كما سبق تفصيله.
وأما قوهلما أن من حكم بغري ما أنزل اهلل ويعتقد أنه عاص هلوى أو رشوة
أو قرابة فكفره أصغر ،فقد سبق الرد عليه وأن هذه كلها داخله يف سبب
النزول وهو كفر أكرب.
وأما قوهلما إن الكفر األصغر يكون إذا حكم يف جزئية أو قضية معينة،
فخطأ ،وقد سبق القول بأن الكفر األكرب الوارد يف قوله تعاىل{ :ومن مل
حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} ترتب على ترك حكم اهلل واحلكم
بغريه يف قضية واحدة وهي حد الزاين احملصن ،كما أن الشرك األكرب الوارد
يف قوله تعاىل{ :وإن الشياطني ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم وإن
أطعتموهم إنكم ملشركون}  -األنعام  - 121متوعَّ ٌد به من أطاع الكفار
يف تشري ٍع واحد خمالف وهو إباحة أكل امليتة ،فاحلكم بغري ما أنزل اهلل يف
قضية واحدة هو صورة سبب نزول هذه اآليات فهو قطعي الدخول يف
عموم حكمها (املقدمة السابعة) أي :أنه كفر أكرب ،وهلذا فقد انتقد العلماء
َعلَى عبد العزيز الكناين قوله إن الكفر يف اآلية هو يف حق من مل حيكم
جبميع ما أنزل اهلل ،بأن الوعيد يف اآلية ورد يف ترك حكم الرجم فقط ،كما
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قال أبو حيان األندلسي (وقال عبد العزيز بن حيىي الكناين "ما أنزل" صيغة
عموم ،فاملعىن من أتى بضد حكم اهلل يف كل ما أنزل اهلل ،والفاسق مل يأت
بضد حكم اهلل إال يف القليل وهو العمل ،أما يف االعتقاد واإلقرار فهو
وض ِّعف بأنه لو كان كذلك مل يتناول هذا الوعيد اليهود بسبب
موافقُ ،
خمالفاهتم حكم اهلل يف الرجم ،وأمجع املفسرون على أن هذا الوعيد يتناول
فدل على سقوط هذا)
اليهود بسبب خمالفتهم حكم اهلل يف واقعة الرجم ّ
(البحر احمليط) .493 /3
وقال ابن القيم (ومنهم :من تأوهلا على ترك احلكم جبميع ما أنزل اهلل ،قال:
ويدخل يف ذلك احلكم بالتوحيد واإلسالم ،وهذا تأويل عبد العزيز الكناين،
باملنزل ،وهو يتناول تعطيل
وهو أيضاً بعيد ،إذ الوعيد على نفي احلكم ّ
احلكم جبميعه وببعضه) (مدارج السالكني) .365 /1
وأراد عبد العزيز الكناين بقوله (ترك احلكم جبميع ما أنزل اهلل) أنه يدخل يف
ذلك ترك التوحيد فيكفر من هذا الوجه  -وكالمه هذا يشبه قول من اشرتط
االعتقاد املكفر للتكفري  -ويُبطله أن الوعيد بالكفر يف اآلية جاء يف حق
من ترك حكماً من الشرائع (الرجم) ال من العقائد.
 - 14الدكتور عمر عبد الرمحن يف كتابه (أصناف احلكام) ص - 59
 ،61قال (حنن أمام نوعني من احلكام:
أحدمها :مسلم حيكم بكتاب اهلل ،ولكنه ترك احلكم مبا أنزل اهلل يف إحدى
الوقائع أو بعضها وهو يعلم أنه بذلك عاص آمث ....
واآلخر :يدعي اإلسالم ،وال حيكم بكتاب اهلل ولكم حيكم بتشريع وضعي
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يشرعه هو أو غريه من البشر وحيمل الناس على التحاكم إىل هذا الشرع
الوضعي منحيا شرع اهلل عن احلكم.
فما القول يف كل منهما؟  ..وما نصيب كل واحد منهما من قوله تعاىل:
{ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون}؟.
هل يستوي هذا احلاكم الذي أسس بنيان حكمه على اإلسالم وعلم أنه
عبد هلل ما عليه إالَّ أن يطبق حكم اهلل ويقيم شرع اهلل  ...بيد أنه أتى
معصية برتكه احلكم مبا أنزل اهلل يف واقعة  ...عصيانا ال جحوداً وال
استبداالً وال اعتقاداً بأفضلية شرع غري شرع اهلل  ...وليس عنده تشريع غري
شرع اهلل يأمر الناس بالتحاكم إليه ..
هل يستوي هذا مع من أسس بنيان حكمه على شفا جرف ها ٍر من
القوانني الوضعية فاهنارت به يف نار جهنم  ...فتجده ال حيكم مبا أنزل اهلل
ألنه ال يقيم حكمه على أساس أنه عب ٌد هلل  ...بل يرى أنه هو أو غريه -
برملاناً كان أو حزباً أو هيئة أو نظاماً  -صاحب احلق يف التشريع من دون
اهلل ،أو التشريع مع اهلل ...
إن األول منهما  -بال جدال  -إمنا هو حاكم مسلم ٍ
عاص.
مسلم :ألنه يقيم حكمه على أساس أن احلكم والتشريع إمنا هو خالص
* ٌ
حق اهلل تعاىل ال يشاركه فيه غريه ،ويعلم أن دوره  -كو ٍال أو خليفة
للمسلمني  -هو أنه حيكم بني عباد اهلل مبا أنزل اهلل ...
* ٍ
عاص :ألنه خالف مواله فرتك احلكم مبا أنزل اهلل يف واقعة عصيانا ال
جحوداً وال استبداالً وهو الذي عناه ابن عباس بقوله "إنه ليس بالكفر
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الذي تذهبون إليه ،إنه ليس كفرا ينقل عن امللة {ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل
فأولئك هم الكافرون} كفر دون كفر".
أما الثاين  -قاتله اهلل  -فهو كافر  ...كافر  ...ألنه أراد أن جيعل نفسه -
أو غريه  -شريكاً هلل ،أراد أن خيلع على نفسه صفة من صفات الربوبية
وخاصية من خصائصها ،أال وهي حق التشريع ،قال تعاىل{ :أم هلم شركاء
شرعوا هلم من الدين مامل يأذن به اهلل}  ....من فعل ذلك فهو كافر قطعا
وكفره كفر أكرب ينقل عن امللة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم  ...هذا هو
احلق الذي ال مراء فيه  ...وهذا هو القول الفصل يف النوعني  ) ...أه .
أما قوله يف النوع األول (أحدمها :مسلم حيكم بكتاب اهلل) فهذا الوصف
غري مؤثر يف مناط احلكم ،فإيراده يف مقام التعليل اشرتاط ما مل يشرتطه اهلل،
هذا فضال عن أن احلاكم املسلم هو وسائر املسلمني داخلون يف عموم نص
اآلية {ومن مل حيكم  ،} ...وال يكون مسلما إال إذا كان حاكما بكتاب
اهلل.
وقوله (يف إحدى الوقائع أو بعضها) فهذا قد رددت عليه قريبا أعاله يف الرد
على قادري والقرين حيث بيّنت أن الكفر يف آية املائدة {ومن مل حيكم ...
} ويف آية األنعام {وإن أطعتموهم إنكم ملشركون} ترتب على احلكم بغري
قطعي
ما أنزل اهلل يف قضية واحدة ،فدخول هذه الصورة يف حكم النص ٌ
(املقدمة السابعة).
و ِّ
أذكر القارئ هنا مبا ذكرته يف مبحث االعتقاد يف أكثر من موضع من أن
العبد ال يدخل يف اإلُيان احلقيقي إال مبجموع خصال ولكنه يدخل يف
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الكفر احلقيقي ّبصلة واحدة ومن ذلك حكمه يف قضية واحدة بغري ما
أنزل اهلل متعمداً.
وفسره بعد ذلك بقوله (ال جحوداً
وقوله (وهو يعلم أنه بذلك عاص آمث) ّ
وال استبداالً وال اعتقاداً) أه  ،فقد سبق الرد على هذا ،وأن كفر احلاكم بغري
ما أنزل اهلل هو من جهة فعله ال من جهة اعتقاده ،كما قال ابن كثري رمحه
اهلل  -يف تفسري {أفحكم اجلاهلية يبغون}  -قال (فمن فعل ذلك فهو
كافر) أه  .ومل يقل (فمن اعتقد أو فمن جحد) فاالعتقاد واجلحود مناطات
مكفرة أخرى ،أما احلكم بغري ما أنزل اهلل فهو مناط مكفر بذاته وقد دل
على ذلك أكثر من دليل ذكرهتا يف (املناط املكفر الثالث).
وهبذا تعلم أن قوله (إن األول منهما  -بال جدال  -إمنا هو حاكم مسلم
عاص) أه  ،أن قوله هذا هو  -بال جدال  -خطأ.
أما قوله يف النوع الثاين إنه كافر ألنه خلع على نفسه حق التشريع ،فهذا
خروج عن الكالم يف مناط احلكم يف اآلية األوىل {ومن مل حيكم } ...
وكأن اآلية بذاهتا ليس فيها داللة على الكفر مع قوله تعاىل{ :فأولئك هم
الكافرون} ،فقيد الكفر فيها مبناط غري وارد فيها وهو مناط التشريع ،وهذا
شرط باطل ألنه ليس كل من حكم بغري ما أنزل اهلل قد شرع بنفسه خالف
شرع اهلل ،وذلك ألنين قد ذكرت يف صدر هذه املسألة (السادسة) ثالثة
مناطات مكفرة يف هذا املوضوع :ترك حكم اهلل ،وتشريع ما خيالفه ،واحلكم
مبا خيالفه ،وال يشرتط اجتماعها يف الشخص ليكفر ،بل يكفر مبناط واحد
منها ،فمن ترك حكم اهلل فلم حيكم بشيء يف القضية وأطلق اجلاين كفر
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بنص اآلية {ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} ولو حكم
عليه بغري ما أنزل اهلل لكفر بنص اآلية نفسها (ألن احلكم بغري ما أنزل اهلل
داخل يف مناطها بداللة سبب النزول) ،وكالمها مل يشرع شيئا من عند
نفسه ،فالتشريع مناط مكفر ،وترك احلكم مبا أنزل اهلل مناط مكفر آخر،
واحلكم بغري ما أنزل اهلل مناط مكفر ثالث ،فتعليق كفر احلاكم بغري ما أنزل
اهلل على مناط التشريع وحده مصادم لنص اآلية وتعطيل ملناط التكفري الوارد
يف قوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون}.
 - 15األستاذ حممد شاكر الشريف ،قال ("فصل" يف بيان مىت يكون
احلاكم بغري ما أنزل اهلل كافراً كفراً ال خيرجه من امللة؟ مث قال إنه ال يكفر
بشروط ثالثة وهي( :أ) أن يكون ملتزماً ومتقبالً ظاهراً وباطناً لكل حكم أو
تشريع جاء عن اهلل سبحانه وتعاىل أو رسوله صلى اهلل عليه وسلم.
(ب) أن يكون مقراً ومعرتفاً بأنه ترك احلكم مبا أنزل اهلل سبحانه وتعاىل يف
القضية أو الواقعة املعينة اليت حيكم فيها صار آمثا وأن حكمه خطأ وأن
حكم اهلل هو الصواب.
(ج ) أن يكون احلكم املخالف حكماً يف وقائع األعيان وليس يف األمور
الكلية العامة ،وهذا الشرط الثالث مما غمض فهمه والتنبّه له على كثري من
املعاصرين) أه .
وأراد بوقائع األعيان احلكم يف قضية معينة وأراد باحلكم يف األمور الكلية
العامة وضع التشريع املخالف لشريعة اإلسالم ،انظر كتابه (إن اهلل هو
احلَ َكم) ص  ،91 - 88ط دار الوطن 1413 ،ه .
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وحاصل كالمه يرجع إىل كالم من سبقه (الدكتور عمر عبد الرمحن) :أنه من
مل حيكم مبا أنزل اهلل ال يكفر إال أن يشرع قانوناً عاماً ،وقد سبق التنبيه
على أن احلكم بغري ما أنزل اهلل مناط مكفر ،وأن التشريع مناط مكفر
آخر ،وتعليق حكم الكفر الوارد يف قوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل
فأولئك هم الكافرون} على مناط التشريع فقط  -الذي يرى املؤلف أنه
غمض فهمه على الكثريين  -هو تعطيل لنص اآلية ،فإن اهلل حكم بالكفر
فيها على من تركوا حكمه يف وقائع األعيان (حد الرجم) وكانوا مقرين بأنه
حكم اهلل الذي أنزله يف التوراة كما يف رواية البخاري لسبب النزول عن ابن
عمر وفيه قال اليهود (صدق يا حممد ،فيها آية الرجم).
فالشروط الثالثة اليت اشرتطها للحكم بالكفر األصغر لو حتققت يف حاكم
بغري ما أنزل اهلل لكان كافراً كفراً أكرب مبجرد حكمه يف قضايا األعيان بغري
حكم اهلل ،ولو قال إنه ملتزم حبكم اهلل ومقر على نفسه بالعصيان ملا أثّر
هذا يف احلكم ،بل يكون كاذبا يف قوله هذا كما نقلته من قبل عن ابن
تيمية (جمموع الفتاوى)  ،616 /7وعن الشيخ حممد بن إبراهيم (جمموع
فتاويه) .189 /6
وقد استدل هذا املؤلف لشروطه بكالم أليب جملز والبن كثري (ص  106و
 107من كتابه) وكالمهما غري صريح يف الداللة على ما ذهب إليه ومل
يتناول أبو جملز املسألة حمل النزاع ،أما ابن كثري فكالمه يف تفسري {أفحكم
اجلاهلية يبغون} يدل على خالف ما ذهب إليه املؤلف إذ علق ابن كثري
الكفر على جمرد احلكم بغري ما أنزل اهلل يف قضايا األعيان ،فقال رمحه اهلل -
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عن الياسق:
(فصارت يف بنيه شرعا متبعا يقدموهنا على احلكم بكتاب اهلل وسنة رسوله
صلى اهلل عليه وسلم فمن فعل ذلك فهو كافر) (تفسري ابن كثري) ،67 /2
فعلق كفرهم على جمرد احلكم بغري ما أنزل اهلل.
وبعد:
فقد كانت هذه بعض األخطاء املتعلقة مبناط حكم الكفر الوارد يف قوله
تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} املائدة،44 :
ومنها
قسم احلكم بغري ما أنزل اهلل إىل
ومما رددت به عليها تعلم أن كل من َّ
قسمني (كفر أكرب وكفر أصغر) فهو خمطئ ،فإن احلكم بغري ما أنزل اهلل
كفر أكرب ال غري ،وال ينجو من هذا الوعيد إال اجملتهد املخطئ كما سبق
تفصيله.
وأحب أن أنبّه على أن معظم املعاصرين ممن سبق ذكرهم متفقون على كفر
احلكام بالقوانني الوضعية كما يظهر من بقية كتاباهتم  -وإن كان منهم من
حياول أن يلتمس العذر هلؤالء احلكام  -إال أهنم مع اتفاقهم على ذلك
أشكل عليهم ما نُسب إىل ابن عباس من قوله يف اآلية فحاولوا التوفيق بني
األمرين على النحو التايل:
فقالوا الكفر يف اآلية هو األكرب ،لكنه حممول على املعتقد أو اجلاحد أو
وشرع ّبالف حكم اهلل.
املستحل أو من ب ّدل الشرع ّ
ومحلوا مقالة (كفر دون كفر) على من حكم بغري ما أنزل اهلل غري جاحد -
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هلوى أو قرابة أو رشوة  ،-أو على من حكم يف قضية معينة ،مع أن هذه
كلها من صورة سبب النزول وحكمها الكفر األكرب.
فوقعوا هبذا التوفيق يف حمظورين:
األول :القول مبقالة غالة املرجئة الذين يشرتطون اجلحد للتكفري بالذنوب
املكفرة.
الثاين :تعطيل نص اآلية {ومن مل حيكم  } ...بصرفها عن ظاهرها.
قول عن صحايب خيالف
واألمر أيسر من هذا ،فإنه ال جيب علينا إذا ثبت ٌ
نص الكتاب والسنة أن نتكلف له التكلفات اليت تؤدي بنا إىل خمالفة النص
عمداً يف حني يكون هو جمتهداً معذوراً يف قوله ،وبالنسبة ألقوال الصحابة
فال حجة فيها إال بشروط ثالثة:
األول :أن يصح قوله من جهة الرواية ،أي :يثبت أنه قاله بنقل صحيح.
والثاين :أال خيالف قوله نص الكتاب والسنة ،كما ذكرته يف املقدمة الرابعة
عشرة.
والثالث :أال خيالفه مثله أو من هو أوىل منه من الصحابة ،كما ذكرته يف
املقدمة الثالثة.
(ومن قال ِمن العلماء إن
ويف تقرير هذه الشروط قال ابن تيمية رمحه اهلل َ
قول الصحايب حجة ،فإمنا قاله إذا مل خيالفه غريه من الصحابة ،وال عُ ِرف
نص خيالفه) (جمموع الفتاوى) .283 /1
ٌ
وهذه الشروط الثالثة منتفية كلها يف قول ابن عباس فال حجة فيه ،ولو
انتفي شرط واحد منها ألسقط االحتجاج بقوله ،فقوله مل يصح من جهة
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النقل ،وقوله خمالف لظاهر النص وأن الكفر فيه هو األكرب ،وقد خالفه غريه
من الصحابة كابن مسعود وغريه كما ذكرته يف الرد على الشبهة الثانية ،وقد
ذكرت يف املقدمتني الثالثة والرابعة عشرة أمثلة كثرية ألخطاء الصحابة
وخمالفاهتم للكتاب والسنة ،واألمر يف هذا هو كما قال اإلمام مالك  -يف
اختالف الصحابة ( -خمطئ ومصيب فعليك باالجتهاد) أه  ،فال جيب
علينا أن نتأول لقول املخطئ منهم أو نتكلف يف التوفيق بني خطئه وبني
النصوص ،بل نقول إنه ثبت بالرتجيح أن هذا مصيب وهذا خمطئ ،وهذا له
أجران وهذا له أجر وخطؤه مغفور ولكنه ال يُتابع عليه ،للحديث (من عمل
عمال ليس عليه أمرنا فهو َردٌّ) رواه مسلم.
هذا هو املنهج العلمي الواجب االتباع يف هذا املقام ،والذي مبخالفته وقع
من سبق ذكرهم فيما وقعوا فيه من أخطاء وخمالفات ،والواجب بالنسبة ملا
نُسب إىل ابن عباس أن نقول إنه:
 - 1مل يصح عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قوله إن الكفر يف اآلية هو
(كفر دون كفر).
 - 2ولو صح عنه هذا لكان خمطئاً  -ألن قوله مصادم لنص اآلية  -كما
أخطأ يف ظنه إباحة نكاح املتعة وإباحة حلوم احلمر األهلية وإباحة ربا
الفضل ،وكما أخطأ يف قوله إن النيب صلى اهلل عليه وسلم تزوج خالته
السيدة ميمونة وهو ُحم ِرٌم يف عمرة القضاء وحديثه يف هذا متفق عليه ولكنه
خطأ ،انظر (فتح الباري)  ،52 - 51 /4وألجل جواز اخلطأ على
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الصحايب أمجع العلماء على أن كل ٍ
أحد يؤخذ من قوله ويُرتك إال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم كما ذكره ابن تيمية يف (جمموع الفتاوى) .208 /11
 - 3وعلى فرض صحة قول ابن عباس (كفر دون كفر) ،وكذلك ما نُقل
عن عطاء بن أيب رباح وطاووس اليماين مبثل هذا ،فإن هذا القول ينبغي أال
حيمل على أنه تفسري منهم لآلية ،ألنه مصادم لظاهر اآلية الدال على أنه
كفر أكرب ،وقول الصحايب والتابعي ال خيصص القرآن وال يقيده (املقدمة
رد منهم على اخلوارج املستدلني
احلادية عشرة) ،ولكن ُحيمل هذا على أنه ٌ
هبذه اآلية على تكفري العصاة بالذنوب غري املكفرة كالزنا واخلمر ،فكأهنم
يقولون للخوارج :إن هذه اآلية ال تسري على هؤالء وإن ما يفعلونه هو
كفر دون كفر ،ومناظرات ابن عباس للخوارج معروفة مشهورة يف يوم
النهروان وفيما بعده ،انظر يف ذلك على سبيل املثال (جامع بيان العلم)
البن عبد الرب  ،104 - 103 /2أما احتجاج اخلوارج هبذه اآلية فبيَّنت
فساده وبطالنه يف التنبيه األول.
 - 4أن املناطات املكفرة اليت ذكرناها يف هذه املسألة (ترك حكم اهلل ،أو
تشريع ما خيالفه ،أو احلكم بتشريع خمالف) مل يقع شيء منها يف زمن ابن
عباس ت  68ه  ،وال فيما بَ ْعده بِعِ ّدة قرون [ ،]7وقد طالعت كثرياً من
 - 7قال العالمة أبو حممد املقدسي حفظه اهلل تعاىل:
"وهذا غري صحيح  -خصوصاً وأنك قد عرفت أن املصنف يُدخل يف مناط (ترك حكم اهلل)
صورة الرتك اجملرد كمعصية يف الواقعة ملن كان ملتزماً يف األصل بشرع اهلل وال يتحاكم لشرع
غريه.
فمثل هذه الصورة ال شك كانت موجودة يف القرون اليت جاءت بعد زمن ابن عباس رضي
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اهلل عنه  ..واملطَّلع على تاريخ اخلالفة األموية والعباسية يرى من ذلك أمثلة كثرية ..
واملصنف نفسه قد ذكر (ص  )879قصة القاضي الظامل ،بالل بن أيب بردة وأنه أول قاض
جار يف القضاء وقصته نقلها من كتاب "األوائل" أليب بكر بن أيب شيبة (ت  235ه )
حيث قال:
"وأول قاض جار يف القضاء بالل بن أيب بردة ،أخربنا أبو أمحد بإسناده أن رجالً قدَّم إىل
بالل رجالً يف َدي ٍن له عليه ،فأقر الرجل به ،وكان بالل يُعىن بالرجل ،فقال املدعي :يعطيين
حقي أو حتبسه بإقراره ،قال القاضي إنه مفلس قال :مل يذكر إفالسه ،قال :ما حاجته إىل
ذكره وأنا عارف به؟؟
فإن شئت أحبسه ،فالتزم نفقة عياله ،فانصرف الرجل وترك خصمه وكان بالل معروفاً
باجلَور" أه .
يتوىل
قال :ومبثل هذا اجلور يك ّفر اخلوارج ،إىل أن قال" :هذا ما كان يقع يف زماهنم ،أما أن ّ
رئيس دولة أو ملك أو قاضي واليته على احلكم بالدستور والقانون الوضعيّني ملتزماً بذلك ال

حييد عنه فهذا مل يقع من قبل قط إال يف طائفة التتار أواخر القرن السابع اهلجري" أه .
فتأمل كيف صار املصنف هنا إىل التفريق بني ما أنكره مراراً يف إطالقاته املتقدمة مما ُيثل به
املتقدمون واملتأخرون ،يف صورة َم ْن ترك حكم اهلل يف الواقعة دون أن يلتزم بشرع آخر ،وبني
احلكم بغري ما أنزل اهلل بصورته الكفرية الطاغوتية ..
فهذا الذي ذكره هنا ،أال يصدق عليه كثري من إطالقاته املتقدمة من قبل؟
 -فهو قد ترك حكم اهلل.

(ح َك َم بغري ما أنزل
 وجيوز أن يقال فيه أيضاً كما يفعل كثري من املتقدمني واملتأخرينَ :اهلل) ،فيُ ْش ِكل ذلك على بعض الناس ..
مع أن املراد أنه ح ّكم هواه أو شهوته ،وهنا أذ ّكرك بكالم املصنف املتقدم يف إنكاره على من
ّفرق بني احلاكم بغري ما أنزل اهلل إذا اتبع شرعاً آخر ،وبني من ترك حكم اهلل يف الواقعة
عصياناً واتباعاً للهوى  ..فجعل هذا النوع األخري نوعاً مكفراً مثل األول  ..وسرد األدلة
على أن كل من حكم بغري ما أنزل اهلل فقد اتبع هواه ..
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كتب (األوائل)  -وهي الكتب اليت يذكر مؤلفوها أول من فعل كذا أو أول
من قال كذا  -فلم أر فيها أدىن إشارة إىل وقوع شيء من هذه املناطات يف
القرون األوىل خاصة الثالثة اخلريية منها يف هذه األمة ،انظر على سبيل
املثال كتاب (األوائل) ضمن (املصنَّف) أليب بكر بن أيب شيبة (ت 235
ُ
ه ) ،ط دار التاج  1409ه  ،وكتاب األوائل منه يقع يف ج  7ص - 247
 ،276ومل يذكر فيه شيئاً من ذلك ،غاية ما كان يقع من احلكام والقضاة
هو اجلور يف احلكم يف بعض األمور حبيلة أو تأويل يصعب معه تأثيمه قضاءً
وإن كان يأمث ديانةً ،ومن هذا ما ذكره أبو هالل العسكري يف كتابه
(األوائل) قال:
(أول ٍ
قاض جار يف القضاء بالل بن أيب بُردة :أخربنا أبو أمحد بإسناده أن
رجالً ق ّدم إىل بالل رجالً يف َديْن له عليه ،فأقر الرجل به  -وكان بالل يُ ْع َىن
بالرجل  -فقال املدعي :يعطين حقي أو حنبسه بإقراره ،قال القاضي :إنه
مفلس ،قال :مل يذكر إفالسه ،قال :وما حاجته إىل ذكره ،وأنا عارف به؟
 وكذلك فهذا القاضي ترك حكم اهلل ،أو قُل :حكم بغري ما أنزل اهلل (اهلوى والظلمواجلور) للقرابة أو للمعرفة والدنيا وحنوه مما تقدم كالم املصنف يف عدم التفريق بينه ،وبني
احلكم بغري ما أنزل اهلل مبعناه الكفري ..
واإلنكار على من مثّل بذلك واشرتط اجلحد للتكفري فيه ..
فقوله هنا" :ومبثل هذا اجلور يك ّفر اخلوارج" نقض ملا أسسه وأنكره مراراً من قبل،
من ذلك قوله (ص " :)879وال يُستثىن من هذه األحكام إال احلاكم أو القاضي الشرعي
اجملتهد املخطئ" أه .
فقد استثىن هنا هذا القاضي اجلائر العامد غري اجملتهد ." !! ..
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فإن شئت أحبسه فالتزم نفقة عياله ،قال :فانصرف الرجل وترك خصمه،
وكان بالل معروفاً باجلور) أه من كتابه (األوائل) ص  ،246ط دار الكتب
العلمية  1407ه .
ومبثل هذا اجلور يُ َك ِّفر اخلوارج ،كما ذكره ابن حزم رمحه اهلل يف كالمه عن
ِشنَع اخلوارج قال:
(وقالت العُوفية  -وهم طائفة من البيهسية اليت ذكرنا آنفا  -إن اإلمام إذا
قضى قضية جور وهو ّبراسان أو بغريها حيث كان من البالد ففي ذلك
احلني نفسه يكفر هو ومجيع رعيته حيث كانوا من شرق األرض وغرهبا ،ولو
باألندلس واليمن فَ َما بني ذلك من البالد) (الفصل) البن حزم.54 /5 ،
هذا ما كان يقع يف زماهنم ،أما أن يتوىل رئيس دولة أو ملك أو قاضي
واليته على احلكم بالدستور والقانون الوضعيني ملتزما بذلك ال حييد عنه
فهذا مل يقع من قبل قط إال يف طائفة التتار أواخر القرن السابع اهلجري
حني أعلنوا إسالمهم وحكموا فيما بينهم بقانون وضعي خمالف لشريعة
وسأفصل هذا يف أول املسألة التالية إن شاء اهلل ،وال يظن أحد أن
اإلسالم،
ّ
الصحابة والتابعني رضي اهلل عنهم ال يكفرون أمثال هؤالء ،فإن هذا إزراء
فصلته
بالسلف وغمط هلم ،وهم الذين أكفروا مانعي الزكاة مبجرد املنع كما ّ
يف مبحث االعتقاد ،فكيف مبن منع احلكم بالشريعة كلها وحكم بشرع
خمالف هلا؟ وقد ذكرت من قبل أنه صح عن ابن عباس :أن من أطاع
التشريع املخالف واتبعه فقد أشرك باهلل ،وذلك يف تفسري قوله تعاىل{ :وإن
الشياطني ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم ملشركون}
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األنعام .121
وخالصة ما ذكرته يف املسألة السادسة:
حبسب املناطات الثالثة املكفرة املذكورة يف صدر املسألة:
 - 1أن كل من ترك احلكم مبا أنزل اهلل فيما تصدى للحكم فيه فهو كافر.
 - 2وأن كل من شرع ما خيالف شرع اهلل فهو كافر سواء حكم به أو مل
حيكم.
 - 3وأن كل من حكم بغري ما أنزل اهلل فهو كافر ،سواء كان هو الذي
اخرتع التشريع املخالف الذي حكم به أو اخرتعه غريه ،وسواء حكم يف
قضية واحدة أو أكثر.
وال يستثىن من هذه األحكام إال احلاكم أو القاضي الشرعي اجملتهد املخطئ
للنص الوارد يف حقه ،وخطؤه مغفور ومردود ال يُعمل به.
ويدخل يف هذه األحكام دخوال أوليا الرؤساء والقضاة واملشرعون يف الدول
احملكومة بالقوانني الوضعية إذ إن هؤالء يتولون والياهتم يف هذه البالد
باختيارهم ملتزمني احلكم هبذه القوانني مع علمهم مبخالفتها لشريعة
اإلسالم ،وهذا مستفيض ال ينكره إال معاند مكابر.
وهذا الذي ذكرته هنا هو الصواب والراجح الذي دلت عليه األدلة الشرعية
أما خمالفة بعض املعاصرين وغريهم ممن نبّهنا على أخطائهم فال اعتبار هلا
بعد معرفة وجه اخلطأ فيها ،خاصة وأنه يتبني لك من تتبع أخطائهم أهنم
يقلد بعضهم بعضا فيها بال حجة وال برهان وال متحيص ،وصار األمر كما
دراج أيب السمح قال:
روى ابن عبد الرب عن ّ
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(يأيت على الناس زمان يُ َس ِّمن الرجل راحلته حىت يُقعِ َد شحماً ،مث يسري
بس ٍنة قد عُ ِم َل هبا فال
عليها يف األمصار حىت تصري نقضاً ،يلتمس من يفتيه ُ
جيد إال من يفتيه بالظن) أه  .ذكر هذا األثر صاحل بن حممد الفالّين
( 1218ه ) يف كتابه (ايقاظ مهم أويل األبصار) مث قال:
(ولقد شاهدنا يف زماننا هذا مما قاله أبو السمح فلقد طفت من أقصى
املغرب ومن أقصى السودان إىل احلرمني الشريفني فلم ألق أحداً يُسأل عن
نازلة فريجع إىل كتاب رب العاملني وسنة سيد املرسلني وآثار الصحابة
والتابعني إال ثالثة رجال وكل واحد منهم مقموع حمسود يُبغضه مجيع من يف
بلده من املتفقهني وغالب من فيه من العوام واملتسمني بسيم الصاحلني،
وموجب العداوة واحلسد متسكهم بالكتاب وسنة إمام املتقني صلى اهلل عليه
وسلم ورفضهم كالم الطائفة العصبية واملقلدين) أه من كتابه املذكور ص
.29 - 27
نعرج على
وبعد سرد األدلة ّ
النصية الدالة على كفر من ذكرنا يف هذه املسألة ّ
ذكر اإلمجاع على ذلك.
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المسألة السابعةِ :ذكر اإلجماع على ُكفر الحكام بغير ما أنزل اهلل
(متهيد) يف بيان أول ما وقع تبديل الشرع يف املنتسبني إىل اإلسالم.
قد تبني مما ورد يف سبب نزول قوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل
فأولئك هم الكافرون} ،أن اليهود أعرضوا عن حكم اهلل تعاىل برجم الزاين
احملصن واخرتعوا حكماً بديالً عن ذلك وصار هذا احلكم املخرتع هو
القانون املعمول به بينهم ،ويف املنتسبني لإلسالم فإن أول ما وقع هذا كان
من التتار يف أواخر القرن السابع اهلجري كما قال الشيخ أمحد شاكر رمحه
اهلل (أفيجوز مع هذا يف شرع اهلل أن ُحيكم املسلمون يف بالدهم بتشريع
مقتبس عن تشريعات أوربا الوثنية امللحدة؟  -إىل قوله  -إن املسلمني مل
يُْبلو هبذا قط  -فيما نعلم من تارخيهم  -إال يف ذلك العهد عهد التتار،
وكان من أسوأ عهود الظلم والظالم) (عمدة التفسري)  .173 /4وهو كما
قال.
أما انتساب التتار لإلسالم :فقد وقع هذا بعد استيالئهم بقيادة هوالكو
على بغداد عام  656ه وكانوا وثنيني ،وأول من أسلم منهم هو السلطان
أمحد بن هوالكو عام  680ه  ،انظر كتاب (وثائق احلروب الصليبية والغزو
املغويل) د .حممد ماهر محادة ،ص  ،80ط مؤسسة الرسالة 1986 ،م.
ويظهر ادعاؤهم اإلسالم من االستفتاءات املوجهة بشأهنم إىل شيخ اإلسالم
ابن تيمية رمحه اهلل ،ففي استفتاء منها ورد (ما تقول الفقهاء أئمة الدين يف
هؤالء التتار الذين قدموا سنة تسع وتسعني وستمائة ،وفعلوا ما اشتهر من
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قتل املسلمني  -إىل قوهلم  -وادعوا مع ذلك التمسك بالشهادتني وادعوا
حترمي قتال مقاتلهم ملا زعموا من اتباع أصل اإلسالم) (جمموع الفتاوى)
 ،502 - 501 /28ويف استفتاء آخر (ما تقول السادة العلماء  ....يف
هؤالء التتار الذين يَ ْق ِدمون إىل الشام مرة بعد مرة ،وتكلموا بالشهادتني،
وانتسبوا إىل اإلسالم ومل يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه يف أول األمر)
(جمموع الفتاوى) .509 /28
هذا من جهة انتساهبم لإلسالم ،وأما حكمهم بغري ما أنزل اهلل مع دعواهم
اإلسالم :فيبيّنه قول ابن تيمية يف وصفه للتتار ضمن فتواه بشأهنم ،حيث
قال:
(وال يلتزمون احلكم بينهم حبكم اهلل ،بل حيكمون بأوضاع هلم توافق
اإلسالم تارة وختالفه أخرى) (جمموع الفتاوى) .505 /28
وقال ابن كثري:
(وكما حيكم به التتار من السياسات امللكية املأخوذة عن ملكهم جنكز
خان الذي وضع هلم الياسق ،وهو عبارة عن كتاب جمموع من أحكام قد
اقتبسها عن شرائع شىت من اليهودية والنصرانية وامللة اإلسالمية وغريها،
وفيها كثري من األحكام أخذها من جمرد نظره وهواه ،فصارت يف بنيه شرعا
متبعا يقدموهنا على احلكم بكتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم،
فمن فعل ذلك فهو كافر جيب قتاله حىت يرجع إىل حكم اهلل ورسوله فال
حيكم سواه يف قليل وال كثري) (تفسري ابن كثري) .67 /2
وجنكيز خان هو َج ّد هوالكو الذي استوىل على بغداد.
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وبعد :فقد كانت هذه هي أول مرة فيما يُعرف من تاريخ املسلمني أن
ينتسب قوم إىل اإلسالم وحيكمون بغري شريعته ،فهي نازلة من النوازل اليت
ليست هلا سابقة ،ومع ذلك فقد أفىت فيها ابن تيمية وابن كثري ونقال
اإلمجاع على كفر من فعل ذلك.
 - 1أما فتوى ابن تيمية ،فهي ما قاله رمحه اهلل  -ضمن فتواه يف شأن
التتار -
قال:
(ومعلوم باالضطرار من دين املسلمني وباتفاق مجيع املسلمني أن من سوغ
اتباع غري دين اإلسالم ،أو اتباع شريعة غري شريعة حممد صلى اهلل عليه
وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب،
كما قال تعايل{ :إن الذين يكفرون باهلل ورسله ،ويريدون أن يفرقوا بني اهلل
ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ،ويريدون أن يتخذوا بني ذلك
سبيال ،أولئك هم الكافرون حقا ،وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا}  -النساء
 150و ( ) - 151جمموع الفتاوى) 524 /28
ويف مواضع أخرى من فتاويه نقل شيخ اإلسالم اإلمجاع على كفر من
حكم بالشرائع املتضمنة لتحليل احلرام أو حترمي احلالل أو إسقاط األوامر
والنواهي الشرعية ،وهذه الصفات كلها تنطبق على القوانني املعاصرة ،ومن
حرم
هذا قوله رمحه اهلل (واإلنسان مىت َحلّل احلرام  -املجمع عليه  -أو َّ
ُ
احلالل  -اجملمع عليه  -أو ب ّدل الشرع  -اجملمع عليه  -كان كافراً باتفاق
الفقهاء) (جمموع الفتاوى) .267 /3
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وقال أيضا:
(ومعلوم أن من أسقط األمر والنهي الذي بَ َعث اهلل به رسله فهو كافر
باتفاق املسلمني واليهود والنصارى) (جمموع الفتاوى) .106 /8
ولشيخ اإلسالم أقوال أخرى سننقلها يف املسألة التالية إن شاء اهلل تعاىل.
 - 2وأما فتوى ابن كثري اليت ذكر فيها اإلمجاع على كفر من حكم بغري ما
أنزل اهلل.
فقوله (فمن ترك الشرع احملكم املنزل على حممد بن عبد اهلل خامت األنبياء
وحتاكم إىل غريه من الشرائع املنسوخة َك َفر ،فكيف مبن حتاكم إىل الياسا
وقدمها عليه؟ من فعل ذلك َك َفر بإمجاع املسلمني ،قال اهلل تعاىل{ :أفحكم
اجلاهلية يبغون ومن أحسن من اهلل حكما لقوم يوقنون} وقال تعاىل{ :فال
وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم
حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما} صدق اهلل العظيم) (البداية والنهاية)
 ،119 /13ضمن أحداث عام  624ه  ،عند ترمجته جلنكيز خان.
هذا ،وقد سبق  -يف نقد (الرسالة الليمانية) بآخر مبحث االعتقاد -
الكالم يف ُح ِّجية اإلمجاع ،وأنه مىت صح من جهة النقل ومل يُعلم له خمالف
فهو حجة ملزمة ،وال جيوز نسخه وال تبديله ،انظر (ارشاد الفحول)
للشوكاين ص  ،85 - 67و (شرح التلويح على التنقيح) للتفتازاين /2
.51
وعلى هذا فاإلمجاع على كفر من حكم بغري ما أنزل اهلل  -الذي نقله ابن
تيمية وابن كثري  -هو حجة ُمل ِزمة لنا ،ودليل مستقل نعتمد عليه يف الفتوى
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بكفر احلكام احلاكمني بالقوانني الوضعية ،وإمنا وقع اإلمجاع على حكم
هذه املسألة يف عصر ابن تيمية ( 728ه ) وابن كثري ( 774ه ) ألنه هذه
املسألة وقعت يف عصرمها ومل تقع قبله من الناحية التارخيية ،ومثلها يف ذلك
كمسألة َخْلق القرآن اليت وقعت يف عصر أمحد بن حنبل فانعقد إمجاع أهل
السنة على حكمها (وأن القرآن كالم اهلل غري خملوق وأن من قال إنه خملوق
فهو كافر) ومل ينقل هذا احلكم عن أحد من الصحابة إذ مل تقع املسألة يف
حياهتم فلم ينقل عن ٍ
قول فيها ،وهذا مما ينبهك على أن فتاوى
أحد منهم ٌ
املسائل املستجدة تؤخذ عن معاصريها من العلماء.
(تنبيه على فرق هام بني التتار وبني حكام اليوم)
زعم بعض اجملادلني عن احلكام الطواغيت أنه ال وجه لتطبيق فتاوى ابن
تيمية وابن كثري يف التتار على حكام اليوم ألن التتار وثنيون ،وهذه مغالطة
فقد تبني لك مما سبق أن التتار دخلوا يف اإلسالم ولكنهم ظلوا حيكمون
بغري شريعته ،وهذه األوصاف هي نفس أوصاف حكام اليوم ،وهلذا
فحكمهم كحكمهم ،ألن حاهلم كحاهلم.
واحلق أن حكام اليوم ُّ
أشد كفراً وضالالً من التتار ،وذلك ألن التتار مع
استيالئهم على كثري من بالد املسلمني كخراسان والعراق والشام أحيانا
فإهنم مل يفرضوا على هذه البالد احلكم بقانوهنم الوضعي (الياسق) وإمنا
حتاكموا به فيما بينهم وظل احلكم يف املسلمني جاريا وفق أحكام الشريعة،
أما حكام اليوم فإهنم فرضوا على املسلمني احلكم هبذه القوانني الكافرة.
يبني أن احلكم بالياسق ظل حمصوراً يف طائفة التتار مل يتعداهم إىل
أما ما ّ

270
سائر املسلمني ،فيدل عليه قول ابن تيمية فيهم (وال يلتزمون احلكم بينهم
حبكم اهلل) (جمموع الفتاوى) .505 /28
وقول ابن كثري (وكما حيكم به التتار من السياسات امللكية املأخوذة عن
ملكهم جنكيز خان الذي وضع هلم الياسق  -إىل قوله  -فصارت يف بنيه
شرعاً متبعاً) (تفسري ابن كثري) .67 /2
فقول ابن تيمية (احلكم بينهم) وقول ابن كثري (فصارت يف بنيه) يبني أن
احلكم بالياسق كان يف طائفة التتار فقط مل يفرضوه على املسلمني يف البالد
اليت استولوا عليها ،وقد نبّه الشيخ أمحد شاكر على هذا الفرق بقوله (أفرأيتم
هذا الوصف القوي من احلافظ ابن كثري  -يف القرن الثامن  -لذاك القانون
الوضعي ،الذي صنعه عدو اإلسالم "جنكيز خان"؟ ألستم ترونه يصف
حال املسلمني يف هذا العصر ،يف القرن الرابع عشر؟ إال يف فرق واحد أشرنا
إليه آنفا :أن ذلك كان يف طبقة خاصة من احلكام ،أتى عليها الزمن سريعا،
فاندجمت يف األمة اإلسالمية وزال أثر ما صنعت ،مث كان املسلمون اآلن
أسوأ حاال وأشد ظلما وظالما منهم ،ألن أكثر األمم اإلسالمية اآلن تكاد
تندمج يف هذه
القوانني املخالفة للشريعة واليت هي أشبه شيء بذاك "الياسق") (عمدة
التفسري) .174 - 173 /4
وأما أن احلكم بني املسلمني ظل جاريا وفق أحكام اإلسالم يف البالد اليت
استوىل عليها التتار ،فيدل عليه رسالة سلطان التتار قازان (أو غازان) إىل
نائبه يف حكم بالد الشام سيف الدين قبجق ،تلك الرسالة اليت قرئت على
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منابر دمشق عام  699ه  -وهي نفس السنة اليت استفيت فيها ابن تيمية
يف شأهنم كما سبق قريبا  ،-وفيها قال قازان (وعلى َملِك األمراء سيف
الدين بتقوى اهلل يف أحكامه ،وخشيته يف نقضه وإبرامه ،وتعظيم الشرع
و ُح ّكامه ،وتنفيذ أقضية كل ٍ
قاض على قول إمامه ،وليعتمد اجللوس للعدل
واإلنصاف ،وأخذ حق املشروف من األشراف ،وليُ ِقم احلدود والقصاص
ف الكف العادية عن كل من يُتعدى عليه)
على كل من وجبت عليه ،ولي ُك ّ
نقال عن (وثائق احلروب الصليبية والغزو املغويل) د .حممد ماهر محادة ،ص
 ،406 - 403ط مؤسسة الرسالة  1986م.
ويف وصف أحوال تلك البالد بعد استيالء التتار عليها نقل صديق حسن
خان (وأما البالد اليت عليها والة كفار فيجوز فيها أيضاً إقامة اجلمعة
والعيدين والقاضي قاض برتاضي املسلمني ،إذ قد تقرر أن ببقاء شيء من
العلة يبقى احلكم ،وقد حكمنا بال خالف بأن هذه الديار قبل استيالء
التتار من ديار اإلسالم ،وبعد استيالئهم إعالن اآلذان واجلمع واجلماعات
واحلكم مبقتضى الشرع والفتوى ذائع بال نكري من ملوكهم) أه (العربة مما
جاء يف الغزو والشهادة واهلجرة) لصديق حسن ،ص  ،232ط دار الكتب
العلمية  1405ه .
واحلاصل :أن احلكم مبقتضى الشرع يف بالد املسلمني اليت استوىل عليها
التتار ثابت تارخييا ،وهذا مما يبني لك أن حكام اليوم الذين يفرضون قوانني
الكفار على املسلمني أشد كفراً وضالال من التتار ،وأن املناط الذي أفيت
مبوجبه بكفر التتار متحقق يف املعاصرين بصورة أقوى.
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المسألة الثامنة :سرد أقوال العلماء في بيان كفر الحكام بغير ما أنزل
اهلل
النصية على كفر احلكام بغري ما أنزل اهلل (يف املسألة
بعد سرد األدلة ّ
السادسة) مث ِذ ْكر اإلمجاع على ذلك (يف املسألة السابعة) ،أذكر هنا أقوال
بعض العلماء يف هذا املوضوع لالستئناس هبا ،فقد ذكرت يف الباب الرابع
من هذا الكتاب أن أقوال العلماء ُحيتج هلا وال حيتج هبا ،وإمنا تقوم احلجة
باألدلة الشرعية اليت يذكرها العلماء ضمن فتاويهم وأجوبتهم ،وقد ذكرت
يف صدر املسألة السادسة أن احلكم بغري ما أنزل اهلل  -بالقوانني الوضعية -
يشتمل على ثالثة مناطات مكفرة وهي :ترك احلكم مبا أنزل اهلل ،وتشريع ما
خيالف شرع اهلل ،واحلكم هبذا الشرع املخالف أي :احلكم بغري ما أنزل اهلل،
وأقوال أهل العلم املذكورة يف هذه املسألة تتناول مناطاً أو أكثر من هذه
الثالثة.
ومن هؤالء العلماء:
 - 1اإلمام ابن حزم األندلسي رمحه اهلل ( 456ه )
تكلم يف مواضع من كتابه (اإلحكام يف أصول األحكام) عمن أجاز احلكم
بالشرائع املنسوخة كالتوراة واإلجنيل وأن هذا كفر ،وتكلم عمن شرع ما مل
يأذن به اهلل أو أبطل ما شرعه اهلل وأن هذا كله كفر ،وكالمه هذا ينطبق
على واقعنا من حيث اخرتاع شرائع خمالفة لشرع اهلل وإجياب احلكم هبا
والتحاكم إليها ،مع تضمن هذه الشرائع املخرتعة إلبطال ما شرعه اهلل
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تعاىل ،ومما قاله ابن حزم يف بيان ذلك:
(أ) قال رمحه اهلل (فإن كان يعتقد أن ٍ
ألحد بعد موت النيب صلى اهلل عليه
وسلم أن حيرم شيئا كان حالال إىل حني موته عليه السالم ،أو حيل شيئا
كان حراما إىل حني موته عليه السالم ،أو يوجب حداً مل يكن واجبا إىل
حني موته عليه السالم ،أو يشرع شريعة مل تكن يف حياته عليه السالم ،فهو
كافر مشرك حالل الدم واملال حكمه حكم املرتد وال فرق) (اإلحكام) /1
.73
(ب) وقال ابن حزم أيضا (وأما من ظن أن أحداً بعد موت رسول اهلل صلى
وحيدث شريعة مل
اهلل عليه وسلم ،ينسخ حديث النيب صلى اهلل عليه وسلمُ ،
وح َّل دمه وماله وحلق بعبدة
تكن يف حياته عليه السالم ،فقد َك َفر وأشرك َ
األوثان ،لتكذيبه قول اهلل تعاىل{ :اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت
عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا} ،وقال تعاىل{ :ومن يبتغ غري
اإلسالم دينا فلن يُقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين} ،فمن ادعى أن
شيئا مما كان يف عصره عليه السالم على حك ٍم ما ،مث بُ ّدل بعد موته فقد
ِ
العبادات واألحكام واحملرمات واملباحات
ابتغى غري اإلسالم دينا ،ألن تلك
والواجبات اليت كانت على عهده عليه السالم ،هي اإلسالم الذي رضيه اهلل
تعاىل لنا ،وليس اإلسالم شيئا غريها ،فمن ترك شيئا منها فقد ترك اإلسالم،
ومن أحدث شيئا غريها فقد أحدث غري اإلسالم ،وال مرية يف شيء أخربنا
اهلل تعاىل به أنه قد أكمله ،وكل حديث أو آية كانا بعد نزول هذه اآلية،
فإمنا هي تفسري ملا نزل قبلها ،وبيان جلملتها ،وتأكيد ألمر متقدم ،وباهلل
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تعاىل التوفيق) (اإلحكام) .145 - 144 /2
بالنص
(ج ) وقال ابن حزم رمحه اهلل (من حكم حبكم اإلجنيل مما مل يأت
ّ
وحي يف شريعة اإلسالم فإنه كافر مشرك خارج عن اإلسالم)
عليه ٌ
(اإلحكام)  .173 /5فهذا ُح ْكم من َح َكم بالشرائع املنسوخة فكيف مبن
َح َكم بالقوانني املخرتعة؟.
(د) وقال ابن حزم أيضا (وأيضاً فال فرق بني جواز شرع شريعة من إجياب
أو حترمي أو إباحة بالرأي مل ينص تعاىل عليه وال رسوله عليه السالم ،وبني
إبطال شريعة شرعها اهلل على لسان رسوله صلى اهلل عليه وسلم بالرأي،
واملفرق بني هذين العملني متحكم بالباطل مفرت ،وكالمها ُكفر ال خفاء به)
(اإلحكام) .31 /6
(ه ) وقال ابن حزم أيضا (ألن إحداث األحكام ال خيلو من أحد أربعة
أوجه :إما إسقاط فرض الزم ،كإسقاط بعض الصالة أو بعض الصيام أو
بعض الزكاة أو بعض احلج أو بعض حد الزنا أو حد القذف ،أو إسقاط
مجيع ذلك ،وإما زيادة يف شيء منها ،أو إحداث فرض جديد ،وإما إحالل
حمرم كتحليل حلم اخلنزير واخلمر وامليتة ،وإما حترمي حملل كتحرمي حلم الكبش
وما أشبه ذلك ،وأي هذه الوجوه كان ،فالقائل به كافر مشرك ،الحق
باليهود والنصارى ،والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئا من هذا دون
استتابة ،وال قبول توبة إن تاب ،واستصفاء ماله لبيت مال املسلمني ،ألنه
مبدل لدينه ،وقد قال عليه السالم "من بدل دينه فاقتلوه" ومن اهلل تعاىل
نعوذ من غضبة لباطل أدت إىل مثل هذه املهالك) (اإلحكام) .110 /6
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وكالم ابن حزم هذا ينطبق على واقعنا ،فالقوانني الوضعية قد أتت مبا قاله
من إسقاط حد الزنا وحد القذف وسائر احلدود ،وأتت بإباحة الربا واخلمر
والزنا وامليسر ،وأتت بتحرمي اجلهاد يف سبيل اهلل وغري ذلك مما هو معلوم.
والبن حزم رمحه اهلل كالم مماثل يف (اإلحكام) ج  2ص  ،9ج  6ص 77
  78و  109و .117 - 2شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ( 728ه )
(أ) قال رمحه اهلل (ومعلوم باالضطرار من دين املسلمني وباتفاق مجيع
املسلمني أن من سوغ اتباع غري دين اإلسالم ،أو اتباع شريعة غري شريعة
حممد صلى اهلل عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب
وكفر ببعض الكتاب ،كما قال تعاىل{ :إن الذين يكفرون باهلل ورسله،
ويريدون أن يفرقوا بني اهلل ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض،
ويريدون أن يتخذوا بني ذلك سبيال ،أولئك هم الكافرون حقا ،وأعتدنا
للكافرين عذابا مهينا}  -النساء  150و ( ) - 151جمموع الفتاوى)
.524 /28
فهذه القوانني الوضعية هي شريعة الكفار وشريعة اجلاهلية كما ذكرته يف
املسألة الرابعة من هذا املوضوع ،واحلكام الذين حيكمون بالد املسلمني مل
يقفوا عند حد تسويغ اتباعها بدالً من أحكام الشريعة اإلسالمية ولكنهم
يُلزمون املسلمني باتباعها ويعاقبون اخلارج عليها.
(ب) وقال ابن تيمية رمحه اهلل (ومن ب ّدل شرع األنبياء وابتدع شرعاً ،فشرعُه
باطل ال جيوز اتباعه ،كما قال تعاىل{ :أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين
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ما مل يأذن به اهلل} ،وهلذا َك َفَر اليهود والنصارى ألهنم متسكوا بشرع مبدل
منسوخ) (جمموع الفتاوى) .365 /35
(ج ) وقال أيضا (مثل أن يقال :نُ َسخ هذه التوراة ُمبَدَّلة ال جيوز العمل مبا
فيها ومن عمل اليوم بشرائعها املب ّدلة واملنسوخة فهو كافر ،فهذا الكالم
حق ال شيء على قائله ،واهلل أعلم) (جمموع الفتاوى) .200 /35
وحنوه ٌ
وقول شيخ اإلسالم هنا يشبه قول ابن حزم السابق  -وسيأيت البن القيم
كالم مثله  -أن من عمل بالشرائع املنسوخة كالتوراة واإلجنيل َك َفر ،مع أهنا
منزلة من عند اهلل يف أصلها ،فكيف مبن يُعرض عن الشريعة
شرائع مساوية ّ
اإلسالمية الناسخة املهيمنة على ما سواها ويلتزم باحلكم بقوانني بشرية
مناقضة لشريعة اهلل؟.
املنزل من عند اهلل تعاىل وهو الكتاب
(د) وقال ابن تيمية أيضا (الشرع ّ
والسنة الذي بعث اهلل به رسوله ،فإن هذا الشرع ليس ٍ
ألحد من اخللق
اخلروج عنه ،وال خيرج عنه إال كافر) (جمموع الفتاوى) .262 /11
واخلروج عن الشرع هو بعدم االلتزام بأحكامه فكيف مبن َشَرع ما يضاد
أحكامه والتزم باحلكم هبا؟.
(ه ) وقال رمحه اهلل (ومعلوم أن من أسقط األمر والنهي الذي بعث اهللُ به
ُر ُسله فهو كافر باتفاق املسلمني واليهود والنصارى) (جمموع الفتاوى) /8
 ،106وتعطيل احلدود الشرعية وغريها من أحكام الشريعة مع إباحة
احملرمات كالزنا والربا واخلمر ،هذا هو إسقاط األمر والنهي الشرعيني الذي
يكفر فاعله باالتفاق.
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(و) وقال ابن تيمية أيضا (واإلنسان مىت َحلَّل احلرام  -اجملمع عليه  -أو
حرم احلالل  -اجملمع عليه  -أو ب ّدل الشرع  -اجملمع عليه  -كان كافراً
َّ
باتفاق الفقهاء) (جمموع الفتاوى) .267 /3
تبني لك من املقدمة السابعة عشرة كيف تشتمل القوانني الوضعية على
وقد ّ
حتليل احلرام وحترمي احلالل وتبديل الشرع ،فكل من وضعها أو أجاز احلكم
هبا أو أمر باحلكم هبا أو حكم هبا فهو كافر باالتفاق.
(ز) وقال ابن تيمية رمحه اهلل (ومىت ترك ِ
العامل ما علمه من كتاب اهلل وسنة
رسوله  -صلى اهلل عليه وسلم  -واتبع حكم احلاكم املخالف حلكم اهلل
ورسوله  -صلى اهلل عليه وسلم  -كان مرتدا كافرا،
يستحق العقوبة يف الدنيا واآلخرة ،قال تعاىل{ :الْمص ،كتاب أنزل إليك
فال يكن يف صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنني ،اتبعوا ما أنزل
إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء قليال ما تذكرون}  -األعراف 1
  - 3ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع األذى ليدع ما علمه من شرع اهللورسوله الذي جيب اتباعه واتبع حكم غريه كان مستحقا لعذاب اهلل بل
عليه أن يصرب وإن ِ
ي يف اهلل فهذه سنة اهلل يف األنبياء وأتباعهم ،قال اهلل
أوذ
َ
تعاىل{ :امل ،أحسب الناس أن يرتكوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون ،ولقد
فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهلل الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني} -
العنكبوت ( ) - 3 - 1جمموع الفتاوى) .373 /35
وسئل ابن تيمية رمحه اهلل عن التتار الذين يغريون على بالد الشام مرة
(ح ) ُ
بعد أخرى وهم يٌظهرون اإلسالم وال يلتزمون بكثري من شرائعه ،ما حكمهم
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وحكم قتاهلم؟ (جمموع الفتاوى)  501 /28و  ،509فأجاب رمحه اهلل:
(احلمد هلل ،كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة مع شرائع اإلسالم الظاهرة
املتواترة من هؤالء القوم وغريهم فإنه جيب قتاهلم حىت يلتزموا شرائعه ،وإن
كانوا مع ذلك ناطقني بالشهادتني ،وملتزمني بعض شرائعه ،كما قاتل أبو
بكر الصديق والصحابة رضي اهلل عنهم مانعي الزكاة ،وعلى ذلك اتفق
الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر أليب بكر رضي اهلل عنهما ،فاتفق
الصحابة رضي اهلل عنهم على القتال على حقوق اإلسالم ،عمال بالكتاب
والسنة.
وكذلك ثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من عشرة أوجه احلديث عن
اخلوارج ،وأخرب أهنم شر اخللق واخلليقة ،مع قوله" :حتقرون صالتكم مع
صالهتم ،وصيامكم مع صيامهم" فعلم أن جمرد االعتصام باإلسالم مع عدم
التزام شرائعه ليس مبسقط للقتال ،فالقتال واجب حىت يكون الدين كله هلل
وحىت ال تكون فتنة ،فمىت كان الدين لغري اهلل فالقتال واجب.
فأُيا طائفة امتنعت من بعض الصلوات املفروضات ،أو الصيام ،أو احلج،
أو عن التزام حترمي الدماء ،واألموال ،واخلمر ،والزنا ،وامليسر ،أو عن نكاح
ذوات احملارم ،أو عن التزام جهاد الكفار ،أو ضرب اجلزية على أهل
الكتاب ،وغري ذلك من واجبات الدين وحمرماته  -اليت ال عذر ألحد يف
جحودها وتركها  -اليت يكفر اجلاحد لوجوهبا ،فإن الطائفة املمتنعة تُ َقاتَل
عليها وإن كانت مقرة هبا ،وهذا مما ال أعلم فيه خالفا بني العلماء) (جمموع
الفتاوى) .503 - 502 /28
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وقال ابن تيمية أيضا (كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع اإلسالم
الظاهرة املتواترة فإنه جيب قتاهلا باتفاق أئمة املسلمني ،وإن تكلمت
بالشهادتني ،فإذا أقروا بالشهادتني وامتنعوا عن الصلوات اخلمس وجب
قتاهلم حىت يُصلوا ،وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتاهلم حىت يؤدوا الزكاة،
وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق ،وكذلك إن
امتنعوا عن حترمي الفواحش ،أو الزنا ،أو امليسر ،أو اخلمر ،أو غري ذلك من
حمرمات الشريعة ،وكذلك إن امتنعوا عن احلكم يف الدماء واألموال
واألعراض واألبضاع وحنوها حبكم الكتاب والسنة ،وكذلك إن امتنعوا عن
األمر باملعروف والنهي عن املنكر وجهاد الكفار إىل إن يُسلموا ويؤدوا اجلزية
عن يد وهم صاغرون ،وكذلك إن اظهروا البدع املخالفة للكتاب والسنة
واتباع سلف األمة وأئمتها  -إىل أن قال  -قال اهلل تعاىل{ :وقاتلوهم حىت
ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل} فإذا كان بعض الدين هلل وبعضه لغري
اهلل وجب القتال حىت يكون الدين كله هلل) (جمموع الفتاوى) - 510 /28
.511
إىل أن قال ابن تيمية (وقد اتفق الصحابة واألئمة بعدهم على قتال مانعي
الزكاة وإن كانوا يصلون اخلَمس ويصومون شهر رمضان ،وهؤالء مل يكن هلم
شبهة سائغة ،فلهذا كانوا مرتدين ،وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا
بالوجوب ،كما أمر اهلل ،وقد حكي عنهم أهنم قالوا :إن اهلل أمر نبيه بأخذ
الزكاة بقوله{ :خذ من أمواهلم صدقة}  -التوبة - 103 :وقد سقطت
مبوته) (جمموع الفتاوى) .519 /28
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 - 3العالمة ابن القيم رمحه اهلل ( 751ه )
وصح اإلمجاع بأن دين اإلسالم نسخ كل
قال ابن القيم (وقد جاء القرآنّ ،
دين كان قبله ،وأن من التزم ما جاءت به التوراة واإلجنيل ،ومل يتبع القرآن،
فإنه كافر ،وقد أبطل اهلل كل شريعة كانت يف التوراة واإلجنيل وسائر امللل،
وافرتض على اجلن واإلنس شرائع اإلسالم ،فال حرام إال ما حرمه
اإلسالم ،وال فرض إال ما أوجبه اإلسالم) (أحكام أهل الذمة) البن القيم،
ج  1ص  ،259ط دار العلم للماليني  1983م.
وقد نقلت من قبل كالم ابن حزم وابن تيمية الذي يشبه قول ابن القيم هذا
يف أن من التزم بأحكام الشرائع املنسوخة فقد كفر ،فإذا كان هذا هو حكم
من التزم بشرائع نزلت يف أصلها من عند اهلل تعاىل ولكن اإلسالم نسخها،
فكيف مبن التزم بقوانني من اخرتاع البشر كجوستنيان ونابليون وغريمها،
وكيف مبن فرض هذه القوانني على املسلمني؟ وسيأيت يف كالم ابن كثري
التايل إشارة إىل ذلك.
 - 4احلافظ ابن كثري رمحه اهلل ( 774ه )
(أ) ذكر رمحه اهلل كتاب الياسق وبعض ما ورد فيه من أحكام وهو كتاب
وضعه جنكيز خان ملك التتار وصار يف بنيه شرعا متبعاً حيكمون به
ويتحاكمون إليه مع دعواهم اإلسالم ،مث قال ابن كثري:
املنزلة على بعباده األنبياء عليهم الصالة
(ويف ذلك كله خمالفة لشرائع اهلل ّ
املنزل على حممد بن عبد اهلل خامت األنبياء
والسالم ،فمن ترك الشرع احملكم ّ
وحتاكم إىل غريه من الشرائع املنسوخة كفر ،فكيف مبن حتاكم إىل الياسا
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وقدَّمها عليه؟ من فعل ذلك َك َفر بإمجاع املسلمني ،قال تعاىل{ :أفحكم
ومن أحسن ِمن اهلل ُح ْكماً لقوم يوقنون} ،وقال تعاىل{ :فال
اجلاهلية يبغون َ
وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم ،مث ال جيدوا يف أنفسهم
حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً} صدق اهلل العظيم) أه (البداية والنهاية)
البن كثري.119 /13 ،
ومن أحسن ِمن اهلل
(ب) ويف تفسري قوله تعاىل{ :أفحكم اجلاهلية يبغون َ
ُح ْكماً لقوم يوقنون} املائدة  ،50قال ابن كثري رمحه اهلل:
(ينكر تعاىل على من خرج عن حكم اهلل املشتمل على كل خري الناهي عن
وع َد َل إىل ما سواه من اآلراء واألهواء واالصطالحات اليت وضعها
كل شر َ
الرجال بال مستند من شريعة اهلل ،كما كان أهل اجلاهلية حيكمون به من
الضالالت واجلهاالت مما يضعوهنا بآرائهم وأهوائهم ،وكما حيكم به التتار
من السياسات امللكية املأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع هلم
الياسق ،وهو عبارة عن كتاب جمموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شىت
من اليهودية والنصرانية وامللة اإلسالمية وغريها ،وفيها كثري من األحكام
أخذها من جمرد نظره وهواه ،فصارت يف بنيه شرعا متبعا يقدموهنا على
احلكم بكتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،فمن فعل ذلك فهو
كافر جيب قتاله حىت يرجع إىل حكم اهلل ورسوله فال حيكم سواه يف قليل
وال كثري ،قال تعاىل{ :أفحكم اجلاهلية يبغون} أي :يبتغون ويريدون وعن
{ومن أحسن ِمن اهلل ُح ْكماً لقوم يوقنون} أي :ومن
حكم اهلل يعدلونَ ،
أعدل من اهلل يف حكمه ملن عقل عن اهلل شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن اهلل
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أحكم احلاكمني ،وأرحم ّبلقه من الوالدة بولدها فإنه تعاىل هو العامل بكل
شيء القادر على كل شيء العادل يف كل شيء) (تفسري ابن كثري) /2
.67
وهنا ستة تنبيهات على هذه الفتوى:
التنبيه األول :أن فتوى ابن كثري هذه منذ سبعمائة سنة تنطبق على واقعنا
املعاصر متام االنطباق ،وأخطأ من جعلها خاصة بالتتار ،فإن فتواه عامة
شاملة لكل من خرج عن حكم اهلل تعاىل إىل احلكم بآراء الرجال ،وهذا
القول ينطبق متاماً على القوانني الوضعية فإهنا خروج عن حكم اهلل إىل
احلكم بآراء الرجال وقوانينهم اليت اخرتعوها ،مث إن ابن كثري ضرب مثلني
لذلك :أحدمها قوله (كما كان أهل اجلاهلية حيكمون به  ) ....والثاين قوله
فتبني بذلك أن ِذكره للتتار
(وكما حيكم به التتار من السياسات ّ ،) ....
هو من باب ضرب املثل ال من باب ختصيص الفتوى ،ولذلك فقد ختم
فتواه بصيغة عموم ،وهي اجلملة الشرطية املص ّدرة مبَ ْن الشرطية فقال (فمن
فعل ذلك فهو كافر جيب قتاله) فهذا نص عام منه يقطع التأويالت الباطلة
لفتواه رمحه اهلل تعاىل.
والتنبيه الثاين :على قوله  -عن الياسق ( -وهو عبارة عن كتاب جمموع من
أحكام قد اقتبسها عن شرائع شىت من اليهودية والنصرانية وامللة اإلسالمية
وغريها ،وفيها كثري من األحكام أخذها من جمرد نظره وهواه) أه  .وهذا
الوصف ينطبق على القوانني الوضعية املعمول هبا يف بالد املسلمني ،فإهنا
مشتملة على ضالالت وأهواء ومشتملة أيضا على بعض القوانني
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اإلسالمية ،وهذا ال خيرجها عن كوهنا قوانني كافرة ،ألن من آمن ببعض
وَك َفر ببعض فقد َك َفر بالكل كما سبق يف أول ما نقلته عن ابن تيمية آنفا،
وألن اهلل أكفر اليهود ملا ب ّدلوا حداً واحداً من حدوده (الرجم) فكيف
بالقوانني الوضعية اليت اسقطت احلدود كلها.
والتنبيه الثالث :على قوله  -عن الياسق ( -فصارت يف بنيه شرعاً متبعاً)
يبني لك أن حكام اليوم
أه  .أي :يف أبناء جنكيز خان وهم التتار ،وهذا مما ّ
أكفر من التتار ،فإن كِال الفريقني أظهر اإلسالم والتزم ببعض شعائره ولكنه
حكم بغري ما أنزل اهلل ،ولكنهما افرتقا يف أم ٍر هام :وهو أن التتار مع
استيالئهم على بالد املسلمني وتوليهم احلكم فيها مل يفرضوا على املسلمني
احلكم بقانوهنم الكافر (الياسق) وإمنا حكم به التتار فيما بينهم وظل احلكم
بني املسلمني جاريا وفق الشرع كما سبق إيضاحه يف آخر املسألة السابعة،
أما حكام اليوم فإهنم فرضوا قوانني الكفر على املسلمني وألزموهم باحلكم
هبا والتحاكم إليها وأنشأوا املعاهد (كليات احلقوق) لتخريج من يتوىل
احلكم هبذه القوانني بني املسلمني وكل هذا مل يفعله التتار ،وهذا مما يبني
لك أن حكام اليوم أكفر من التتار الذين نقل ابن تيمية ومن بعده ابن
كثري اإلمجاع على كفرهم حلكمهم بغري ما أنزل اهلل.
والتنبيه الرابع :على قول ابن كثري (وكما حيكم به التتار من السياسات
امللكية املأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع هلم الياسق  -إىل قوله
 فمن فعل ذلك فهو كافر جيب قتاله) أه  .وهذا الكالم فيه رد علىالشبهة اليت يثريها البعض دفاعاً عن احلكام املرتدين احلاكمني بالقوانني
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الوضعية أن هؤالء احلكام ليسوا هم الذين وضعوا هذه األحكام وأدخلوها
بالد املسلمني ،فأقول :وكذلك الذين أفىت ابن كثري بكفرهم مل يكونوا هم
الذين وضعوا الياسق ،وإمنا وضعه ملكهم الوثين جنكيز خان الذي مات
عام  624ه  ،يف حني ُولِ َد ابن كثري عام  700ه  ،وأفىت بكفر أبناء جنكيز
خان الذين أعلنوا إسالمهم وحكموا بقانون جدهم ،فاحلال هو احلال،
وقبل فتوى ابن كثري لدينا فتوى رب العاملني فإن الذين قال اهلل تعاىل فيهم
{ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} لرتكهم حكم اهلل برجم
الزاين احملصن وحكمهم حبكم بديل ،مل يكن املعاصرون منهم للنيب صلى
اهلل عليه وسلم هم الذين اخرتعوا احلكم البديل وإمنا اخرتعه أسالفهم ،كما
هو مذكور يف األحاديث اليت وردت يف بيان سبب النزول خاصة ما رواه
الطربي عن أيب هريرة من أن أول من ترك حد الرجم وب ّدل حكمه كان
ملكاً من ملوك اليهود ،ومل تكن هلم ملوك زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم
عندما نزلت اآلية ،فوقوع التبديل من أسالفهم مل ُينع من احلكم بكفرهم
ما اتبعوهم على ذلك.
أما التنبيه اخلامس :فعلى قول ابن كثري (فمن فعل ذلك فهو كافر) أه .
فتأمل ترتيبه احلكم بالكفر على جمرد الفعل (فمن فعل ذلك فهو كافر)،
أي :من حكم بالشرع املخرتع فقد كفر ،ومل يقل كما قال معظم املعاصرين
من أنه ال يكفر من فعل ذلك إال إذا اعتقد جوازه أو استحله أو جحد
حكم اهلل فهذه كلها شروط فاسدة والقول هبا هو قول غالة املرجئة الذين
أكفرهم السلف كما سبق التنبيه عليه يف مبحث االعتقاد ويف املقدمة
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السادسة عشرة يف املسألة اخلامسة هبذا املوضوع .واحلاصل :أن احلكم
بالكفر يف الدنيا يكون باإلتيان بقول أو فعل ثبت أنه مكفِّر بالدليل
الشرعي ،وقد دلت األدلة على كفر من ترك احلكم مبا أنزل اهلل أو حكم
بغريه أو اخرتع حكماً غريه كما سبق بيانه يف املسألة السادسة.
أما التنبيه السادس :على فتوى ابن كثري السابقة ،فهو أنه جيوز العمل هبا
بالنسبة للحكام املعاصرين احلاكمني بالقوانني الوضعية النطباقها عليهم كما
أسلفت القول ،وإن كان يف األدلة املذكورة باملسألة السادسة واإلمجاع
املذكور باملسألة السابعة ما يغين عن تقليد ابن كثري يف فتواه هذه ،ومع ذلك
فإن تقليده جائز كما سبق يف أحكام املفيت بالباب اخلامس هبذا الكتاب،
وفيه قال ابن القيم رمحه اهلل( :هل جيوز للحي تقليد امليت والعمل بفتواه من
غري اعتبارها بالدليل املوجب لصحة العمل هبا؟ فيه وجهان ألصحاب
اإلمام أمحد والشافعي ،فمن منعه قال :جيوز تغيري اجتهاده لو كان حيا،
فإنه كان جيدد النظر عند نزول هذه النازلة إما وجوباً وإما استحباباً ،على
النزاع املشهور ،ولعله لو َجدَّد النظر لرجع عن قوله األول .والثاين :اجلواز،
وعليه عمل مجيع املقلدين يف أقطار األرض ،وخيار ما بأيديهم من التقليد
وم ْن منع منهم تقليد امليت فإمنا هو شيء يقوله بلسانه،
تقليد األمواتَ ،
وعمله يف فتاويه وأحكامه ّبالفه ،واألقوال ال متوت مبوت قائلها ،كما ال
متوت األخبار مبوت ُرَواهتا وناقليها) (اعالم املوقعني) ج  4ص .215
 - 5الشوكاين رمحه اهلل (حممد بن علي) رمحه اهلل ( 1250ه )
يف رسالته (الدواء العاجل يف دفع العدو الصائل) وصف أحوال أهل البالد

286
(فلنبني لك حال القسم الثاين:
اخلارجة عن سلطان الدولة يف زمانه ،فقال ّ
وهو حكم أهل البالد اخلارجة عن أوامر الدولة ونواهيها  -إىل قوله  -منها
أهنم حيكمون ويتحاكمون إىل من يعرف األحكام الطاغوتية منهم يف مجيع
األمور اليت تنوهبم وتعرض هلم من غري انكار وال حياء من اهلل وال من عباده
وال خيافون من أحد بل قد حيكمون بذلك بني من يقدرون على الوصول
إليهم من الرعايا ومن كان قريبا منهم ،وهذا األمر معلوم لكل أحد من
الناس ال يقدر أحد على انكاره ودفعه وهو أشهر من
نار على علم ،وال شك وال ريب أن هذا كفر باهلل سبحانه وتعاىل وبشريعته
اليت أمر هبا على لسان رسوله واختارها لعباده يف كتابه وعلى لسان رسوله،
بل كفروا جبميع الشرائع من عند آدم عليه السالم إىل اآلن ،وهؤالء
جهادهم واجب وقتاهلم متعني حىت يقبلوا أحكام اإلسالم ويذعنوا هلا
وحيكموا بينهم بالشريعة املطهرة وخيرجوا من مجيع ما هم فيه من الطواغيت
الشيطانية  -إىل قوله  -ومعلوم من قواعد الشريعة املطهرة ونصوصها أن من
جرد نفسه لقتال هؤالء واستعان باهلل وأخلص له النية فهو منصور وله
العاقبة فقد وعد اهلل هبذا يف كتابه العزيز {ولينصرن اهلل من ينصره}{ ،إن
تنصروا اهلل ينصركم ويثبت أقدامكم}{ ،والعاقبة للمتقني}  -إىل أن قال -
فإن تَ َرَك من هو قادر على جهادهم فهو متعرض لنزول العقوبة مستحق ملا
أصابه ،فقد سلط اهلل على أهل اإلسالم طوائف عقوبة هلم حيث مل ينتهوا
عن املنكرات ومل حيرصوا على العمل بالشريعة املطهرة ،كما وقع من تسليط
اخلوارج يف أول اإلسالم ،مث تسليط القرامطة والباطنية بعدهم ،مث تسليط
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الرتك حىت كادوا يطمسون اإلسالم ،وكما يقع كثريا من تسليط الفرنج
وحنوهم فاعتربوا يا أويل األبصار إن يف هذا لعربة ملن كان له قلب أو ألقى
السمع وهو شهيد) أه من رسالته (الدواء العاجل) ص  ،35 - 33ضمن
(الرسائل السلفية) له ،ط دار الكتب العلمية.
 - 6الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد
الوهاب رمحهم اهلل.
ُسئل الشيخ عبداللطيف ( 1292ه ) عما حيكم به أهل السوالف من
البوادي وغريهم من عادات اآلباء واألجداد ،هل يُطلق عليهم بذلك الكفر
بعد التعريف؟ فأجاب (من حتاكم إىل غري كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل
عليه وسلم بعد التعريف فهو كافر ،قال تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل
فأولئك هم الكافرون} ،وقال تعاىل{ :أفغري دين اهلل يبغون} اآلية ،وقال
تعاىل{ :أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من
قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت ،وقد أِمروا أن يكفروا به} اآلية،
وقال تعاىل{ :ولقد بعثنا يف كل أمة رسوالً أن اعبدوا اهلل واجتنبوا
الطاغوت} اآلية ،واآليات يف هذا املعىن كثرية) أه من (الدرر السنية يف
األجوبة النجدية) مجع عبد الرمحن بن قاسم ،ج  8ص  ،241ط دار
اإلفتاء بالسعودية  1385ه .
 - 7الشيخ َمحَد بن عتيق النجدي رمحه اهلل ( 1301ه ).
يف رسالته (بيان النجاة والفكاك من مواالة املرتدين وأهل اإلشراك) ذكر
ضمن نواقض اإلسالم (األمر الرابع عشر :التحاكم إىل غري كتاب اهلل وسنة
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رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،وذكر الشيخ َمحَد فتوى ابن كثري يف تفسريه
لقوله تعاىل{ :أفحكم اجلاهلية يبغون} ،مث قال :ومثل هؤالء ما وقع فيه
عامة البوادي ومن شاهبهم من حتكيم عادات آبائهم وما وضعه أوائلهم من
الرفاقة ،يقدموهنا على كتاب اهلل وسنة
املوضوعات امللعونة اليت يُ َس ُّموهنا شرع ّ
رسوله ،ومن فعل ذلك فإنه كافر جيب قتاله حىت يرجع إىل حكم اهلل
ورسوله) أه من (جمموعة التوحيد) لشيخي اإلسالم ،ص  ،412ط دار
الفكر  1399ه .
 - 8الشيخ عبد اهلل بن محيد رمحه اهلل:
قال (ومن أصدر تشريعاً عاماً ُملزماً للناس يتعارض مع حكم اهلل ،فهذا
خيرج من امللة كافراً) نقال عن كتاب (أمهية اجلهاد) لعلي بن نفيع العلياين،
ص  ،196ط دار طيبة  1405ه .
ومناط التكفري يف الصورة اليت ذكرها هو التشريع من دون اهلل وهو املناط
الثاين املذكور يف املسألة السادسة.
 - 9الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ رمحه اهلل ( 1389ه ) املفيت
املشهور ،وهو حفيد الشيخ عبد اللطيف املذكور آنفا ،يف رسالته (حتكيم
القوانني) قال الشيخ حممد (إن من الكفر األكرب املستبني تنزيل القانون
اللعني منزلة ما نزل به الروح األمني على قلب حممد صلى اهلل عليه وسلم
الرِّد إليه
ليكون من املنذرين ،بلسان عريب مبني ،يف احلُ ْكم به بني العاملني ،و َ
وجل{ :فإن تنازعتم يف
عند تنازع املتنازعني ،مناقضةً ومعاند ًة لقول اهلل ّ
عز ّ
شيء فردوه إىل اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ذلك خريٌ
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أحسن تأويال} وقد نفى اهلل سبحانه وتعاىل اإلُيان عن َّمن مل ُحيَ ِّكموا
و ُ
النيب صلى اهلل عليه وسلم فيما شجر بينهم،
نفياً مؤكداً بتكرار أداة النفي وبالقسم ،قال تعاىل{ :فال وربك ال يؤمنون
حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت
ويُسلموا تسليما} ومل يكتف تعاىل وتقدس منهم مبجرد التحكيم للرسول
صلى اهلل عليه وسلم ،حىت يُضيفوا إىل ذلك َع َد َم وجود شيء من احلرج يف
نفوسهم بقوله جل شأنه {مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت} -
الضيق  -بل ال َّ
بد من اتساع صدورهم لذلك وسالمتها من القلق
واحلََر ُج:
ُ
يضموا إليهما
واالضطراب ،ومل يكتف تعاىل أيضا هنا هبذين األمرين ،حىت ُّ
كمال االنقياد حلكمه صلى اهلل عليه وسلم ،حبيث يتخلون
التسليم وهو ُ
هاهنا من أي تعلق للنفس هبذا الشيء ويسلموا ذلك إىل احلكم احلق أمت
تسليم ،وهلذا أكد ذلك باملصدر املؤكد ،وهو قوله جل شأنه (تسليما) امل ِّبني
أنه ال يُكتفي هاهنا بالتسليم  ..بل ال بد من التسليم املطلق) أه مث ذكر
الشيخ حممد أن احلكم بغري ما أنزل اهلل يكون كفراً أكرب يف أحوال ،اخلامس
منها يصور واقع البالد احملكومة بالقوانني الوضعية ،وفيه قال:
(  ...اخلامس :وهو أعظمها وأمشلها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة
ألحكامه ومشاقة هلل ولرسوله ،ومضاهاة باحملاكم الشرعية إعدادا وإمدادا
وإرصادا وتأصيال وتفريعا وتشكيال وتنويعاً وحكما وإلزاما ،ومراجع
ومستمدات ،فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها
إىل كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،فلهذه احملاكم مراجع هي:
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القانون امللفق من شرائع شىت ،وقوانني كثرية ،كالقانون الفرنسي ،والقانون
األمريكي والقانون الربيطاين ،وغريها من القوانني ،ومن مذاهب بعض
البدعيني املنتسبني إيل الشريعة وغري ذلك.
فهذه احملاكم اآلن يف كثري من أمصار اإلسالم مهيأة مكملة مفتوحة
األبواب ،والناس إليها أسراب إثر أسراب ،حيكم حكامها بينهم مبا خيالف
حكم السنة والكتاب ،من أحكام ذلك القانون وتُلزمهم به وتقرهم عليه،
وحتتمه عليهم ،فأي ْك ُفر فوق هذا الكفر ،وأي مناقضة للشهادة بأن حممداً
رسول اهلل بعد هذه املناقضة.
وذكر أدلة مجيع ما قدمنا على وجه البسط معلومة معروفة ،ال حيتمل ذكرها
هذا املوضع ،فيا معشر العقالء! ويا مجاعات األذكياء وأويل النهى! كيف
ترضون أن جتري عليكم أحكام أمثالكم ،وأفكار أشباهكم ،أو من هو
دونكم ،ممن جيوز عليهم اخلطأ ،بل خطأهم أكثر من صواهبم بكثري ،بل ال
صواب يف حكمهم إال ما هو مستمد من حكم اهلل ورسوله ،نصا أو
استنباطا ،تدعوهنم حيكمون يف أنفسكم ودمائكم وأبشاركم ،وأعراضكم ويف
أهاليكم من أزواجكم وذراريكم ،ويف أموالكم وسائر حقوقكم ،ويرتكون
ويرفضون أن حيكموا فيكم حبكم اهلل ورسوله  -صلى اهلل عليه وسلم ،-
الذي ال يتطرق إليه اخلطأ ،وال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل
من حكيم محيد ،وخضوع الناس ورضوخهم حلكم رهبم خضوع ورضوخ
حلكم َم ْن خلقهم تعاىل ليعبدوه ،فكما ال يسجد اخللق إال هلل ،وال يعبدون
إال إياه ،وال يعبدون املخلوق ،فكذلك جيب أن ال يرضخوا وال خيضعوا أو
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ينقادوا إال حلكم احلكيم العليم احلميد ،الرؤوف الرحيم ،دون حكم
ات والشبهات،
املخلوق ،الظلوم اجلهول ،الذي أهلكته
ُ
الشكوك والشهو ُ
الظلمات ،فيجب على العقالء أن
واستولت على قلوهبم الغفلةُ والقسوةُ و
ُ
يربأوا بنفوسهم عنه ،ملا فيه من االستعباد هلم ،والتحكم فيهم باألهواء
واألغراض ،واألغالط واألخطاء ،فضال عن كونه كفراً بنص قوله تعاىل:
{ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون}) أه من رسالته (حتكيم
القوانني) ،وقد انتقدت من قبل قوله إن احلكم بغري ما أنزل اهلل يكون كفراً
أصغر يف بعض األحوال وذلك يف أواخر املسألة السادسة.
 - 10الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهلل:
(أ) يف تفسري قوله تعاىل{ :إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم} اإلسراء
 ،9قال الشنقيطي:
(ومن هدي القرآن لليت هي أقوم  -بيانه أن كل من اتبع تشريعا غري
التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم حممد بن عبد اهلل صلوات اهلل وسالمه
اح خمر ٌج من امللة اإلسالمية،
كفر بو ٌ
عليه ،فاتباعه لذلك التشريع املخالف ٌ
وملا قال الكفار للنيب صلى اهلل عليه وسلم :الشاة تصبح ميتة من قتلها؟
فقال هلم" :اهلل قتلها" فقالوا له :ما ذحبتم بأيديكم حالل ،وما ذحبه اهلل
بيده الكرُية تقولون إنه حرام! فأنتم إذن أحسن من اهلل!؟  -أنزل اهلل فيهم
قوله تعاىل{ :والتأكلوا مما مل يذكر اسم اهلل عليه وإنه لفسق وإن الشياطني
ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم ملشركون} وحذف
الفاء من قوله {إنكم ملشركون} يدل على قسم حمذوف على حد قوله يف
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اخلالصة:
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم…جواب ما أخرت فهو ملتزم.
إذ لو كانت اجلملة جوابا للشرط القرتنت بالفاء على حد قوله يف اخلالصة
أيضا:
واقرن بَِفا حتماً جوابا لو جعل…شرطا إلن أو غريها مل ينجعل.
فهو قسم من اهلل جل وعال أقسم به على أن من اتبع الشيطان يف حتليل
امليتة أنه مشرك ،وهذا الشرك خمرج عن امللة بإمجاع املسلمني ،وسيوبخ اهلل
مرتكبه يوم القيامة بقوله{ :أمل أعهد إليكم يا بين آدم أن ال تعبدوا
الشيطان إنه لكم عدو مبني} ألن طاعته يف تشريعه املخالف للوحي هي
عبادته ،وقال تعاىل{ :إ ْن يدعون من دونه إال إناثا وإن يدعون إال شيطانا
مريدا} أي :ما يعبدون إال شيطانا ،وذلك باتباعهم تشريعه ،وقال:
{وكذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم  } ...اآلية،
فسماهم شركاء ألهنم أطاعوهم يف معصية اهلل تعاىل ،وقال عن خليله {يا
أبت ال تعبد الشيطان} اآلية ،أي :بطاعته يف الكفر واملعاصي ،وملا سأل
عدي بن حامت النيب صلى اهلل عليه وسلم عن قوله تعاىل{ :اختذوا أحبارهم
ورهباهنم أربابا) اآلية ،بني له أن معىن ذلك أهنم أطاعوهم يف حترمي ما أحل
اهلل وحتليل ما حرم .واآليات مبثل هذا كثرية.
والعجب ممن ُحي ِّكم غري تشريع اهلل مث يدعي اإلسالم ،كما قال تعاىل{ :أمل
تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن
يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم
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ضالال بعيدا} ،وقال{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون}،
وقال{ :أفغري اهلل أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصال
والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك باحلق فال تكونن من
املمرتين}) (أضواء البيان) .441 - 439 /3
(ب) ويف تفسري قوله تعاىل{ :وال يُشرك يف حكمه أحداً} الكهف ،26
قال الشنقيطي رمحه اهلل:
(قرأ هذا احلرف عامة السبعة ما عدا ابن عامر {وال يشرك} بالياء املثناة
التحتية ،وضم الكاف على اخلرب ،وال نافية ،واملعىن :وال يشرك اهلل جل
وعال أحداً يف حكمه ،بل احلكم له وحده جل وعال ال حكم لغريه البتة،
فاحلالل ما أحله تعاىل ،واحلرام ما حرمه ،والدين ما شرعه ،والقضاء ما
قضاه ،وقرأه ابن عامر من السبعة" ،وال تشرك" بضم التاء املثناة الفوقية
وسكون الكاف بصيغة النهي ،أي :ال تشرك يا نيب اهلل ،أو ال تشرك أيها
املخاطب أحداً يف حكم اهلل جل وعال ،بل أخلص احلكم هلل من شوائب
شرك غريه يف احلكم ،وحكمه جل وعال املذكور يف قوله {وال يُشرك يف
حكمه أحداً} شامل لكل ما يقضيه جل وعال ،ويدخل يف ذلك التشريع
دخوال أوليا.
وما تضمنته هذه اآلية الكرُية من كون احلكم هلل وحده ال شريك له فيه
على كلتا القراءتني جاء مبينا يف آيات آخر ،كقوله تعاىل{ :إن احلكم إال
هلل أمر أن ال تعبدوا إال إياه} ،وقوله تعاىل{ :إن احلكم إال هلل عليه
توكلت }...اآلية ،وقوله تعاىل{ :وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل
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اهلل }...اآلية ،وقوله تعاىل{ :ذلكم بأنه إذا ُد ِع َي اهلل وحده كفرمت وإن
يشرك به تؤمنوا فاحلكم هلل العلي الكبري} ،وقوله تعاىل{ :كل شيء هالك
إال وجهه له احلكم وإليه ترجعون} ،وقوله تعاىل{ :وله احلمد يف األوىل
واآلخرة وله احلكم وإليه ترجعون} ،وقوله {أفحكم اجلاهلية يبغون ومن
أحسن من اهلل حكما لقوم يوقنون} ،وقوله تعاىل{ :أفغري اهلل أبتغي حكما
وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصال} إىل غري ذلك من اآليات.
ويفهم من هذه اآليات كقوله (وال يُشرك يف حكمه أحداً) أن متبعي
أحكام املشرعني غري ما شرعه اهلل أهنم مشركون باهلل ،وهذا املفهوم جاء
مبيناً يف آيات أخر ،كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان يف إباحة امليتة بدعوى
أهنا ذبيحة اهلل (وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهلل عليه وإنه لفسق وإن
الشياطني ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم ملشركون}
فصرح بأهنم مشركون بطاعتهم ،وهذا اإلشراك يف الطاعة ،واتباع التشريع
املخالف ملا شرعه اهلل تعاىل  -هو املراد بعبادة الشيطان يف قوله تعاىل{ :أمل
أعهد إليكم يا بين آدم أال تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبني .وأن اعبدوين
هذا صراط مستقيم} وقوله تعاىل عن نبيه إبراهيم{ :يا أبت ال تعبد
الشيطان إن الشيطان كان للرمحن عصيا} ،وقوله تعاىل{ :إن يدعون من
دونه إال إناثاً .وإن يدعون إال شيطاناً مريداً} أي :ما يعبدون إال شيطانا،
أي :وذلك باتباع تشريعه ،ولذا مسى اهلل تعاىل الذين يطاعون فيما زينوا من
املعاصي شركاء يف قوله تعاىل{ :وكذلك زين لكثري من املشركني قتل
أوالدهم شركاؤهم  } ...اآلية ،وقد بني النيب صلى اهلل عليه وسلم هذا
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لعدي بن حامت رضي اهلل عنه ملا سأله عن قوله تعاىل{ :اختذوا أحبارهم
ورهباهنم أرباباً من دون اهلل  } ...اآلية  -فبني له أهنم أحلوا هلم ما حرم
اهلل ،وحرموا عليهم ما أحل اهلل فاتبعوهم يف ذلك ،وأن ذلك هو اختاذهم
إياهم أرباباً ،ومن أصرح األدلة يف هذا :أن اهلل جل وعال يف سورة النساء
َّبني أن من يريدون أن يتحاكموا إىل غري ما شرعه اهلل يتعجب من زعمهم
أهنم مؤمنون ،وما ذلك إال ألن دعواهم اإلُيان مع إرادة التحاكم إىل
الطاغوت بالغة من الكذب ماي حصل منه العجب ،وذلك يف قوله تعاىل:
{أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك
يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أ ُِمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان
أن يضلهم ضالال بعيداً}.
وهبذه النصوص السماوية اليت ذكرنا يظهر غاية الظهور :أن الذين يتبعون
القوانني الوضعية اليت شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه خمالفة ملا شرعه اهلل
جل وعال على ألسنة رسله صلى اهلل عليهم وسلم ،أنه ال يشك يف كفرهم
وشركهم إال من طمس اهلل بصريته ،وأعماه عن نور الوحي مثلهم.
تنبيه:
اعلم أنه جيب التفصيل بني النظام الوضعي الذي يقتضي حتكيمه الكفر
ّبالق السموات واألرض ،وبني النظام الذي ال يقتضي ذلك.
وإيضاح ذلك :أن النظام قسمان :إداري ،وشرعي ،أما اإلداري الذي يراد
به ضبط األمور وإتقاهنا على وجه غري خمالف للشرع ،فهذا ال مانع منه ،وال
خمالف فيه من الصحابة ،فمن بعدهم ،وقد عمل عمر رضي اهلل عنه من
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ذلك أشياء كثرية ما كانت يف زمن النيب صلى اهلل عليه وسلمَ ،ك َكْتبِ ِه أمساء
اجلند يف ديوان ألجل الضبط ،ومعرفة من غاب ومن حضر كما قدمنا
إيضاح املقصود منه يف سورة "بين إسرائيل" يف الكالم على العاقلة اليت حتمل
دية اخلطأ ،مع أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يفعل ذلك ،ومل يعلم
بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إال بعد أن وصل تبوك صلى اهلل
عليه وسلم ،وكاشرتائه  -أعين عمر رضي اهلل عنه  -دار صفوان بن أمية
وجعله إياها سجناً يف مكة املكرمة ،مع أنه صلى اهلل عليه وسلم مل يتخذ
سجنا هو وال أبو بكر ،فمثل هذا من األمور اإلدارية اليت تفعل إلتقان
األمور مما ال خيالف الشرع ال بأس به ،كتنظيم شئون املوظفني ،وتنظيم إدارة
األعمال على وجه ال خيالف الشرع ،فهذا النوع من األنظمة الوضعية ال
بأس به ،وال خيرج عن قواعد الشرع من مراعاة املصاحل العامة.
وأما النظام الشرعي املخالف لتشريع خالق السموات واألرض فتحكيمه كفر
ّبالق السموات واألرض ،كدعوى أن تفضيل الذكر على األنثى يف املرياث
ليس بإنصاف ،وأهنما يلزم استواؤمها يف املرياث ،وكدعوى أن تعدد الزوجات
ظلم ،وأن الطالق ظلم للمرأة ،وأن الرجم والقطع وحنومها أعمال وحشية ال
يسوغ فعلها باإلنسان ،وحنو ذلك ،فتحكيم هذا النوع من النظام يف أنفس
اجملتمع وأمواهلم وأعراضهم وأنساهبم وعقوهلم وأدياهنم :كفر ّبالق السموات
واألرض ،ومترد على نظام السماء الذي وضعه من خلق اخلالئق كلها وهو
أعلم مبصاحلها سبحانه وتعاىل عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبريا (أم
هلم شركاء شرعوا هلم من الدين مامل يأذن به اهلل) أه (أضواء البيان) /4
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.85 - 82
(ج ) ويف تفسري قوله تعاىل{ :وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهلل}
الشورى  ،10قال الشنقيطي رمحه اهلل:
(ما دلت عليه هذه اآلية الكرُية من أن ما اختلف فيه الناس من األحكام
فحكمه إىل اهلل وحده ،ال إىل غريه ،جاء موضحا يف آيات كثرية.
يشرك
فاإلشراك باهلل يف حكمه كاإلشراك به يف عبادته قال يف حكمه {وال ُ
يف حكمه أحداً) ،ويف قراءة ابن عامر من السبعة {وال تشرك يف حكمه
أحداً} بصيغة النهي.
وقال يف اإلشراك به يف عبادته{ :فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال
صاحلاً وال يشرك بعبادة ربه أحداً} ،فاألمران سواء كما ترى إيضاحه إن
شاء اهلل  -إىل أن قال  -وأما اآليات الدالة على أن اتباع تشريع غري اهلل
املذكور كفر فهي كثرية جداً ،كقوله تعاىل{ :إمنا سلطانه على الذين يتولونه
والذين هم به مشركون} ،وقوله تعاىل:
{وإن أطعتموهم إنكم ملشركون} ،وقوله تعاىل
{أمل أعهد إليكم يا بين آدم أال تعبدوا الشيطان} اآلية ،واآليات مبثل ذلك
كثرية جداً ،كما تقدم إيضاحه يف الكهف  -إىل أن قال الشنقيطي  -وملا
كان التشريع ومجيع األحكام ،شرعية كانت أو كونية قدرية ،من خصائص
الربوبية ،كما دلت عليه اآليات املذكورة كان كل من اتبع تشريعاً غري تشريع
اهلل قد اختذ ذلك املشرع ربا ،وأشركه مع اهلل  -إىل أن قال  -وعلى كل
حال فال شك أن كل من أطاع غري اهلل ،يف تشريع خمالف ملا شرعه اهلل،
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فقد أشرك به مع اهلل كما يدل لذلك قوله{ :وكذلك زين لكثري من
املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم} فسماهم شركاء ملا أطاعوهم يف قتل
األوالد) أه (أضواء البيان) .173 - 162 /7
تبني
(د) ويف تفسري قوله تعاىل{ :إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما ّ
سول هلم وأملى هلم ،ذلك بأهنم قالوا للذين كرهوا ما
هلم اهلدى الشيطان َّ
ّنزل اهلل سنطيعكم يف بعض األمر ،واهلل يعلم إسرارهم ،فكيف إذا توفتهم
املالئكة يضربون وجوههم وأدبارهم ،ذلك بأهنم اتبعوا ما أسخط اهللَ وكرهوا
رضوانه فأحبط أعماهلم} حممد  ،28 - 25قال الشنقيطي رمحه اهلل:
(واآلية الكرُية تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل اهلل يف معاونته له
على كراهته ومؤازرته له على ذلك الباطل ،أنه كافر باهلل بدليل قوله تعاىل
فيمن كان كذلك {فكيف إذا توفتهم املالئكة يضربون وجوههم وأدبارهم،
ذلك بأهنم اتبعوا ما أسخط اهللَ وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهلم}  -إىل أن
قال  -فكل من قال هلؤالء الكفار الكارهني ملا نزله اهلل :سنطيعكم يف
بعض األمر ،فهو داخل يف وعيد اآلية،
وأحرى من ذلك من يقول هلم :سنطيعكم يف كل األمر كالذين يتبعون
القوانني الوضعية مطيعني بذلك للذين كرهوا ما نزل اهلل ،فإن هؤالء ال شك
أهنم ممن تتوفاهم املالئكة يضربون وجوههم وأدبارهم ،وأهنم اتبعوا ما أسخط
اهلل وكرهوا رضوانه ،وأنه حمبط أعماهلم) أه (أضواء البيان) - 587 /7
.590
وانظر أيضا (أضواء البيان) ج  1ص  396 - 395و  ،476وج  7ص
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.614
 - 11حممد بن جعفر الكتاين رمحه اهلل من علماء املغرب يف كتابه (نصيحة
أهل اإلسالم) قال:
(املبحث السادس :اتباع عوائد الكفار والتمذهب مبذاهبهم والعمل
بقوانينهم  -إىل قوله  -ومن مجلتها ،أعين تلك القوانني ،احلكم يف القضايا
النازلة بني اخللق بغري ما حكم به فيها امللك احلق ،بل بضوابط عقلية،
ك
وسياسات كفرية ،وآراء فكرية ،مل يأت هبا شرع وال دين ،وال نزل هبا َملَ ٌ
من مالئكة إله العاملني ،وإمنا هي أحكام خمتلفة وافقهم فيها ضعفة اإلُيان،
ممن استزله وأغواه الشيطان حاولوا هبا تبديل الشرع املطاع ،وحتويل ما له من
األوضاع وإظهار عزهتم ،وترويج كفرهم وشركهم وكلمتهم ،والكتاب والسنة
مملوآن بالتحذير من هذا ،والتنفري عنه والوعيد عليه ،والتقريع والتوبيخ ملن
يفعله أو ُييل بقلبه إليه ،وكيف أيتها األمة نتمذهب مبذاهبهم ،ونأخذ يف
الدين بقوانينهم وأحكامهم ،أو منيل أدىن ميل إليها ،ونساعد يف زمن من
األزمان عليها ،واحلق تعاىل يقول يف كتابه{ :فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل
اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر}  -إىل قوله { -فال وربك
ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم ،مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما
قضيت ويسلموا تسليما} ،ويقول{ :وأن احكم بينهم مبا أنزل اهلل وال تتبع
أهواءهم ،واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهلل إليك  -إىل قوله -
أفحكم اجلاهلية يبغون ،ومن أحسن من اهلل حكما لقوم يوقنون} ،ويقول:
{ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} مث قال{ :فأولئك هم
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الظاملون} مث قال{ :فأولئك هم الفاسقون} ،قال الطرطوشي يف سراجه:
فكل من مل حيكم مبا جاء من عند اهلل ورسوله كملت فيه هذه األوصاف
الثالثة :الكفر والظلم والفسق أه ) (نصيحة أهل اإلسالم) ص - 191
 ،194ط مكتبة بدر بالرباط باملغرب 1409 ،ه .
والطرطوشي هو أبو بكر الطرطوشي صاحب كتاب البدع ،وله كتاب يف
السياسة الشرعية امسه (سراج امللوك).
 - 12الشيخ أمحد شاكر رمحه اهلل:
(أ) يف تعليقه على تفسري قوله تعاىل{ :فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك
فيما شجر بينهم} النساء  ،65قال الشيخ أمحد شاكر:
(فانظروا أيها املسلمون ،يف مجيع البالد اإلسالمية أو البالد اليت تنتسب
لإلسالم ،يف أقطار األرض  -إىل ما صنع بكم أعداؤكم املبشرون
واملستعمرون :إذ ضربوا
على املسلمني قوانني ضالة مدمرة لألخالق واآلداب واألديان ،قوانني إفرجنية
وثنية ،مل تنب على شريعة وال دين ،بل بنيت على قواعد وضعها رجل كافر
وثين ،أىب أن يؤمن برسول عصره  -عيسى عليه السالم  -وأصر على
وثنيته ،إىل ما كان من فسقه وفجوره وهتتكه! هذا هو جوستنيان ،أبو
القوانني وواضع أسسها فيما يزعمون ،والذي مل يستح رجل من كبار
رجاالت مصر املنتسبني  -ظلماً وزوراً  -إىل اإلسالم ،أن يرتجم قواعد ذاك
الرجل الفاسق الوثين ،ويسميها "مدونة جوستنيان"! سخرية وهزءاً ب "مدونة
مالك" ،إحدى موسوعات الفقه اإلسالمي املبين على الكتاب والسنة،
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واملنسوبة إىل إمام دار اهلجرة ،فانظروا إىل مبلغ ذلك الرجل من السخف،
بل من الوقاحة واالستهتار!
هذه القوانني اليت فرضها على املسلمني أعداء اإلسالم السافرو العداوة ،هي
يف حقيقتها دين آخر جعلوه ديناً للمسلمني بدال من دينهم النقي السامي،
ألهنم أوجبوا عليهم طاعتها ،وغرسوا يف قلوهبم حبها وتقديسها والعصبية
هلا ،حىت لقد جتري على األلسنة واألقالم كثرياً كلمات "تقديس القانون"
"حَرم احملكمة" ،وأمثال ذلك من الكلمات اليت يأبون أن
"قدسية القضاء" َ
توصف هبا الشريعة اإلسالمية وآراء الفقهاء اإلسالميني ،بل هم حينئذ
يصفوهنا بكلمات "الرجعية" "اجلمود" "الكهنوت" "شريعة الغاب" إىل أمثال
ما ترى من املنكرات يف الصحف واجملالت والكتب العصرية ،اليت يكتبها
أتباع أولئك الوثنيني!
مث صاروا يطلقون على هذه القوانني ودراساهتا كلمة "الفقه" و "الفقيه" و
"التشريع" و "املشرع" ،وما إىل ذلك من الكلمات اليت يطلقها علماء
اإلسالم على الشريعة وعلمائها ،وينحدرون فيتجرؤون على املوازنة بني دين
اإلسالم وشريعته وبني دينهم املفرتي اجلديد!!  -إىل أن قال  -وصار هذا
الدين اجلديد هو القواعد األساسية اليت يتحاكم إليها املسلمون يف أكثر
بالد اإلسالم وحيكمون هبا ،سواء منها ما وافق يف بعض أحكامه شيئاً من
أحكام الشريعة وما خالفها ،وكله باطل وخروج ،ألن ما وافق الشريعة إمنا
وافقها مصادفة ،ال اتباعاً هلا ،وال طاعة ألمر اهلل وأمر رسوله ،فاملوافق
واملخالف كالمها مرتكس يف محأة الضاللة ،يقود صاحبه إىل النار ال جيوز
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ملسلم أن خيضع له أو يرضى به.
وقد نزيد هذا املعىن بياناً ،عند كالم احلافظ ابن كثري يف تفسري اآلية50 :
من سورة املائدة ،إن شاء اهلل) (عمدة التفسري خمتصر تفسري ابن كثري)
ألمحد شاكر.215 - 214 /3 ،
(ب) ويف تعليقه على كالم ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل{ :أفحكم
اجلاهلية يبغون} املائدة  ،50قال أمحد شاكر رمحه اهلل:
(أقول" :أفيجوز مع هذا يف شرع اهلل أن حيكم املسلمون يف بالدهم بتشريع
مقتبس عن تشريعات أوربا الوثنية امللحدة؟ بل تشريع تدخله األهواء واآلراء
الباطلة ،يغريونه ويبدلونه كما يشاءون ،ال يبايل واضعه أوافق شرعة اإلسالم
أم خالفها؟
إن املسلمني مل يُْب لَ ْوا هبذا قط فيما نعلم من تارخيهم إالّ يف ذلك العهد عهد
التتار ،وكان من أسوأ عهود الظلم والظالم ومع هذا فإهنم مل خيضعوا له ،بل
غلب اإلسالم التتار ،مث مزجهم فأدخلهم يف شرعته ،وزال أثر ما صنعوا
بثبات املسلمني على دينهم وشريعتهم ،وبأن هذا احلكم السيئ اجلائر ،كان
مصدره الفريق احلاكم إذ ذاك ،مل يندمج فيه أحد من أفراد األمم اإلسالمية
احملكومة ،ومل يتعلموه ،ومل يعلموه أبناءهم ،فما أسرع ما زال أثره.
أفرأيتم هذا الوصف القوي من احلافظ ابن كثري  -يف القرن الثامن  -لذاك
القانون الوضعي ،الذي صنعه عدو اإلسالم "جنكيز خان"؟ ألستم ترونه
يصف حال املسلمني يف هذا العصر ،يف القرن الرابع عشر إال يف فرق واحد
أشرنا إليه آنفا :أن ذلك كان يف طبقة خاصة من احلكام ،أتى عليها الزمن
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سريعا ،فاندجمت يف األمة اإلسالمية وزال أثر ما صنعت.
مث كان املسلمون اآلن أسوأ حاال وأشد ظلما وظالما منهم ،ألن أكثر األمم
اإلسالمية اآلن تكاد تندمج يف هذه القوانني املخالفة للشريعة واليت هي
أشبه شيء بذاك الياسق ،الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر ،هذه
القوانني اليت يصنعها ناس ينتسبون لإلسالم ،مث يتعلمها أبناء املسلمني
ويفخرون بذلك آباء وأبناء ،مث جيعلون مرد أمرهم إىل معتنقي هذا "الياسق
العصري" ،وحيقرون من خيالفهم يف ذلك ،ويسمون من يدعوهم إىل
االستمساك بدينهم وشريعتهم "رجعياً" و "جامداً"! إىل مثل ذلك من
األلفاظ البذيئة.
بل إهنم أدخلوا أيديهم فيما بقي يف احلكم من التشريع اإلسالمي ،يريدون
حتويله إىل "ياسقهم اجلديد" ،باهلوينا واللني تارة ،وباملكر واخلديعة تارة ،ومبا
ملكت أيديهم من السلطان تارات ،ويصرحون  -وال يستحيون  -بأهنم
يعملون على فصل الدولة عن الدين!!
أفيجوز إذن  -مع هذا  -ألحد من املسلمني أن يعتنق هذا الدين اجلديد،
أعين التشريع اجلديد! َأو جيوز ألب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه
واعتقاده والعمل به ،عاملاً كان األب أو جاهالً؟!
أو جيوز لرجل مسلم أن يلي القضاء يف ظل هذا الياسق العصري ،وأن
يعمل به ،ويعرض عن شريعة اهلل البينة؟ ما أظن أن رجالً مسلماً يعرف
دينه ،ويؤمن به مجلة وتفصيال ،ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله اهلل على رسوله
كتابا حمكماً ،ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،وبأن طاعته
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وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب يف كل حال ،ما أظنه
يستطيع إال أن جيزم غري مرتدد وال متأول بأن والية القضاء يف هذه احلال
باطلة بطالناً أصلياً ،ال يلحقه التصحيح وال اإلجازة.
إن األمر يف هذه القوانني الوضعية واضح وضوح الشمس ،هي كفر بواح،
ال خفاء فيه وال مداورة ،وال عذر ألحد ممن ينتسب لإلسالم  -كائنا من
كان  -يف العمل هبا أو اخلضوع هلا أو إقرارها ،فليحذر امرئ لنفسه ،وكل
امرئ حسيب نفسه ،أال فليصدع العلماء باحلق غري هيابني ،وليبلغوا ما
أمروا بتبليغه ،غري موانني وال مقصرين) أه (عمدة التفسري) - 173 /4
.174
(ج ) ويف تعليقه على تفسري قوله تعاىل{ :يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا
الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين} آل عمران  ،149قال
أمحد شاكر رمحه اهلل:
(وقد وقع املسلمون يف هذه العصور األخرية فيما هناهم اهلل عنه من طاعة
الذين كفروا فأسلموا إىل الكفار عقوهلم وألباهبم ،وأسلموا إليهم  -يف بعض
األحيان  -بالدهم ،وصاروا يف كثري من األقطار رعية للكافرين من
احلاكمني ،وأتباعاً لدول هي ألد األعداء لإلسالم واملسلمني ،ووضعوا يف
أعناقهم ربقة الطاعة هلم ،مبا هو من حق الدولة من طاعة احملكوم للحاكم،
بل قاتل ناس ينتسبون لإلسالم من رعايا الدول العدوة لإلسالم  -إخواهنم
املسلمني يف دول كانت إسالمية إذ ذاك ،مث عم البالء ،فظهر حكام يف
كثري من البالد اإلسالمية يدينون بالطاعة للكفار  -عقال وروحاً وعقيدة -
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واستذلوا الرعية من املسلمني وبثوا فيهم عداوة اإلسالم بالتدريج ،حىت كادوا
يردوهم على أعقاهبم خاسرين ،وما أولئك باملسلمني ،فإنا هلل وإنا إليه
راجعون) (عمدة التفسري) .51 /3
(د) ويف تعليقه على تفسري قوله تعاىل{ :يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وذروا
ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني ،فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهلل
ورسوله} البقرة  ،279 - 278قال أمحد شاكر رمحه اهلل:
(فانظروا أيها املسلمون  -إن كنتم مسلمني  -إىل بالد اإلسالم يف كافة
أقطار األرض إال قليال ،وقد ضربت عليها القوانني الكافرة امللعونة ،املقتبسة
من قوانني أوربة الوثنية امللحدة ،اليت استباحت الربا استباحة صرحية
بألفاظها وروحها ،واليت يتالعب فيها واضعوها باأللفاظ ،بتسمية "الربا":
"فائدة" حىت لقد رأينا ممن ينتسب إىل اإلسالم ،من رجال هذه القوانني
ومن غريهم ممن ال يفقهون  -من جيادل عن هذه الفائدة ،ويرمي علماء
اإلسالم باجلهل واجلمود ،إن مل يقبلوا منهم هذه احملاوالت إلباحة الربا.
أيها املسلمون! إن اهلل مل يتوعد يف القرآن باحلرب على معصية من املعاصي
غري الربا .فانظروا إىل أنفسكم وأممكم ودينكم ،ولن يغلب اهلل غالب)
(عمدة التفسري) .197 /2
وتأمل قوله (قوانني أوربة  ....اليت استباحت الربا استباحة صرحية
بألفاظها) ،وذلك ألن التشريع املخالف لشرع اهلل هو استحالل واستباحه
كما ذكرته يف املقدمة السابعة عشرة باملسألة اخلامسة هبذا املوضوع.
وللشيخ أمحد شاكر كالم آخر يف القوانني الوضعية واحلكم هبا راجعه يف
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املواضع التالية:
* يف (عمدة التفسري) ج  1ص  175و  204و  ،228 - 227ج 2
ص  ،192ج  3ص  38و  109 - 102و  125و  ،135ج  4ص
.147 - 146
* ويف تعليقه على (املسند) ألمحد بن حنبل ج  6ص  303و .305
* ويف تعليقه على (الرسالة للشافعي) ص .505
 - 13الشيخ حممود شاكر رمحه اهلل:
نقل عنه أخوه الشيخ أمحد شاكر قوله:
(وإذن ،فلم يكن سؤاهلم عما احتج به مبتدعة زماننا ،من القضاء يف
األموال واألعراض والدماء بقانون خمالف لشريعة أهل اإلسالم ،وال يف
إصدار قانون ملزم ألهل اإلسالم باالحتكام إىل حكم غري اهلل يف كتابه
وعلى لسان نبيه صلى اهلل عليه وسلم ،فهذا الفعل إعراض عن حكم اهلل
ورغبة عن دينه وإيثار ألحكام أهل الكفر على حكم اهلل سبحانه وتعاىل،
وهذا كفر ال يشك أحد من أهل القبلة
على اختالفهم يف تكفري القائل به والداعي إليه) (عمدة التفسري) /4
.157
 - 14الشيخ حممد حامد الفقي رمحه اهلل.
(أ) ففي تعليقه على كالم صاحب كتاب (فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد)
يف بيان معىن الطاغوت ،قال الفقي:
(الذي يستخلص من كالم السلف رضي اهلل عنهم :أن الطاغوت كل ما
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وص ّده عن عبادة اهلل واخالص الدين والطاعة هلل ولرسوله،
صَر َ
ف العبد َ
ُ
سواء يف ذلك الشيطان من اجلن والشيطان من اإلنس ،واألشجار
واألحجار وغريها ،ويدخل يف ذلك بال شك :احلكم بالقوانني األجنبية عن
اإلسالم وشرائعه وغريها من كل ما وضعه االنسان ليحكم به يف الدماء
والفروج واألموال ،وليبطل هبا شرائع اهلل ،من إقامة احلدود وحترمي الربا والزنا
واخلمر وحنو ذلك مما أخذت هذه القوانني حتللها وحتميها بنفوذها
ومنفذيها ،والقوانني نفسها طواغيت ،وواضعوها ومروجوها طواغيت،
وأمثاهلا من كل كتاب وضعه العقل البشري ليصرف عن احلق الذي جاء به
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إما قصداً أو عن غري قصد من واضعه فهو
طاغوت) هامش ص  287بكتاب (فتح اجمليد) ط دار الفكر ،ط .7
(ب) ويف تعليقه على كالم ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل{ :أفحكم
اجلاهلية يبغون} املائدة  ،50حيث أفىت ابن كثري بكفر التتار حلكمهم
بقانون خمرتع وهو الياسق ،فقال حممد حامد الفقي:
(ومثل هذا وشر منه من اختذ من كالم الفرجنة قوانني يتحاكم إليها يف
الدماء والفروج واألموال ،ويقدمها على ما علم وتبني له من كتاب اهلل وسنة
رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،فهو بال شك كافر مرتد إذا أصر عليها ومل
يرجع إىل احلكم مبا أنزل اهلل ،وال ينفعه أي اسم تسمى به وال أي عمل من
ظواهر أعمال الصالة والصيام وحنوها) هامش ص ( 406املصدر السابق).
 - 15االستاذ عبد القادر عودة رمحه اهلل:
قال( :إن إباحة اجملمع على حترُيه كالزنا والسكر ،واستباحة إبطال احلدود،
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وتعطيل أحكام الشريعة ،وشرع ما مل يأذن به اهلل ،إمنا هو كفر وردة ،وأن
اخلروج على احلاكم املسلم إذا ارتد واجب على املسلمني ،وأقل درجات
اخلروج على أويل األمر عصيان أوامره ونواهيه املخالفة للشريعة) من كتابه
(التشريع اجلنائي) .232 /2
وقال أيضا( :ومن األمثلة الظاهرة على الكفر باالمتناع يف عصرنا احلاضر
االمتناع عن احلكم بالشريعة اإلسالمية وتطبيق القوانني الوضعية بدال منها،
واألصل يف اإلسالم أن احلكم مبا أنزل اهلل واجب وأن احلكم بغري ما أنزل
اهلل حمرم) (التشريع اجلنائي اإلسالمي)  ،708 /2ط  1388 ،5ه .
وتأمل قوله (الكفر باالمتناع) لتدرك أنه أفقه من غريه ممن علقوا الكفر يف
هذا املوضوع على االعتقاد كما ذكرته يف آخر املسألة السادسة.
 - 16األستاذ سيد قطب رمحه اهلل:
وله كالم جيد يف تفسري آيات سورة املائدة {ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل}
فراجعه ،ومما قاله يف تفسري سورة األنعام:
(إن الذين حيكمون على عابد الوثن بالشرك ،وال حيكمون على املتحاكم
إىل الطاغوت بالشرك ،ويتحرجون من هذه وال يتحرجون من تلك ،إن
هؤالء اليقرأون القرآن ،وال يعرفون طبيعة هذا الدين ،فليقرأوا القرآن ،كما
أنزله اهلل ،وليأخذوا قول اهلل جبد {وإن أطعتموهم إنكم ملشركون}) إىل آخر
ما ذكره رمحه اهلل (يف ظالل القرآن) ص .1216
 - 17الشيخ محود التوجيري رمحه اهلل:
قال (النوع الثاين :من املشاهبة وهو من أعظمها شراً وأسوأها عاقبة ما ابتلي
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به كثريون من اطراح األحكام الشرعية واالعتياض عنها حبكم الطاغوت من
القوانني والنظامات اإلفرجنية أو الشبيهة باإلفرجنية املخالف كل منها للشريعة
احملمدية ،وقد قال اهلل تعاىل{ :أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من اهلل
حكما لقوم يوقنون} ،وقال تعاىل{ :أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما
مل يأذن به اهلل ولوال كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظاملني هلم عذاب
أليم}.
وقد احنرف عن الدين بسبب هذه املشاهبة فئام من الناس فمستقل من
االحنراف ومستكثر ،وآل األمر بكثري منهم إىل الردة واخلروج من دين
اإلسالم بالكلية فال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
والتحاكم إىل غري الشريعة احملمدية من الضالل البعيد والنفاق األكرب قال
اهلل تعاىل{ :أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من
قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد
الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا .وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهلل وإىل
الرسول رأيت املنافقني يصدون عنك صدودا} ،مث نفى تبارك وتعاىل اإلُيان
عمن مل ُحيَ ِّكم الرسول صلى اهلل عليه وسلم عند التنازع ويرض حبكمه
ويطمئن إليه قلبه وال يبقى لديه شك أمنا حكم به هو احلق الذي جيب
املصري إليه فيذعن لذلك وينقاد له ظاهرا وباطنا وأقسم سبحانه وتعاىل على
هذا النفي بنفسه الكرُية املقدسة فقال تعاىل{ :فال وربك ال يؤمنون حىت
حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا
تسليما}.
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وما أكثر املعرضني عن أحكام الشريعة احملمدية من أهل زماننا والسيما أهل
األمصار الذين غلبت عليهم احلرية اإلفرجنية ،وهان لديهم ما أنزل اهلل على
رسوله حممد صلى اهلل عليه وسلم من الكتاب واحلكمة فاعتاضوا عن
التحاكم إليهما بالتحاكم إىل القوانني والسياسات والنظامات اليت ما أنزل
اهلل هبا من سلطان وإمنا هي متلقاة عن الدول الكافرة باهلل ورسوله أو ممن
يتشبه هبم وحيذو حذوهم من الطواغيت الذين ينتسبون إىل اإلسالم وهم
عنه مبعزل) أه  ،من كتابه (اإليضاح والتبيني ملا وقع فيه األكثرون من مشاهبة
املشركني) ص  ،29 - 28ط  1405ه .
 - 18الدكتور حممد نعيم ياسني:
قال( :ومن هنا يتضح أن شهادة أن (ال إله إال اهلل) يناقضها أمران:
األول :نفي استحقاق اخلالق ألن يعبد بأي نوع من أنواع العبادة.
الثاين :اثبات هذا االستحقاق ألي خملوق من خملوقات اهلل سبحانه وتعاىل.
فكل قول أو تصرف أو اعتقاد يتضمن أحد هذين األمرين يدخل صاحبه
يف الكفر والردة  -إىل أن قال  -ويكفر من ادعى أن له احلق يف تشريع ما
مل يأذن به اهلل ،بسبب ما أويت من السلطان واحلكم ،فيدعي أن له احلق يف
حتليل احلرام ،وحترمي احلالل ،ومن ذلك وضع القوانني واألحكام اليت تبيح
الزنا والربا وكشف العورات أو تغيري ما جعل اهلل هلا من العقوبات احملددة يف
كتاب اهلل أو يف سنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم أو تغيري املقادير الشرعية
يف الزكاة واملواريث والكفارات والعبادات وغريها مما قدره الشارع يف الكتاب
والسنة؟
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ويدخل يف الكفر من يؤمن هبذه الطواغيت ويعرتف هلا مبا ادعته من حقوق
األلوهية ،فقد قال تعاىل{ :ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهلل
واجتنبوا الطاغوت} وقال أيضا {فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد
استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام هلا واهلل مسيع عليم} والعروة الوثقى هي
شهادة أن ال إله إال اهلل فهذا هو معناها :أن تنفي مجيع أنواع العبادة عن
غري اهلل تعاىل وتثبت مجيع أنواع العبادة هلل وحده ال شريك له.
ومن هنا تعلم أنه إذا قام حاكم ينتحل احلق يف إصدار تشريعات مناقضة ملا
هو ثابت يف الكتاب أو السنة ،حيلل به ما حرم اهلل ،أو حيرم ما أحله
سبحانه ،كفر وارتد عن دين اهلل القومي ،ألنه يعتقد بذلك أنه يسعه اخلروج
عن شريعة اإلسالم مبا يشرع للناس ،ومن اعتقد ذلك كان من الكافرين.
ولكن هذا احلكم ال يدخل فيه إصدار التشريعات اليت تتناوهلا نصوص
الشارع أو مل تتعرض هلا ،وال األحكام االجتهادية اليت اختلف العلماء فيها
[.]8
 - 8قال الشيخ أبو حممد املقدسي:
"كذا هو يف اجلامع ،ومل يعلّق املصنف على استثناء الدكتور من حكم التكفري إصدار

التشريعات اليت تتناوهلا نصوص الشارع!!  ..مع أنه نقل قبله فيما نقله من كالم العالّمة
أمحد شاكر (ص  )893يف القوانني" :وصار هذا الدين اجلديد هو القواعد األساسية اليت
يتحاكم إليها املسلمون يف أكثر بالد اإلسالم وحيكمون هبا ،سواءً منها ما وافق يف بعض
أحكامه شيئاً من أحكام الشريعة وما خالفها ،وكله باطل وخروج ،ألن ما وافق الشريعة إمنا
وافقها مصادفة ال اتباعاً وال طاعة ألمر اهلل وأمر رسوله ،فاملوافق واملخالف كالمها ْمرتكس يف
محأة الضاللة ،يقود صاحبه إىل النار ،ال جيوز للمسلم أن خيضع له أو يرضى به" أه .
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فمن سن قانونا يبيح مبوجبه الزنا أو الربا أو أي شيء من املعاصي املتفق
على حرمتها يف شرع اهلل فقد كفر ويكفر مجيع من يسهم برضاه يف إصدار
مثل هذا القانون ،ولكن ال يكفر من سن قانونا ينظم فيه السري مثال أو
حنوه مما مل يتعرض له الشارع بالذكر ،وال يكفر من سن قانونا ينظم فيه
األسعار ،وال يقال أن التسعرية حرام ألن بعض العلماء ال جييزه ،ذلك أنه
أمر اجتهادي ،وقد قال به بعض الفقهاء.
وتعلم أيضا أنه يكفر من الناس من يعرتف هلذه الطواغيت هبذه احلقوق
ويرضى هبا ،ويتحاكم إليها وإىل شرائعهم املناقضة لإلسالم يف أصوله وما
وأقول :إن من يعرف واقع حكام اليوم الطاغويت التشريعي يعرف أن كل قانون من قوانينهم،
ما وافق الشرع مصادفة  -كما قال أمحد شاكر -أو ما خالفه  ..كل ذلك صادر بناء على
ونصوا عليه يف دساتريهم وهو قوهلم:
احلق الطاغويت الذي منحوه ألنفسهم وألوليائهم ّ
"السلطة التشريعية يتوالها امللك  -أو الرئيس أو األمري  -وأعضاء الربملان وفقاً لنصوص
الدستور".
فأي قانون يصدرونه سواء كان موافقاً للشرع أو خمالفاً له ،ال يصدرونه أصالً انقياداً حلكم
اهلل ،بل انقياداً حلكم الطاغوت (امللك أو الرئيس أو األمري وأعضاء الربملان) ،وال يتبعونه
وحي ّكمونه استسالماً حلكم القرآن ،بل عمالً بنصوص الدستور  ..وإمنا أقول هذا وأذ ّكر به،

إن كان املصنف قد أقر ما هو مثبت يف اجلامع من كالم الدكتور حممد نعيم ياسني  ..وإال
فالصواب أن يف هذا النقل خطأ مطبعي ،إذ الصواب الذي يف كتاب اإلُيان( :ولكن هذا
احلكم ال يدخل منه إصدار التشريعات اليت مل تتناوهلا نصوص الشرع) أه .
فإن كان يقصد بذلك ما تركه اهلل للعباد من الرتتيبات اإلدارية ،فال غبار على هذه العبارة،
وال حرج يف ذلك".
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علم منه بالضرورة ،وقد قال تعاىل{ :أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا
أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا
أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا}{ ،أم هلم شركاء
شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهلل} أه  .من كتابه (اإلُيان) ص 102
  .104ط دار عمر بن اخلطاب.وبعد:
فقد كانت تلك أقوال بعض أهل العلم من السلف ومن املعاصرين يف
موضوع احلكم بغري ما أنزل اهلل مبناطاته املكفرة الثالثة :ترك حكم اهلل
وتشريع غريه واحلكم هبذا التشريع املغاير ،وهناك أقوال أخرى ملن شاء املزيد
منها:
رسالة (حتذير أهل اإلُيان عن احلكم بغري ما أنزل الرمحن) للشيخ أيب هبة
اهلل إمساعيل بن إبراهيم األسعردي ،ط اجلامعة اإلسالمية باملدينة.
مقالة (وجوب حتكيم الشريعة اإلسالمية) للشيخ مناع القطان ،مبجلة
البحوث اإلسالمية الصادر عن دار اإلفتاء بالسعودية ،العدد األول ،رجب
 1395ه  ،ص .69 - 57
كالم للدكتور سفر احلوايل يف هذا املوضوع يف كتابه (العلمانية) ص 681
  ،693ط جامعة أم القرى  1402ه .وقد تكلمت عن األخطاء الشائعة يف أقوال أهل العلم يف هذا املوضوع
بآخر املسألة السادسة ،كتعليق الكفر على اجلحد واالستحالل واالعتقاد،
وكاعتبار اتباع اهلوى مانعاً من التكفري وغري ذلك ،فأينما وجدت مثل هذه
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األخطاء فقد جاءك الرد عليها.
وأعود فأكرر ما ذكرته يف أول هذه املسألة الثامنة من أنه ال حجة يف أقوال
أهل العلم اليت نذكرها لالستئناس هبا ولفهم األدلة ،أما احلجة ففي األدلة
املذكورة باملسألة السادسة ،ويف اإلمجاع املذكور باملسألة السابعة.
والذي خيرج به القارئ  -مما سبق ذكره يف هذا املوضوع  -أن كفر احلكام
احلاكمني بالقوانني الوضعية هو حمل اتفاق بني أهل العلم وقد تعاضدت
النصوص مع اإلمجاع على بيان كفرهم ،وال خيالف يف هذا إال أحد رجلني:
جاهل أو صاحب هوى وإن كان من املنتسبني إىل العلم الشرعي.
فإن األمر هو كما قال ابن القيم رمحه اهلل:
(كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها ،فال بد أن يقول على اهلل غري
احلق يف فتواه وحكمه ،يف خربه وإلزامه ،ألن أحكام الرب سبحانه كثرياً ما
تأيت على خالف أغراض الناس ،والسيما أهل الرياسة والذين يتبعون
اض إال مبخالفة احلق ودفعه كثرياً ،فإذا كان
الشبهات فإهنم ال تتم هلم أغر ٌ
العامل واحلاكم حمبني للرياسة متبعني للشهوات مل يتم هلما ذلك إال بدفع ما
يضاده من احلق ،والسيما إذا قامت له شبهه فتتفق الشبهة والشهوة ويثور
اهلوى فيخفي الصواب وينطمس وجه احلق ،وإن كان احلق ظاهراً ال خفاء
به وال شبهة فيه أقدم على خمالفته وقال يل خمرج بالتوبة ،ويف هؤالء
وأشباههم قال تعاىل{ :فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا
الشهوات}  -مرمي  - 59وقال تعاىل
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ض هذا
فيهم أيضا {فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يُأخذون َعَر َ
األدىن ويقولون سيُغفر لنا وإن يأهتم عرض مثله يأخذوه ،أمل يؤخذ عليهم
ميثاق الكتاب أن ال يقولوا على اهلل إال احلق ودرسوا ما فيه ،والدار اآلخرة
خري للذين يتقون أفال تعقلون}  -األعراف  - 169فأخرب سبحانه أهنم
ض
العَرض األدىن مع علمهم بتحرُيه عليهم وقالوا سيُغفر لنا وإن َعَر َ
أخذوا َ
عرض آخر أخذوه ،فهم مصرون على ذلك ،وذلك هو احلامل هلم على
هلم ٌ
أن يقولوا على اهلل غري احلق فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه وهم يعلمون
أن دينه وشرعه وحكمه خالف ذلك أو ال يعلمون أن ذلك دينه وشرعه
وحكمه ،فتارة يقولون على اهلل ما ال يعلمون ،وتارة يقولون عليه ما يعلمون
بطالنه)
إىل أن قال( :وهذه اآليات فيهم إىل قوله {واتل عليهم نبأ الذي آتيناه
آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ،ولو شئنا لرفعناه هبا
ولكنه أخلد إىل األرض واتبع هواه ،فمثله كمثل الكلب إن حتمل عليه
يلهث أو ترتكه يلهث}  -األعراف  175و  - 176فهذا َمثَ ُل عامل السوء
الذي يعمل ّبالف علمه) أه من كتابه (الفوائد) ص .101 - 100
ويف وصف علماء السوء وفتاويهم ،قال الشاعر:
لتشهدن بكل ٍ
َّ
أرض فتنةً….:فيها يُباع الدين بَْيع مساح
و
ب املعز ِ
يُفيت على َذ َه ِ
وسيفه….:وهوى النفوس وحقدها امللحاح
ومن الشبهات اليت اتفقت مع شهوات البعض ما نسب إىل ابن عباس من
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مقالة (كفر دون كفر) فتعلقوا هبا وجعلوها عمد ًة يف املسألة ،وقد قدمنا ما
يع ّكر عليهم فيما ذهبوا إليه بأواخر املسألة السادسة ،وباهلل تعاىل التوفيق.
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المسألة التاسعة :اآلثار المترتبة على الحكم بالقوانين الوضعية
للحكم بالقوانني الوضعية يف ٍ
بلد ما آثار خطرية على:
 - 1احلاكم - 2….أنصار احلاكم وجنوده.
 - 3الدار - 4….عموم املسلمني بالدار.
 - 5أهل الكتاب بالدار - 6….العمل بالقوانني الوضعية.
وإليك شرحاً موجزاً لآلثار املتعلقة بكلٍ من هذه:
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أوال :آثار الحكم بالقوانين الوضعية على الحاكم:
واملقصود باحلاكم هنا رأس الدولة سواء كان رئيسا أو ملكا ،وهو احلاكم
هبذه القوانني واآلمر باحلكم هبا ،وحكمه أنه يكفر بذلك كفراً أكرب لألدلة
املذكورة باملسألة السادسة واإلمجاع املذكور باملسألة السابعة ،ويرتتب على
كفره:
 - 1بطالن واليته وحترمي طاعته.
لقوله تعاىل{ :يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر
منكم} النساء  ،59والكافر ليس منا ،فال يكون وليا لألمر علينا وال طاعة
له علينا.
ولقوله تعاىل{ :ولن جيعل اهلل للكافرين على املؤمنني سبيال} النساء ،141
السبل ،فال والية وال طاعة لكافر على مسلم.
والوالية والطاعة من أعظم ُّ
وملا رواه عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه قال :دعانا رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم فبايعناه ،فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة يف
ِ
وم ْك ِرهنا وعُ ْس ِرنا ويُ ْس ِرنا وأثرٍة علينا ،وأن ال ننازع األمر أهله ،قال
نا
منشط
َ
(إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم من اهلل فيه برهان) متفق عليه ،فإذا ُوجد
الكفر البواح من أويل األمر فقد سقطت طاعتهم ووجبت منازعتهم يف
الوالية.
واحلق أن احلكام الذين حيكمون بالد املسلمني بالقوانني الوضعية مل يكونوا
حكاما شرعيني يف وقت من األوقات ،فقد تولوا والياهتم على أساس احلكم
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بالدستور والقانون ال على العمل بالكتاب والسنة ،وبالتايل فلم تنعقد هلم
والية شرعية من األصل ،وملا كان كثري من هؤالء احلكام ي ّدعون اإلسالم
فقد صاروا بكفرهم مرتدين.
 - 2وجوب خلع احلاكم الكافر :حلديث عبادة السابق ،ويف شرح هذا
احلديث قال النووي (قال القاضي عياض" :أمجع العلماء علي أن اإلمامة ال
تنعقد لكافر ،وعلى أنه لو طرأ عليه كفر انعزل  -إىل قوله  -فلو طرأ عليه
كفر وتغيري للشرع أو بدعة خرج عن حكم الوالية وسقطت طاعته ووجب
علي املسلمني القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك ،فإن
مل يقع ذلك إال لطائفة وجب عليهم القيام ّبلع الكافر وال جيب يف املبتدع
إال إذا ظنوا القدرة عليه ،فإن حتققوا العجز مل جيب القيام ،وليهاجر املسلم
عن أرضه إىل غريها ويفر بدينه) (صحيح مسلم بشرح النووي) .229 /12
وقال ابن حجر  -إذا كفر احلاكم ( -وملخصه أنه ينعزل بالكفر إمجاعا
فيجب على كل مسلم القيام يف ذلك) (فتح الباري .)123 /13
وقال ابن حجر أيضا (قال ابن التني :وقد أمجعوا أنه أي :اخلليفة إذا دعا
إىل كفر أو بدعة أنه يُقام عليه ،واختلفوا إذا غصب األموال وسفك الدماء
وانتهك هل يُقام عليه ْأو ال ،انتهي.
وما ادعاه من اإلمجاع على القيام فيما إذا دعا اخلليفة إىل البدعة مردود ،إال
أن ُِ
مح َل على بدعةٍ تؤدي إىل صريح الكفر) (فتح الباري) .116 /13
واملقصود هو خلع احلاكم الكافر وإقامة حاكم مسلم ،فإن أمكن خلع
الكافر بغري قتال فقد مت املقصود ،فإن مل ُيكن ذلك إال بقتال فهو واجب،
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ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،وحديث عبادة بن الصامت وإن
اقتصر على بيان جواز منازعتهم (وأال ننازع األمر أهله) إال أن
فسرت املنازعة بالقتال كما يف حديث أم سلمة مرفوعا
األحاديث األخرى ّ
(قالوا :أفال نقاتلهم؟ قال :ال ما صلوا) ،وحديث عوف بن مالك مرفوعا
(قيل يا رسول اهلل :أفال ننابذهم بالسيف؟ فقال :ال ما أقاموا فيكم
الصالة) احلديثان روامها مسلم يف كتاب اإلمارة من صحيحه ،وذكرت يف
نقد كتاب (القول القاطع فيمن امتنع عن الشرائع)  -مببحث االعتقاد -
التوفيق بني هذه األحاديث :وأنه إذا ترك احلاكم الصالة فقد كفر فيُخرج
عليه ويكون ترك الصالة هو أحد أنواع الكفر البواح املذكور يف حديث
عبادة ،وإذا كفر من وجه آخر غري ترك الصالة فإنه ُخيرج عليه أيضاً لعموم
حديث عبادة وإن كان مصلياً.
ويتأكد وجوب اخلروج على احلاكم الكافر وتقدمي قتاله على قتال غريه من
الكفار من وجوه ثالثة:
األول :أنه جهاد دفع متعني وهو يقدم على جهاد الطلب ،أما كونه جهاد
دفع فألن هؤالء احلكام هم عدو كافر تسلط على بالد املسلمني ،قال
تعاىل{ :إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا} النساء  ،101وقال ابن تيمية
رمحه اهلل:
(وأما قتال الدفع ،فهو أشد أنواع دفع الصائل عن احلرمة والدين ،فواجب
إمجاعا ،فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال شيء أوجب بعد
اإلُيان من دفعه ،فال يشرتط له شرط ،بل يدفع حبسب اإلمكان)
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(االختيارات الفقهية ص .)309
وقد تقرر أن اجلهاد يتعني إذا نزل العدو ببلد املسلمني (املغين والشرح
الكبري).366 /10 ،
وال فرق بني كون الكافر املتسلط أجنبيا عن البلد أو من أهلها ف َك َفر
وتسلط عليها إذ إن علة وجوب جهاده هي الكفر وهذه العلة قائمة يف
احلالني قال تعاىل{ :إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا} النساء ،ومل تفرق
اآلية بني كافر أجنيب وكافر وطين ،كما أن املرتد قد صار بكفره أجنبيا عن
املسلمني من أهل البلدة ودليله أن نوح عليه السالم قال عن ابنه الكافر
{رب إن ابين من أهلي} ،فقال تعاىل{ :يا نوح إنه ليس من أهلك إنه
عمل غري صاحل} هود  ،46 - 45وهلذا ال يكون األب الكافر َْحمَرماً البنته
املسلمة ألنه بكفره صار أجنبيا عنها.
الوجه الثاين :أهنم مرتدون ،قال ابن تيمية رمحه اهلل:
(وكفر الردة أغلظ باإلمجاع من الكفر األصلي) (جمموع الفتاوى) /28
 .478وقال أيضا:
(وقد استقرت السنة بأن عقوبة املرتد أعظم من عقوبة الكافر األصلي من
وجوه متعددة ،منها أن املرتد يقتل بكل حال وال يُضرب عليه جزية ،وال
تعقد له ذمةّ ،بالف الكافر األصلي ،ومنها أن املرتد يقتل وإن كان عاجزاً
عن القتالّ ،بالف الكافر األصلي الذي ليس هو من أهل القتال ،فإنه ال
يقتل عند أكثر العلماء كأيب حنيفة ومالك وأمحد ،وهلذا كان مذهب
اجلمهور أن املرتد يقتل كما هو مذهب مالك والشافعي وأمحد ،ومنها أن
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املرتد ال يرث وال يناكح وال تؤكل ذبيحتهّ ،بالف الكافر األصلي إىل غري
ذلك من األحكام) (جمموع الفتاوى)  .534 /28وقال ابن تيمية أيضا:
(والصدِّيق رضي اهلل عنه وسائر الصحابة بدؤوا جبهاد املرتدين قبل جهاد
الكفار من أهل الكتاب ،فإن جهاد هؤالء حفظ ملا فُتح من بالد املسلمني
وأن يدخل فيه من أراد اخلروج عنه ،وجهاد من مل يقاتلنا من املشركني وأهل
الكتاب من زيادة إظهار الدين ،وحفظ رأس املال مقدم على الربح) (جمموع
الفتاوى) 159 - 158 /35
الوجه الثالث :لكون قتاهلم مقدم على قتال غريهم أهنم األقرب إىل
املسلمني ،قال ابن قدامة:
(مسألة "ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو" :واألصل يف هذا قول اهلل
تعاىل{ :يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار} التوبة ،123
وألن األقرب أكثر ضررا) (املغين والشرح الكبري .)372 /10
وقوله (وألن األقرب أكثر ضرراً) ال خيفى ،فإن ما يفعله هؤالء احلكام
املرتدون  -مبا أوتوا من السلطان  -يف بالد املسلمني من إشاعة الفواحش
والفجور وإفساد دين الناس وحكمهم بغري شريعة اإلسالم وما يرتتب على
ذلك من حترمي احلالل وحتليل احلرام ،مع قتلهم وتعذيبهم للدعاة إىل اهلل
تعاىل ،ال خيفى أن هذا احلال يهدد مجاهري غفرية من املسلمني بالردة
الشاملة ،وهي الفتنة املذكورة يف قوله تعاىل{ :وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة
ويكون الدين كله هلل} األنفال .39
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ومما سبق يتبني أن جهاد هؤالء احلكام فرض عني على كل مسلم ألهنم
عدو كافر َح ّل بني املسلمني ،وهذا من مواضع وجوب اجلهاد العيين
باتفاق أهل العلم ،انظر (املغين والشرح الكبري) البن قدامة.366 /10 ،
وملا كان جهادهم فرض عني فقد قال ابن حجر رمحه اهلل  -فيما نقلته عنه
آنفا ( -فيجب على كل مسلمٍ القيام يف ذلك) (فتح الباري .123 /13
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ثانيا :أثر الحكم بالقوانين الوضعية على أنصار الحاكم المرتد وجنوده:
وقد سبق حبث هذه املسألة بالتفصيل عند نقد (الرسالة الليمانية يف املواالة)
مببحث االعتقاد ،وهناك ذكرت أهنم كفار على التعيني يف احلكم الظاهر
بالكتاب والسنة واإلمجاع ،وأهنم السبب احلقيقي لدوام حكم الكفار ودوام
احلكم بقوانني الكفر مع ما يرتتب عليها من فساد عظيم.
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ثالثا :أثر الحكم بالقوانين الوضعية على الدار:
وقد سبق الكالم يف أحكام الديار يف مبحث االعتقاد أيضا ،ومنه تعلم أن
البلدة احملكومة بالقوانني الوضعية هي دار كفر وردة إذ إن السلطان فيها
للكفار واألحكام اجلارية فيها هي أحكام الكفر ،وهذا هو مناط احلكم
على الدار ،وهناك ذكرت الصفات غري املؤثرة يف املناط كديانة السكان
وإقامة الشعائر وغريها.

326
رابعا :آثار الحكم بالقوانين الوضعية على عموم المسلمين بالدار.
ومن هذه اآلثار:
 - 1أنه حترم عليهم طاعة احلاكم الكافر أو معاونته على احلكم بقوانني
الكفر ،قال تعاىل{ :وال تعاونوا على اإلمث والعدوان} املائدة  ،2وقال
تعاىل{ :ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كِفل منها} النساء ،85
والشفاعة السيئة هي اإلعانة على فعل السيئة.
 - 2أنه جيب عليهم جهاد هؤالء احلكام خللعهم ونصب حاكم مسلم
حيكم بالشريعة ،وهذا فرض عني على كل مسلم كما سبق بيانه يف (أوالً).
 - 3أما ما يقع على املسلمني من أحكام من جهة موقفهم من احلاكم
الكافر ،فقد تكلمت يف هذه املسألة عقب نقدي لكتاب (حد اإلسالم
وحقيقة اإلُيان) مببحث االعتقاد ،وذكرت أهنم ثالث فرق:
أ  -من أظهر االنكار عليهم :فهذا إسالمه ظاهر إال أن ينتقض من وجه
آخر.
ب  -من أظهر الرضى عنهم واملوافقة على أفعاهلم :فهذا كفره ظاهر.
ج  -من سكت عنهم :وهؤالء ثالثة أقسام :من أظهر الكفر لسبب آخر
فهو كافر ،ومن أظهر اإلسالم فهو مسلم مستور احلال ،ومن مل يظهر منه
شيء فهو جمهول احلال يتوقف يف احلكم عليه وال حيكم عليه إال بعد تبني
حاله إذا دعت احلاجة إىل ذلك.
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (إنه يُستعمل عليكم أمراء فتعرفون
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وتُنكرون ،فمن َك ِره فقد برئ ،ومن أنكر فقد َسلِ َم ،ولكن من رضي وتابَع،
قالوا :يا رسول اهلل أال نقاتلهم؟ قال :ال ما صلوا) رواه مسلم ،قال النووي
يف شرحه:
(فمن عرف املنكر ومل يشتبه عليه فقد صارت له طريق إىل الرباءة من إمثه
وعقوبته بأنه يغريه بيديه أو بلسانه ،فإن عجز فليكرهه بقلبه ،وقوله صلى
اهلل عليه وسلم (ولكن من رضي وتابع) معناه ولكن اإلمث والعقوبة على من
رضي وتابع ،وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة املنكر ال يأمث مبجرد
السكوت بل إمنا يأمث بالرضى به أو بأن ال يكرهه بقلبه أو باملتابعة عليه)
(صحيح مسلم بشرح النووي) 243 /12
 - 4أما ما جيب على املسلمني من جهة القوانني الوضعية فأذكرها يف
(سادساً) إن شاء اهلل.
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خامسا :أثر الحكم بالقوانين على أهل الكتاب بالدار:
إذا كان أهل الكتاب أهل ٍ
ذمة يف بلدٍ ما ،فإنه تسقط ذمتهم باستيالء
َ
ُ
احلاكم الكافر على هذا البلد وحتكيمه قوانني الكفار فيها ،ويعود أهل
الكتاب كفاراً أصليني ال عهد هلم وال ذمة ،وسيأيت شرح موجز لذلك يف
املوضوع السادس هبذا املبحث إن شاء اهلل.
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سادسا :العمل بالقوانين الوضعية ُح ْكماً وتحاكماً:
 - 1أما احلكم هبا فكفر أكرب ،وذكرت األدلة على ذلك باملسألتني
السادسة والسابعة من هذا املوضوع ،ويدخل يف هذا احلكم :الرؤساء
والقضاة وحنوهم ،وكذلك سلطات االدعاء (النيابة العامة) اليت تطالب
القضاة باحلكم هبذه القوانني يف الدعاوى اليت ترفعها.
 - 2وأما القوانني نفسها ومنها األحكام الصادرة عن احملاكم ،فباطلة ال
ترتتب عليها آثار شرعية ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم (من عمل عمالً ليس
رد) رواه مسلم ،فال ُحتل هذه القوانني دماً حراماً وال ماالً وال
عليه أمرنا فهو ٌ
تنقل ِمْلكاً وال تُبطل حقاً.
 - 3وأما التحاكم إىل هذه القوانني :أي حتاكم املسلمني هبذه البالد إىل
احملاكم والقضاة احلاكمني بالقوانني الوضعية:
فقد قال الشيخ محد بن عتيق النجدي:
(إذا كان هذا  -يعين التحاكم إىل الطاغوت  -كفراً ،والنزاع إمنا يكون
ألجل الدنيا ،فكيف جيوز أن تَ ْك ُفر ألجل ذلك؟ فإنه ال يؤمن أحد حىت
يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها ،وحىت يكون الرسول أحب إليه من
ولده ووالده والناس أمجعني ،فلو ذهبت دنياك كلها ملا جاز لك احملاكمة إىل
الطاغوت ألجلها ،ولو اضطرك أحد وخريك بني أن حتاكم إىل الطاغوت أو
تبذل دنياك لوجب عليك البذل ومل َجيُز لك احملاكمة للطاغوت ،واهلل أعلم)
من (الدرر السنية يف األجوبة النجدية ج  - 8كتاب املرتد  -ص .)273
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صديق حسن خان فقد قال( :ومن ُح ِك َم عليه بغري الشريعة احملمدية،
وأما ّ
إن كان يلزم عليه حتليل حرام أو حترمي حالل شرعاً ،فال جيوز له قبوله وال
امتثاله ،وعليه َرّد ذلك وكراهته إال أن يُ ْكَره عليه مبا يسمى إكراهاً شرعاً،
وإن ُحكم عليه مبا يوافق الشريعة احملمدية قبل ضرورة وليس له أن ُيتهن
نفسه بتعريضها ألحكامهم وهو يقدر على اهلجرة ،وإال كان يف ذلك إذالالً
للدين واستخفافاً باإلسالم واملسلمني واهلل تعاىل يقول{ :ولن جيعل اهلل
للكافرين على املؤمنني سبيالً} من كتابه (العربة فيما ورد يف الغزو والشهادة
واهلجرة) ص  ،252ط دار الكتب العلمية  1405ه .
(ح ِك َم عليه مبا يوافق الشريعة احملمدية) أي :حكم له مبا
ومعىن قوله ُ
يستحقه أو َح َكم عليه ما جيب عليه ما إذا لو َح َكم عليه ٍ
قاض شرعي
بالشريعة ،وقوله (إن كان يلزم عليه حتليل حرام  ...فال جيوز له قبوله) فألن
حكم احلاكم ال ُحيل حراماً وال ُحيرم حالالً ،وقد قال رسول اهلل صلى اهلل
إيل ،ولعل بعضكم أن يكون
عليه وسلم (إمنا أنا ٌ
بشر ،وإنكم ختتصمون ّ
َحلَ َن حبجته من بعض ،فأقضي له على حنو ما أمسع ،فمن قضيت له من
أْ
حق أخيه شيئاً فال يأخذه ،فإمنا أقطع له قطعة من النار) متفق عليه.
وكما ترى فالشيخ ابن عتيق منع من التحاكم هلذه القوانني مطلقا وإن ضاع
حق املسلم ،وصديق حسن أجازه للمضطر.
وح ّل هذا اإلشكال يكون بتحاكم املسلمني فيما بينهم ٍ
ملؤهل للحكم
َ
الشرعي منهم بالرتاضي ،ونظراً ألمهية هذه املسألة فسأفردها مبوضوع مستقل
يف هذا املبحث وهو املوضوع اخلامس التايل إن شاء اهلل.
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صم ،فهل يُتحاكم للقوانني الوضعية
فإن تعذر التحاكم للشرع أو رفض اخلَ ْ
وحماكمها وقضاهتا ،وما حكم املسلم إذا فعل ذلك؟ وهذا له حاالن:
األول :إذا حتاكم املسلم إليها راضياً هبا فقد كفر ،ألن الرضى بالكفر كفر.
والثاين :إذا حتاكم املسلم إليها كارها هلا مضطراً لذلك ،فهل يكفر؟ وهذه
املسألة أنا متوقف يف حكمها ومل أستطع أن أجزم فيها بشيء مع كثرة
التفكري فيها ،وذلك ألن الذين أكفرهم اهلل بتحاكمهم إىل الطاغوت
(والقوانني وحماكمها وقضاهتا طواغيت كما سبق بيانه) حتاكموا إىل ذلك
راضني راغبني ،ويدل على ذلك أنه كان بوسعهم التحاكم للشريعة فعدلوا
عنها عمداً إىل التحاكم للطاغوت ،كما يدل عليه قوله تعاىل{ :أمل تر إىل
الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن
يتحاكموا إىل الطاغوت  -إىل قوله  -وإذا قيل هلم تعالوا إىل أنزل اهلل وإىل
الرسول رأيت املنافقني يص ّدون عنك صدوداً  -إىل قوله  -فال وربك ال
يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم} النساء  ،65 - 60ومثلها اآليات
بسورة النور  ،52 - 47فهؤالء الذين نفى اهلل عنهم اإلُيان {فال وربك ال
يؤمنون} وأكذهبم يف دعواهم اإلُيان {يزعمون أهنم آمنوا} َع َدلوا عمداً عن
التحاكم للشريعة {تعالوا إىل ما أنزل اهلل وإىل الرسول رأيت املنافقني
يصدون
عنك} إىل التحاكم للطاغوت {يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت} ،ومن
هنا قلت يف (احلال األول) إن من حتاكم إىل هذه القوانني راضيا َك َفر ،أما
من اضطر إىل ذلك وليس بوسعه التحاكم إىل الشرع فال تنطبق عليه صورة

332
سبب نزول هذه اآليات ،وهلذا ال استطيع اجلزم بدخوله يف عموم حكمها.
أما من كان بوسعه التحاكم إىل الشرع على الصفة اليت سأذكرها يف
وع َدل عن ذلك إىل التحاكم للقوانني فهو
املوضوع اخلامس إن شاء اهلل َ
على خطر ،ألن عدوله هذا عالمة على رضاه بالتحاكم إىل قوانني الكفر،
هذا واهلل تعاىل أعلم [.]9
 - 9قال الشيخ أبو حممد املقدسي حفظه اهلل تعاىل:
"أقول :إذا كان التحكيم يتم وفق الشرع وفيه قدرة على رد احلقوق وإنصاف املظلوم،
وأعرض عنه خمتاراً التحاكم إىل حكم الطاغوت ،فهذا نظري صورة سبب النزول ،والنظري له
حكم نظريه إن مل يكن بينهما فرق مؤثّر.
أما إذا مل يكن للحاكم بالشرع سلطان يرد به احلقوق وينصف به املظلوم ،أو كان اخلصم ال
يرضى حبكم الشرع ،وال ينزل عليه ،فليس هذا من صورة سبب النزول ،إذ أ ّن صورة سبب
النزول ،كان حلكم اهلل فيها سلطان ،وأعرض عنه من نزلت فيه اآليات خمتاراً حكم
الطاغوت ،لكن املسلمني قد أمروا بالكفر بالطاغوت واجتنابه منذ أول اإلسالم ،وقبل نزول
هذه اآليات ،ومرادنا أن األمر ليس حمصوراً يف صورة سبب النزول ،إذ أن الكفر بالطاغوت
ركن التوحيد ،وقد قال تعاىل منكراً على من أراد التحاكم إىل الطاغوت{ :يريدون أن
يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به} [النساء ،]60 :فالتحاكم إىل الطاغوت
إُيان به يناقض ما افرتضه اهلل على املسلمني من الكفر به.

فالواجب على كل مسلم يف كل زمان ومكان وعلى كل حال أن جيتنب عبادة الطواغيت،
ونصرهتا ،والتحاكم إليها ،ولو ذهبت دنياه كلها  ..إذ ال يعذر يف التحاكم إىل شرائع
الطاغوت املضاد لشريعة اهلل إالّ املكره ..
لكن حد اإلكراه يتفاوت عند الناس ،وكلٌّ أعرف حباله ،كما أن للتكفري شروط جيب
مراعاهتا ،مع التنبيه أيضاً إىل وجوب التفريق بني ما كان من جنس التحاكم إىل الشرائع
الوضعية املضادة لشرع اهلل ،وما ليس هو كذلك من االستنصار على كفار آخرين ،أو غري
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ذلك مما هو ليس من جنس التحاكم الطاغويت املك ّفر )1( ..
لكن الغريب يف كالم املصنف تعليله األحكام هنا بالرضا حيث قال( :ألن عدوله هذا عالمة
على رضاه بالتحاكم إىل قوانني الكفر) أه .
رد املصنف احلكم الشرعي وعلّله يف كالمه هذا وغريه يف املنقول عنه أعاله ..
فتأمل كيف ّ
إىل الرضا  ..الذي ال خالف فيه  ..إذ من رضي بأحكام الكفر رضاً قلبياً ،فقد كفر ،سواء
حتاكم أم مل يتحاكم ..
إال أن يريد بالرضا هنا الطواعية واالختيار الذي هو ضد اإلكراه واإلجلاء ،فال حرج يف
اشرتاطه ،إذ اإلكراه الشرعي من موانع التكفري باإلتفاق  ..وإال فقد أنكر املصنف من قبل
على الطربي رمحه اهلل قوله يف تفسري قوله تعاىل{ :ومن يتوهلم منكم فإنه منهم} [املائدة
" ]51أنه ال يتوالهم إال وهو راض بدينهم" ،فقال (ص " :)629وهذا التعليل قاله من عند
نفسه ،وهو مصادم للنص الذي أثبت أن من نزلت فيهم اآليات كان باعثهم على مواالة
الكفار ،اخلوف من دائرة الدهر والرضا مبا عليه الكفار ،وقول الطربي هنا يشبه قول مرجئة
الفقهاء واملتكلمني ،إن من أتى عمالً من أعمال الكفر فهو عالمة على أنه مكذب بقلبه
فقال الطربي ،من ت َّ
وىل الكفار فال بد أن يكون راضياً بدينهم وكال القولني فاسد ترده
النصوص" فتأمل إنكاره هذا  ..مع قوله األول ..
مع أن كالم الطربي رمحه اهلل تعاىل هنا حيتمل أن يكون حكماً ال تعليالً ،خاصة وأنه ذكر
ذلك يف مسألة قد نص اهلل تعاىل يف كتابه وحكم على باطن فاعلها بالكفر كما يف قوله
تعاىل{ :ولو كانوا يؤمنون باهلل والنيب وما أنزل إليه ما اختذوهم أولياء} [املائدة ]81 :فذكر
مجلة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد املشروط حبرف "لو" واليت تقتضي مع الشرط
انتفاء املشروط ( .. )2فال جيتمع اإلُيان مع اختاذهم أولياء فنحن حنكم على كل من َّ
توىل
الكفار ظاهراً بأنه قد كفر ظاهراً بذلك العمل املك ّفر ،وبأنه قد نقض أيضاً إُيانه الباطن باهلل
والنيب وما أنزل إليه  ..فهو حكم ،وليس تعليالً أو قيداً للحكم ..
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هذا ما يتعلق باآلثار املرتتبة على احلكم بالقوانني الوضعية ،وأختم هذه
املسألة بالفائدة التالية:
(فائدة) كلمة يف تغيري أنظمة احلكم الكافرة.
قال اهلل تعاىل{ :اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت
لكم اإلسالم دينا} املائدة  ،3هذا نص يف أن اإلسالم نعمة من اهلل تعاىل،
بل هو أجل النعم وأعظمها ،وحظ العبد من هذه النعمة بقدر حظه من
اإلسالم وعمله بشرائعه ،وحظ األمة منها بقدر حظها من العمل بشرائع
اإلسالم.
وهذا يعين أن زوال حكم اإلسالم من بالد املسلمني وحلول أحكام الكفار
حمله هو نقص من دين األمة ونقص من نعمة اهلل عليها ،وهذا ال يقع أبداً
إال إذا بلغ املسلمون من الفساد مبلغا يستوجب هذه العقوبة ،كما قال
وانتبه إىل الفرق  ..فإ ّن فيه مزلة أقدام املرجئة واجلهمية ." ..
( )1وقد بينا على هذا يف رسالتنا الثالثينية يف التحذير من أخطاء التكفري ،واعلم أننا يف
املقابل قد مسعنا بعض املتسرعني يف الفتوى :القول جبواز التحاكم مطلقاً إىل الطواغيت
وحماكمهم يف هذا الزمان حبجة عدم وجود سلطان حلكم اهلل يف األرض ،وأن التحاكم إىل
وتربأنا
الطاغوت ال يكون كفراً إالّ عند وجود سلطان اإلسالم ،وقد أنكرنا هذا القول الرديء ّ
منه ،ومع هذا فقد حاول البعض نسبته إلينا ،مع أنه معلوم عند كل من يعرفنا أن من أصول
دعوتنا اليت نُعادى عليها ،الدعوة إىل الرباءة من الطواغيت والكفر هبا واجتناب عبادهتا
ونصرهتا والنهي عن التحاكم إليها مطلقاً ..
( )2انظر كتاب اإلُيان لشيخ اإلسالم ابن تيمية.
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تعاىل{ :ذلك بأن اهلل مل يك مغرياً نعمة أنعمها على ٍ
قوم حىت يغريوا ما
بأنفسهم} األنفال  ،53وقال تعاىل{ :وما أصابكم من مصيبة فبما
كسبت أيديكم ،ويعفو عن كثري} الشورى .30
ومع وقوع هذه املصيبة وهي زوال حكم اإلسالم وحلول أحكام الكفار حمله
يف بالد املسلمني ،وما صاحب ذلك من زوال دولة اخلالفة ،سعى املسلمون
أفراداً ومجاعات لتدارك األمر ،فأعلنت مجاعات كثرية أهنا تسعى إلعادة
اخلالفة وإقامة حكم اإلسالم ،ومع ذلك مل يكتب النصر والتوفيق ٍ
ألحد
منها ،وهذا ال بد وأن يرجع إىل نقص يف اإلُيان ،فقد قال تعاىل{ :وكان
حقاً علينا نصر املؤمنني} الروم  ،47ووعد اهلل حق ،فإذا مل يأت النصر دل
على نقص اإلُيان وأن العبد مل يستكمل بعد شرط استحقاق النصر،
والتقصري إما أن يتعلق بالعمل الظاهر وهو متابعة الشريعة وإما أن يتعلق
بالعمل الباطن وعلى رأسه اإلخالص ،قال تعاىل{ :فمن كان يرجو لقاء ربه
فليعمل عمال صاحلاً وال يشرك بعباده ربه أحداً} الكهف  ،110فقد
مجعت هذه اآلية شرطي قبول العمل :ومها موافقة الشريعة {فليعمل عمال
صاحلا} واإلخالص {وال يشرك}.
وأنا ال أقصد هنا النقد على وجه االستيعاب ولكين أردت اإلشارة إىل بعض
أوجه التقصري يف العمل اإلسالمي مما ملسته وملسه كثري غريي ،وهذه األوجه
راجعة إما إىل نقص يف موافقة الشريعة أو نقص اإلخالص ،وكالمها من
ِنق ِ
ص اإلُيان الذي يرتتب عليه احلرمان من التوفيق.
أوال :فمن أوجه التقصري :التعجل يف العمل اإلسالمي :والتعجل علة
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عجل الشيء قبل أوانه عوقب
احلرمان ،كما يقول الفقهاء ،وقالوا :من ت ّ
حبرمانه ،ومن صور التعجل:
 - 1سلوك الطريق الدُيقراطي ظناً بأنه أسرع طرق التغيري ،وقد تكلمت يف
فساد الدُيقراطية وأساليبها يف موضوع السياسة الشرعية بأول هذا املبحث
الثامن ،ويف أول الباب الرابع من هذا الكتاب عند الكالم يف النية.
 - 2التحالف مع جهات كافرة  -من الدول أو األحزاب العلمانية  -مع
قوله صلى اهلل عليه وسلم (إين ال استعني مبشرك) رواه مسلم.
 - 3االجتماع على غري منهج :كقيام بعض اجلماعات حبشد أفرادها على
غري منهج أو على مبادئ عامة تتسع لتفسريات متناقضة للتكيف مع
املتغريات السياسية ،وجلمع أكرب عدد من األفراد من ذوي االجتاهات
املتناقضة ،وهذه اجلماعات أقرب إىل أن تكون أحزاباً سياسية منها إىل أن
تكون مجاعات دينية ،وهذا كله خمالف ملنهج النيب وسائر األنبياء عليهم
الصالة والسالم ،فإن احلق جيب إظهاره وإن مل يتبعه أحد وحيرم كتمانه أو
حتريفه ولبسه بالباطل ألجل تكثري االتباع ،قال تعاىل{ :قل ال يستوي
اخلبيث والطيب ولو أعجبك كثرة اخلبيث} املائدة  ،100والداعية
مسئول أمام اهلل عن قول احلق ال عن عدد أتباعه ،فقد قال النيب صلى اهلل
ط ،والنيب ومعه
الرَهْي ُ
عليه وسلم (عُرضت َعلَي األمم فرأيت النيب ومعه ُّ
الرجل والرجالن ،والنيب ليس معه أحد) احلديث متفق عليه ،فهذا نيب مل
يتبعه أحد من قومه ،وهذا ال يضره مادام قد بلّغ ما جاء به من احلق.
 - 4ومن صور التعجل :التعجل يف تأليف الكتب ووضع املناهج
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للجماعات بدون أهلية لذلك ،فتخرج الكتب واملناهج مشتملة على
احنرافات عقائدية وغرائب يف األحكام وقد ضربت يف آخر مبحث االعتقاد
أمثلة على ذلك ،حىت أنك جتد مجاعتني أو عدة مجاعات هدفها واحد
ومناهجها متباينة متناقضة ،مع أن احلق واحد ال خيتلف وال يتناقض ،وما
االختالف إال بسبب فساد املناهج الناشئ عن التعجل يف التأليف ،وجتد
مع ذلك (كل حزب مبا لديهم فرحون).
 - 5ومن صور التعجل :ترأس اجلُ ّهال مع دعوى اجلميع أهنم يسعون إىل
اخلالفة الراشدة ،وال تتأتى هذه بأمراء ُجهال بعلوم الشريعة ،فقد قال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم (إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد،
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء بعلماء الشريعة ،حىت إذا مل يُبق عاملا اختذ
فسئِلوا فأفتوا بغري علم فضلّوا وأضلوا) متفق عليه،
الناس رؤوسا جهاال ُ
فإمارة اجلهال ال تأيت ّبالفة راشدة ،بل ال تأيت إال بالضالل كما يف هذا
احلديث ،وقد رأيت بعض مسئويل اجلماعات حيرمون على أتباعهم قراءة
كتب السلف ،ورأيت آخرين حيرمون على أتباعهم قراءة كتب علماء الدعوة
النجدية بدعوى أهنا كتب التكفري ،وهذه بعض صور الضالل املذكورة يف
احلديث السابق ،ورأيت آخرين يفعلون ما يرونه برأيهم مث يلفقون حبثاً شرعيا
لتربير فعلتهم ،ورأيت مجاعات يرأسها اجلهال ويف أتباعهم من عنده شيء
من العلم الشرعي يتخذونه مفتياً هلم عمله تلفيق الفتاوى اليت ختلع الشرعية
على تصرفات األمراء ،وهلم فتاوى متناقضة متاما يف املسألة الواحدة حبسب
توجهات األمراء وأهوائهم ،وهؤالء أشبه شيء باملفتني الذين ينصبهم احلكام
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الطواغيت إلسباغ الشرعية عليهم.
 - 6ومن صور التعجل :إمارة الصبيان واألحداث ،وهي من أسباب الفنت
واخلالف ،وهلذا ّبوب هلا البخاري يف كتاب الفنت من صحيحه يف باب
(قول النيب صلى اهلل عليه وسلم هالك أميت على يَ َدي أغيلمة سفهاء) وقال
ابن حجر يف شرحه:
(قال ابن بطال :جاء املراد باهلالك مبيناً يف حديث آخر أليب هريرة أخرجه
علي بن معبد وابن أيب شيبة من وجه آخر عن أيب هريرة رفعه "أعوذ باهلل
من إمارة الصبيان ،قالوا :وما إمارة الصبيان؟ قال :إن أطعتموهم هلكتم -
أي يف دينكم  -وإن عصيتموهم أهلكوكم" أي :يف دنياكم بإزهاق النفس
أو بإذهاب املال أو هبما) (فتح الباري)  .10 /13وقد وصف النيب صلى
اهلل عليه وسلم اخلوارج بأهنم (حدثاء األسنان) أي صغار السن.
 - 7ومن صور التعجل :السري يف الدعوة باملقلوب ،فالنيب صلى اهلل عليه
وسلم بدأ بالدعوة ومتييز احلق من الباطل ومتييز املؤمن من الكافر ،حىت قال
الكفار إنه صلى اهلل عليه وسلم ّفرق بني األب وولده وبني املرء وزوجه ،كما
بدأ صلى اهلل عليه وسلم جبدال الكفار ودحض شبهاهتم وأباطيلهم ،فاتبعه
من اتبعه على بصرية مبا يدعو إليه ،وعاداه من عاداه على بصرية مبا عاداه
من أجله ،مث شرع يف ترسيخ اإلُيان يف نفوس أتباعه ،وأخذ يطلب النصرة
واملنعة ،مث شرع يف قتال أعداء اهلل .أما يف هذا الزمان فاألمر يسري باملقلوب:
فيبدأ بالقتال قبل ترسيخ اإلُيان وقبل نشر الدعوة وقبل معرفة احلق من
الباطل ،وهلذا فال تعجب إذا رأيت بعض اجلماعات اإلسالمية تطلب
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الدليل الشرعي وهي يف السجون على ما كانت تفعله من قبل ،فتتعارض
وجهات النظر ،وتؤلف األحباث الشرعية املتناقضة ،مث يكفِّر الناس بعضهم
بعضاً ويُبَدِّع بعضهم بعضا ،وهذه كلها من آثار التعجل الذي هو علة
احلرمان والندم.
 - 8ومن صور التعجل :تعجل الصدام املسلح مع احلكومات الكافرة قبل
االستعداد الكايف لذلك مبا هلذا التعجل من آثار مدمرة أحيانا ،وليس
الواجب الشرعي هنا هو جمرد النكاية يف احلكومات الكافرة حىت يقدم عليها
بضع عشرات من املسلمني وإن كانت هذه النكاية هي عمل صاحل يف ذاهتا
لقوله تعاىل{ :وال ينالون من عد ٍو نيالً إال كتب هلم به عمل صاحل} التوبة
 ،120ولكن الواجب هو تغيري هذه احلكومات وإزالتها وإقامة حكومة
إسالمية ال جمرد النكاية ،وذلك لقوله تعاىل{ :وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة
ويكون الدين كله هلل} األنفال  ،39ويرجع تعجل الصدام ألسباب منها:
(أ) اجلهل بالفرق بني اإلُيان بالواجب وبني القدرة عليه ،فإنه جيب اإلُيان
بوجوب جهاد هذه احلكومات ملا قدمناه من أدلة على ذلك ،ولكن القيام
هبذا الواجب حيتاج مع العلم واإلُيان به إىل القدرة على القيام به ،كاحلج
والزكاة وغريمها من العبادات :اإلُيان هبا واجب ،ولكن القيام هبا متوقف
على القدرة ،فإذا حتقق العجز سقط الوجوب ،و {ال يكلف اهلل نفساً إال
وسعها} ،إال أنه يف حالة اجلهاد خاصة جيب اإلعداد له عند العجز وذلك
للنص الوارد يف ذلك وهو قوله تعاىل{ :وال حيسنب الذين كفروا سبقوا ،إهنم
ال يعجزون ،وأعدوا هلم ما استطعتم من ٍ
قوة} األنفال  ،60 - 59قال ابن
ُ
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تيمية رمحه اهلل:
صر اهلل
(وصارت تلك اآليات يف حق كل مؤمن مستضعف ال ُيكنه نَ ْ
ورسوله بيده وال بلسانه فينتصر مبا يقدر عليه من القلب وحنوه ،وصارت آية
صر اهلل ورسوله
َّ
قوي يقدر على نَ ْ
الصغَار على املعاهدين يف حق كل مؤمن ّ
بيده أو لسانه ،وهبذه اآلية وحنوها كان املسلمون يعملون يف آخر عمر
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعلى عهد خلفائه الراشدين ،وكذلك هو
إىل قيام الساعة ،التزال طائفة من هذه األمة قائمني على احلق ينصرون اهلل
التام ،فمن كان من املؤمنني ٍ
بأرض هو فيها مستضعف أو يف
َّصَر َّ
ورسوله الن ْ
ٍ
وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصرب والصفح والعفو عمن يؤذي اهلل
ورسوله من الذين أوتوا الكتاب واملشركني ،وأما أهل القوة فإمنا يعملون ِ
بآية
قتال أئمة الكفر الذين يطعنون يف الدين ،وبآية قتال الذين أوتُوا الكتاب
حىت يُعطوا اجلزية عن يدٍ وهم صاغرون) (الصارم املسلول) ص  ،221وقال
أيضا:
(واملصلحة يف ذلك تتنوع ،فتارة تكون املصلحة الشرعية القتال ،وتارة تكون
املصلحة املهادنة ،وتارة تكون املصلحة اإلمساك واالستعداد بال مهادنة)
(جمموع الفتاوى) .174 /15
ويف كالمه عن سد الذرائع قال ابن القيم رمحه اهلل:
(إنه تعاىل هنى املؤمنني يف مكة عن االنتصار باليد ،وأمرهم بالعفو والصفح،
لئال يكون انتصارهم ذريعة إىل وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة
اإلغضاء واحتمال الضيم ،ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم راجحة
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على مصلحة االنتصار واملقابلة) (اعالم املوقعني) .150 /3
واحلاصل أنه جيب التفريق بني اإلُيان بالواجب والقدرة على القيام به.
(ب) وقد يكون من أسباب تعجل الصدام الرغبة يف إدراك النصر ،وهذا
غري ُمتَ َعبد به أعيان املسلمني وإمنا متعبد به جمموع املسلمني ،فالنصر ليس
واجبا على فرد بعينه أو مجاعة بعينها وإمنا جيب هذا على جمموع املسلمني،
أما ما جيب على األعيان فهو السعي يف هذا قدر الطاقة وله أجره كامال
عند اهلل بقدر سعيه وإن مل يدرك الغاية كما قال تعاىل{ :ومن خيرج من بيته
مهاجراً إىل اهلل ورسوله مث يدركه املوت فقد وقع أجره على اهلل} النساء
 ،100وهلذا فقد قال تعاىل{ :ومن يقاتل يف سبيل اهلل فيُقتَل أو يغلب
فسوف نؤتيه أجراً عظيما} النساء  ،74فاجملاهد له أجره سواء قُتِ َل أو
َغلَب ،أما النصر والتمكني فهو واجب على اجملموع كما قال تعاىل:
{وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل} األنفال  ،39فيجب
أن يستمر السعي بصوره املختلفة حىت يتم التمكني لدين اهلل تعاىل.
(ج ) وقد يكون من أسباب تعجل الصدام طاعة األمري يف ذلك ،وهنا إذا
اتفق رأى أتباعه على أنه ال مصلحة يف الصدام فإنه جيب عليهم أال
يطيعوه ،فقد قال حممد بن احلسن الشيباين يف (باب ما جيب من طاعة
الوايل وما ال جيب):
(فإذا كان عندهم أهنم لو أطاعوه هلكوا ،كان أمره إياهم بذلك قصداً منه
إهالكهم واستخفافا هبم ،وقد ذم اهلل تعاىل الطاعة يف ذلك ،فقال
{فاستخف قومه فأطاعوه إهنم كانوا قوماً فاسقني} الزخرف  )54من كتابه
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(السري الكبري) .166 /1
(د) وقد يكون من أسباب تعجل الصدام :تقليد أمنوذج قتايل جنح يف
بلدٍ ما ،يف ٍ
بلد آخر ختتلف ظروفه عن البلد األول ،فال يكتب له النجاح،
والرأي هنا :أن أسلوب التغيري املناسب لبلدٍ ما هو األسلوب الذي ُجِّرب
وجنح من قبل ،هذا هو ما ينبغي اتباعه مع إدخال تعديالت عليه تتناسب
مع تغري األحوال والزمان.
فهذه بعض صور التعجل ،الذي هو سبب احلرمان ،وقال عمر بن اخلطاب
(إن احلرب ال يُصلحها إال الرجل املكيث) أي املتأين ،وقال {وليس
الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها ،ولكن الرب من اتقى ،وأتوا البيوت من
ُّ
أبواهبا} البقرة  ،189فكل شيء  -ومنه التغيري اإلسالمي  -له بابه الذي
جيب أن يُؤتى منه ،أما تسلّق األسوار  -بانتهاج الدُيقراطية أو باالجتماع
على غري منهج أو بالتعجل يف التأليف أو بتعجل الصدام  -فليس من الرب
وليس من التقوى وال يثمر إال احلرمان والندم [.]10
 - 10قال الشيخ أبو حممد املقدسي حفظه اهلل تعاىل:
"فالواجب عدم إطالق هذا الكالم فيما وصفه بتعجل الصدام ،وهو حماولة قتال وجهاد هذه
احلكومات الكافرة مع التيقن من عدم إمكان تغيريها يف ذلك الصدام  ..فإخراج هذا القتال
تعجل به ..
تعجل من املصنف  ..وإن كان يورث حرمان إقامة الدولة ملن ّ
من الرب والتقوى ّ
لكنه إن شاء اهلل ال يورث الندم ،بل إما األجر أو الشهادة ،وإمنا يورث الندم عند من ابتغى
به غري وجه اهلل ،أو أقام به على غري بصرية ودون علم وهدى ومعرفة بالواقع واملصاحل
واملفاسد ..
وحنن نعتقد ونبني دائماً بأن الواجب على األمة هو العمل اجلاد جلهاد يكون فيه تغيري هذا
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الواقع وإقامة الدولة املسلمة لتحقيق التوحيد ودحر الشرك والتنديد  ..ولكن هذا ال يعين
عدم مشروعية اجلهاد والقتال وإن مل يثمر إقامة الدولة حاالً  ..فإن اجلهاد عبادة مشروعة
كالصالة وسائر العبادات ،وهي املدرسة اليت يرتىب من خالهلا اجلند الذين سيغريون هذا
الواقع إن شاء اهلل ،واألدلة على مشروعية ذلك كثرية ال يتسع هذا اجملال الضيق لسردها ..
واملصنف نفسه قد قال (ص  )904حتت رقم (" :)8وإن كانت هذه النكاية هي عمل
صاحل يف ذاهتا لقوله تعاىل{ :وال ينالون من عد ٍو نيالً إال كتب هلم به عمل صاحل} [التوبة:
 " ]120أه .
وهذه ليست دعوة مين أو تشجيع على العمل العشوائي غري املنظم واملدروس ودون إعداد،
التحصرم  ..كال  ..فال زلنا مع قولنا
والذي يسميه البعض :باألعمال اليائسة أو التزبّب قبل
ْ
جبواز اجلهاد الفردي واجلماعي ،حنث على ترسيخ العقيدة واخلربة مبكائد العدو ونقاط
ضعفه ،والبصرية باألحكام الشرعية وبالواقع وفقه املصاحل واملفاسد ،وغري ذلك مما ندندن
عليه  ..كي تكون الضربات يف أعداء اهلل موجعة ،تدفع الدعوة واجلهاد إىل األمام وتظهر
مشوهة بني اخللق ،وليست جمرد أعمال عشوائية مبتورة غري
صورة اجلهاد املشرقة واضحة غري ّ
تقر أعني أعداء اهلل ويفرحون هبا ،بل رمبا تعمدوا
مدروسة الثمرة ،والتوقيت واألهداف ،ورمبا ّ
تضخيم شأهنا عرب وسائل إعالمهم ،خصوصاً عند جناحهم يف كشف فاعليها بسرعة مع أن
جهود جنود
منفذيها شباب حدثاء أسنان ،تنقصهم اخلربة والعدة والبصرية ،وذلك ليعظموا َ
الشرك الذين دحضوا تلك املخططات! وكشفوا أمر أولئك الشباب ،ختويفاً ملن حت ّدثه نفسه
مبثل ذلك ،كما قال تعاىل{ :إمنا ذلكم الشيطان خيوف أولياءه} [آل عمران،]175 :
ومفاخرة ّبرباهتم ،ونشراً لإلحباط والتخذيل بني صفوف الشباب ،وليحصلوا بذلك على
بتعجل أولئك الشباب وقلّة خرباهتم وتفريطهم
مزيد من الصالحيات والرتب والنياشني ّ
باإلعداد اجلاد.
وال يعجل القارئ فيظن أنين أشرتط النجاح والنصر للعمل كي يكون جهاداً شرعياً  ..بل
الذي أرمي إليه وأدعو إليه ،هو بذل الوسع يف اإلعداد الرتبوي واملادي برتسيخ العقيدة
وتعميق اخلربة بالواقع ،ليجمع العمل -ولو كان صغريا ً -بني البصرية يف األحكام الشرعية
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والواقع ،وبني التواصل يف العمل (فال يزال) سنة ظاهرة قائمة حتيي النفوس ،مع الثبات على
احلق يف كل األحوال ..
وأُح ّذر من أعمال جتمع بني اجلهل يف األحكام الشرعية والواقع ،والعشوائية يف أعمال مبتورة
غري مدروسة ،يعقبها مواقف ختاذل وذلة بني يدي أعداء اهلل وتشويه للدعوة واجلهاد ..
فتورث بذلك حقاً ،الندامة واإلحباط والتخذيل.
فكم تأملنا على شباب تعجلوا الصدام ،حاديهم يف ذلك احلماس األجوف قبل أن يرسخ
يتبصروا يف األحكام الشرعية والواقع ،وكأمنا الغاية أن يعملوا عمالً
اإلُيان يف قلوهبم ودون أن ّ
يسمونه من أخبار إخواننا يف بلدان أخرى ،قد قطعوا
مادياً كيفما كان ذلك العمل ،تأثراً مبا ّ
شوطاً مل يقطع هؤالء الشباب عشر معشاره بعد  ..ودون مراعاة الختالف الظروف
واألحوال واإلمكانات ،ورمبا سعى بعضهم لقلّة معرفته باألحكام الشرعية يف أعماله العشوائية
إىل عقوبة بعض العصاة بأشد مما شرعه اهلل ،من قتل أو قطع أعضاء أو استحالل مال وحنوه
مما ينغمس فيه بعض املتحمسني عن غري بصرية ،وال يفرق يف املعاملة بني العصاة والكفار،
ويشوهون جهادهم ،ورمبا انقلب بعضهم يف السجن بعد ذلك على عقبيه
فيُزرون بدعوهتم ّ
ترده عن الدين  ..مث
تشوه الدعوة وقد ّ
فاعرتض على أقدار اهلل وبرئ من إخوانه وقال أقواالً ّ
رأينا بعد هذا كله من يُذل نفسه وأهله ألعداء اهلل ،يستجدي الطواغيت واملشركني من نواب
الربملان ،كي يفرجوا ويعفوا عنهم  ..فأي جهاد هذا الذي ال يتقي اهلل أصحابه يف دينهم
فيشوهوه بأمثال هذه التناقضات  ..؟؟
وتوحيدهم الذي هو أهم مصلحة يف الوجودّ ،
واخلالصة :أن الذي أريد قوله بعد هذا االستطراد هو كالذي قاله أسعد بن زرارة رضي اهلل
عنه لقومه بني يدي بيعتهم للنيب صلى اهلل عليه وسلم ..
يا قوم إما أن تأخذوا هذا اجلهاد  -سواء كان فردياً أم مجاعياً ،وسواء أقام دولة اإلسالم أم
وتشوهوا دين اهلل
مل يقمها  -إما أن تأخذوه حبقه وتتحملوا تبعاته ،فال تنقلبوا على أعقابكم ّ
 ..أو فذروه ،واشتغلوا بالدعوة إذا مل تتحملوا تلكم التكاليف ،فإن ذلك أعذر لكم عند
اهلل ،من أعمال تقوم على التخبط واجلهل مث ختتم بالتناقض وتشويه الدعوة والتوحيد  ..أو
بالذل واستجداء أعداء اهلل ..
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ثانيا :ومن أوجه التقصري يف العمل اإلسالمي :نقص اإلخالص ،وهو وإن
كان من أعمال القلب الباطنة إال أن له عالمات ظاهرة ،ومنها:
 - 1عدم الرجوع عن اخلطأ واإلصرار عليه ،خاصة اخلطأ يف التآليف
الشرعية الناشئ عن التعجل وعدم األهلية ،فما رأيت أحداً عاد عن خطئه
خاصة لو كان له أتباع ،ألنه يرى جبهله أنه سيفتضح أمامهم لو اعرتف
ّبطئه ،وهذا خري له يف الدنيا واآلخرة من التمادي يف الباطل والعناد.
هذا رغم دعوى اجلميع أهنم يريدون مرضاة اهلل ونصرة دينه ،وكذبوا ،فلو
دل عليه الكتاب والسنة وألقروا باخلطأ ،وقد
كان هذا مقصدهم التبعوا ما ّ
ضربت أمثلة لذلك يف عدة مواضع هبذا الكتاب ،خاصة يف آخر مبحث
االعتقاد ،بل يصرون على اخلطأ ويتخذونه دينا ومذهباً ليحملوا أوزارهم
كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلوهنم بغري علم ،وحال هؤالء يشبه
من نزل فيهم قوله تعاىل{ :وأقسموا باهلل جهد أُياهنم لئن جاءهم نذير
ليكونُن أهدى من إحدى األمم ،فلما جاءهم نذير ما زادهم إال نفوراً،
استكباراً يف األرض ومكر السيئ ،وال حييق املكر السيئ إال بأهله} فاطر
.43 - 42
 - 2رفض التحاكم إىل الشرع :فإن الواجب على املسلمني أن يتحاكموا
أقول هذا نصحاً إلخواين ،وحتريضاً على األطيب واألفضل واألنكى بأعداء اهلل ،ال ختذيالً ..
مع معرفيت بأن الصور املشرقة الثابتة بني أبناء هذا الدين كثري  ..ولعل التفصيل يف هذا الباب
يكون له حمل آخر".
فحديث مشاهدات السجن طويل وذو شجون ..
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فيما بينهم إىل الشرع  -وهذا سأفرده مبوضوع مستقل عقب موضوع احلكم
بغري ما أنزل اهلل  -وقد رأيت مجاعات إسالمية ترفض أن حتتكم يف
خالفاهتا إىل الشرع ،مع أهنم يدعون إىل حتكيم الشرع وأن مجاعاهتم ما
قامت إال حملاربة من حيكم بغري ما أنزل اهلل ،فإذا ما ُدعوا إىل حكم اهلل
فهم أوىل باجلهاد من حكامهم ،وهذا صريح النفاق كما قال
أعرضواُ ،
تعاىل{ :وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهلل وإىل الرسول رأيت املنافقني
يصدون عنك صدوداً} النساء  ،61وقد شاء اهلل أن أكون َح َكماً يف
خصومات بعض أطرافها من الدعاة املشهورين وحني وجب احلق عليه
متلّص منه وأىب أن يؤدي ما وجب عليه ،فقلت :واهلل ال َُيُ ّن اهلل علينا حبكم
إسالمي حىت نرضى حبكم اهلل فيما بيننا ،فقد قال تعاىل{ :إن اهلل ال يغري
ما بقوم حىت يغريوا مابأ نفسهم} الرعد .11
التعصب للطائفة بالباطل :وهذا حال كثري من أتباع اجلماعات
ّ -3
َعلَ َى ضالل
واألحزاب اإلسالمية ،فبعض األتباع يلغي عقله وال يفكر أ َ
طائفته أم على هدى؟ وما صار أهل النار يف النار إال بتعطيل عقوهلم كما
قال تعاىل{ :وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري}
امللك  ،10وبعض األتباع يظهر له خطأ طائفته مث ينصرها بالباطل وحاله
كمن قال اهلل فيهم {وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهلل وإىل الرسول قالوا
حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ،أولو كان آباؤهم ال يعلمون شيئا وال
يهتدون} املائدة .104
 - 4ورأيت مسئويل بعض اجلماعات اإلسالمية يقولون إنه لو تغلّب غريهم

347
من اجلماعات اإلسالمية األخرى على بلدهم وأقاموا حكم اإلسالم فيه،
فلن يكون أمامهم إال ترك بلدهم والعيش يف غريه ،وهذا مل يقف عند حد
يبني أن هؤالء ال
نقص اإلخالص ،بل إن هذا القول ضالل مبني ،إذ إنه ّ
يريدون حكم اإلسالم على احلقيقة وإمنا يريدون احلكم ألنفسهم ،ولو أرادوا
حكم اإلسالم لف ِرحوا به كيفما أتى ،خاصة وأن طاعة اإلمام املتغلب واجبة
بإمجاع أهل السنة.
مشردون يف
 - 5ورأيت بعض اجلماعات اإلسالمية  -وهم مستضعفون ّ
يتوعدون خصومهم من اجلماعات األخرى باالنتقام منهم إذا
األرض ّ -
م ّكن اهلل هلم؟!!
وهذه كلها من صور نقص اإلخالص ،وقد قال تعاىل{ :وما النصر إال من
عند اهلل} آل عمران  ،126واهلل ينزل نصره على ما يعلمه من الصدق
واإلخالص الذي يف القلوب كما قال تعاىل{ :فَ َعلِم ما يف قلوهبم فأنزل
السكينة عليهم وأثاهبم فتحاً قريباً} الفتح  ،18فهل هذه القلوب مؤهلة
لتنزيل النصر والفتح؟
يبني لك أن بعض من يرفعون راية الدعوة اإلسالمية إمنا هم يدعون
وهذا مما ّ
ألنفسهم على احلقيقة  -لطلب امللك والسلطان والثروة  -ال يدعون إىل
ُ
اهلل كما يقتضي اإلخالص ،وهؤالء ليسوا من أتباع النيب صلى اهلل عليه
وسلم ،فقد وصف أتباعه بأهنم {قل هذه سبيلي أدعو إىل اهلل على بصرية
أنا ومن اتبعين} يوسف  ،108وقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب
يف فوائد هذه اآلية (األوىل :أن الدعوة إىل اهلل طريق من اتبع رسول اهلل
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صلى اهلل عليه وسلم.
الثانية :التنبيه على اإلخالص ،ألن كثرياً لو دعا إىل احلق فهو يدعو إىل
نفسه) أه من (فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد) ص  ،94ط أنصار السنة.
فأتباع النيب صلى اهلل عليه وسلم الذين يدعون إىل اهلل ،ال الذين يدعون
ألنفسهم.
روي البخاري رمحه اهلل بسنده عن أيب املنهال قال :ملا كان ابن زياد ومروان
القراء بالبصرة ،فانطلقت مع أيب إىل
بالشام ،وثب ابن الزبري مبكة ،ووثب ّ
أيب برزة األسلمي حىت دخلنا عليه يف داره وهو جالس يف ظل عُلِّ ٍية له من
قصب فجلسنا إليه ،فأنشأ أيب يستطعمه احلديث ،فقال :يا أبا برزة أال ترى
ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء مسعته تكلم به :إين احتسب عند اهلل أين
أصبحت ساخطاً على أحياء قريش ،إنكم يا معشر العرب كنتم على احلال
الذلة و ِ
الذي علمتم من ِ
القلة والضاللة ،وإن اهلل أنقذكم باإلسالم ومبحمد
صلى اهلل عليه وسلم حىت بلغ بكم ما ترون ،وهذه الدنيا اليت أفسدت
بينكم ،إن ذاك الذي بالشام واهلل إن يقاتل إال على ُدنيا ،وإن هؤالء الذين
بني أظهركم واهلل إن يقاتلون إال على ُدنيا ،وإن ذاك الذي مبكة واهلل إن
يقاتل إال على الدنيا) حديث ( )7112بكتاب الفنت من صحيحه.
وأنا أقول بقول أيب برزة رضي اهلل عنه ،واهلل إن كثرياً من رؤساء اجلماعات
اإلسالمية ما يريدون إال الدنيا ،وما يدعون إال ألنفسهم ،ولو كانوا يدعون
إىل اهلل وإىل احلق لتعلموا احلق أوال والجتمعوا عليه ثانيا ،ولكنهم (كل
حزب مبا لديهم فرحون) ،وإين أحتسب عند اهلل أين أصبحت ساخطاً على
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هؤالء وعلى أمثاهلم .وملا شرع الصليبيون يف االستيالء على األندلس
والتهامها قطعة بعد أخرى ،كانت بالد األندلس مقسمة إىل عدة ممالك
متناحرة يف كل مدينة مملكة ،فاضطر ملوك الطوائف هؤالء لالستعانة
بسلطان مراكش يوسف بن تاشفني وجبيشه على اإلفرنج ،فأغاثهم ،وبعد
النصر طلبوا منه أن يُبقي بعض جيشه ببالدهم ليعينهم على اإلفرنج ،فأىب
وقال هلم (أخلصوا نياتكم يكفكم اهلل عدوكم) ،وذلك ملا رآهم متفرقني
خمتلفني متناحرين ،وما زالت هذه النصيحة قائمة لكل مشتغل بالعمل
اإلسالمي إىل اليوم.
أما سوء األخالق املتفشي يف ساحة العمل اإلسالمي واتباع السياسات
احلزبية اجلاهلية مع اخلصوم واتباع السياسة امليكافيلية لنيل املآرب بأي
وسيلة ،ونُدرة األمانة ،واألثرة ،فحدث عنه وال حرج ،وهذا كله من أسباب
اخلذالن ،فالتوفيق له أسباب معروفة يف الشرع وعلى رأسها ُحسن اخللق
واتباع مكارم األخالق ،وهبذا استدلت السيدة خدجية للنيب صلى اهلل عليه
وسلم ،وذلك فيما رواه البخاري عن عائشة رضي اهلل عنها  -يف حديث
بدء الوحي  -قالت (حىت جاءه احلق وهو يف غار حراء ،فجاءه الْ َملَك
فقال :اقرأ  -إىل أن قالت  -فرجع هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
يرجف فؤ ُاده ،فدخل على خدجية بنت خويلد رضي اهلل عنها فقالّ :زملوين
ُ
زملوين ،فزملوه حىت ذهب عنه الروع ،فقال خلدجية وأخربها اخلرب :لقد
خشيت على نفسي ،فقالت خدجية :كال ،واهلل ال خيزيك اهلل أبداً ،إنك
الكل ،وتكسب املعدوم ،وتقري الضيف ،وتعني على
لتصل الرحم ،وحتمل َّ
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نوائب احلق) احلديث (.)3
فأقسمت السيدة خدجية رضي اهلل عنها على أن اهلل ال خيزيه صلى اهلل عليه
وسلم واستدلت على ذلك بأمر استقرائي وصفته بأصول مكارم األخالق،
هذا حاصل ما ذكره ابن حجر يف شرحه (فتح الباري) .24 /1
الشك يف القائمني على العمل
نصر من اهلل مع هذا كله؟ وإن ّ
فهل يُرجى ٌ
اإلسالمي أهون من الشك يف وعد اهلل تعاىل بنصر املؤمنني ،وقال تعاىل:
{يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم أو
الوالدين واألقربني} النساء  ،135ومن باب متام الشهادة على النفس فال
شك يف أنه يوجد صاحلون وأفاضل يسددون ويقاربون يف ساحة العمل
اإلسالمي عسى اهلل أن ينفع هبم ،ولكن األمر كما قيل لرسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم أهنلك وفينا الصاحلون؟ قال (نعم إذا كثر اخلبث) احلديث رواه
البخاري.
وهذا الذي ذكرته هنا أقوله عن خربة ،وهي وجه نظر من حمايد ال ينتمي
ألي مجاعة إسالمية أو حزب إسالمي ،واجلماعة حق وواجب يف هذا
الزمان ،وقد ألفت كتايب (العمدة يف إعداد العدة للجهاد يف سبيل اهلل
تعاىل) يف فقه العمل اإلسالمي اجلماعي ،ولكن  -وكما ذكرت من قبل -
فإن هناك فرقاً بني العلم بالواجب واإلُيان به وبني إمكان القيام به ،ومثل
هذا الواجب الذي له أهداف حمددة ال يتأدى باالنتماء إىل مجاعات هبا
نصر وال توفيق ،ولكن من
مثل هذه العيوب املذكورة هنا ،فهذه ال يُرجى هلا ٌ
وجد مجاعة صاحلة ديناً وعمالً لزمه العمل معها ،وذلك ألنين ال أدعي
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العلم بأحوال كافة اجلماعات يف شىت البلدان ،ولكين أردت أن أضرب أمثلة
للسلبيات املتفشية يف اجلماعات اإلسالمية لتجتنب هذه السلبيات ،وهذا
يف معرض احلديث عن تغيري أنظمة احلكم الكافرة.
وأخلص ما سبق فأقول :إن طريق املسلمني لتغيري أنظمة احلكم الكافرة هو:
الدعوة بشىت الصور بعد سالمة املنهج وصحة املعتقد ،مع إظهار احلق
والرباءة من الكافرين وكفرهم ال مشاركتهم يف كفرهم كمشاركتهم يف احلكم
العلماين أو الربملانات الشركية وإمنا إعالن للرباءة واملفاصلة حىت تتميز
الصفوف ،مع الصرب على أذى الكفار ،وطلب النصرة من املؤمنني حىت
تتكون مجاعة قوية قادرة على التغيري وقادرة على احلكم باإلسالم إذا َم ّكن
اهلل تعاىل هلا ،وهذا واجب اجملموع ،أما ما جيب على كل فرد فهو السعي يف
حتقيق ذلك بقدر طاقته {فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره ،ومن يعمل مثقال
ذرة شراً يره} ،وجيب أن تؤخذ خصائص كل بلد وخصائص أهله يف
توسد األمور ألهلها ،هذا وباهلل تعاىل التوفيق.
احلسبان ،وأن ّ
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المسألة العاشرة :رد الشبهات في موضوع الحكم بغير ما أنزل اهلل
تكلمت يف املسألة األوىل الواردة ّبامتة مبحث االعتقاد عن وجوب التحذير
من اخلطأ يف الدين ،وذكرت فيها أن السكوت عن هذه األخطاء يؤدي إىل
حرفت الديانات
تراكمها حىت يؤول األمر إىل حتريف الدين وتبديله كما ِّ
السابقة كاليهودية والنصرانية ،اللتان يتعبد أهلهما بضالالت يََرْون أهنا
احلق ،وهلذا قال األوزاعي رمحه اهلل( :إذا ظهرت البدع فلم ينكرها أهل العلم
صارت ُسنَّة) رواه اخلطيب البغدادي يف شرف أصحاب احلديث).
وتكلمت يف تلك املسألة عن أسباب اخلطأ يف الدين ،وأنه قد يكون:
* زلة عامل.
* أو جهالة متعامل.
* أو ضاللة مبتدع وزائغ.
هذا وقد تعرضت مسألة تكفري احلكام الطواغيت ووجوب جهادهم لسيل
من الشبهات هبدف صرف املسلمني عن احلق يف هذه املسألة ،وقد
صدرت هذه الشبهات يف األساس من مصدرين ومها:
املصدر األول :وهو مصدر تابع للحكام الطواغيت ،وهم بعض علماء
السوء باملؤسسة الدينية الرمسية ،ومن أجهزة إعالم الطواغيت فيما يُنشر يف
الصحف واجملالت وحنوها.
واملصدر الثاين :من بعض اجلماعات اإلسالمية اليت يؤدي إظهار احلق يف
مسألة احل ّكام إىل كشف فساد مناهجها ،فيلبسون احلق بالباطل على
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املسلمني يف هذه املسألة ،وغايتهم تربير مواقفهم والدفاع عن وجودهم،
وهذه هي عصبية اجلاهلية بعينها.
وتصدر الشبهة من هنا وهناك ،مث يتلقاها الناس بألسنتهم ويقولون بأفواههم
ما ليس هلم به علم ،وحيسبونه هيناً وهو عند اهلل عظيم.
وُيكن تقسيم الشبهات الواردة للصد عن تكفري احلكام وجهادهم إىل ستة
أقسام على النحو التايل:
القسم األول :شبهات ضد التكفري بوجه عام:
وقد رددت على كثري منها يف مبحث االعتقاد ،مثل:
 - 1القول بأن املسلم ال يكفر أبدا.
 - 2والقول بأنه ال يكفر أح ٌد بعمل ،وال كفر إال باالعتقاد.
 - 3والقول بأنه ال يكفر إال اجلاحد واملستحل.
 - 4والقول بأنه يشرتط قصد الكفر ألجل التكفري.
 - 5واإلسراف يف العذر باجلهل.
القسم الثاين :شبهات ملنع تكفري احلكام احلاكمني بغري ما أنزل اهلل.
وهذه سوف أرد عليها يف هذه املسألة العاشرة إن شاء اهلل ،وإن كان قد
سبق الرد على كثري منها.
القسم الثالث :شبهات ملنع تكفري أعوان احلاكم الكافر وجنوده.
 - 1كاالعتذار هلم بأهنم ُجهال.
 - 2واالعتذار بأهنم مكرهون.
 - 3واالعتذار بأهنم مستضعفون.
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 - 4والقول بأهنم يأتون بالشهادتني ومنهم من يصلي.
 - 5والقول بأهنم يعتقدون أهنم وقادهتم على احلق.
 - 6والقول بأن هناك من يُضلهم من املشايخ وغريهم.
 - 7والقول باشرتاط املواالة القلبية لتكفريهم باملواالة الظاهرة.
 - 8والقول باشرتاط استتابتهم قبل تكفريهم على التعيني.
وقد سبق الرد على كل هذه الشبهات يف مبحث االعتقاد عند نقد (الرسالة
الليمانية يف املواالة) ،وعند نقد كتاب (القول القاطع فيمن امتنع عن
الشرائع) ،وعند الكالم يف موانع احلكم يف شرح قاعدة التكفري.
القسم الرابع :شبهات للصد عن جهاد هؤالء احلكام الكافرين.
 - 1كالقول بأنه ال خيرج عليهم ما داموا يصلون ،وهذه الشبهة رددت
عليها عند نقد كتاب (القول القاطع) مببحث االعتقاد.
 - 2والقول بوجوب دعوهتم قبل قتاهلم ،وهذه الشبهة رددت عليها عند
نقد (الرسالة الليمانية) مببحث االعتقاد ،وذكرت أن دعوهتم غري واجبة ألن
الدعوة بلغتهم ،وألنه ال دعوة يف جهاد الدفع ،وهو نوع جهادهم.
وهناك شبهات أخرى للصد عن جهادهم رددت عليها يف كتايب (العمدة يف
إعداد العدة للجهاد يف سبيل اهلل تعاىل) ،ومنها:
 - 3القول بأنه ال جهاد إال بإمام ممَُ َّكن ،أي اشرتاط وجود اخلليفة وإذنه يف
اجلهاد.
 - 4القول باشرتاط وجود الدار املستقلة للشروع يف اجلهاد.
 - 5القول باشرتاط التميز للشروع يف اجلهاد.
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 - 6القول بأن الواجب تربية النفوس ال اخلروج على احلكام.
وكل هذه الشبهات وغريها قد رددت عليها يف كتايب (العمدة).
 - 7وهناك شبهة أخرى متعلقة جبهاد هؤالء احلكام املرتدين ،وهي أقرب
إىل أن تكون أضحوكة أتى هبا أحد املعاصرين إذ زعم أن قتاهلم ال يُسمى
جهاداً وإمنا توصيفه الفقهي أنه خروج على احلاكم ،أما اجلهاد فهو يف
املصطلح قتال الكفار.
هذا حاصل قوله ،والرد عليه من ثالثة أوجه:
أ  -أن هذا ليس حاكماً مسلماً من األصل حىت يقال للمسلم الذي يقاتله
إنه خارج عليه ،فهؤالء احلكام  -وكما سبق القول يف نقد كتاب (القول
القاطع) مببحث االعتقاد  -مل تنعقد هلم بيعات شرعية على احلكم
بالكتاب والسنة ،وإمنا تولوا على احلكم بالدستور والقانون الوضعيني،
وبالتايل فلم يكونوا حكاماً شرعيني للمسلمني يف يوم من األيام حىت ُخيرج
عليهم.
ب  -أنه إذا كان اجلهاد  -يف االصطالح  -هو قتال الكفار ،فهؤالء
احلكام كفار بنص قوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم
الكافرون} ،وإذا كنا نسميهم مرتدين فهذا ال ُينع من أن املرتد كافر بنص
قوله تعاىل{ :ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر} البقرة ،217
وقال تعاىل{ :ال تعتذروا قد كفرمت بعد إُيانكم} التوبة  ،66ومثلها ،74
فاملرتدون صنف من أصناف الكفار.
ج  -أن قتال املرتدين هو جهاد بنص قوله تعاىل{ :من يرتد منكم عن
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دينه فسوف يأت اهلل بقوم حيبهم وحيبونه ،أذلةٍ على املؤمنني أعزٍة على
الكافرين ،جياهدون يف سبيل اهلل وال خيافون لومة الئم} املائدة  ،54وقال
ابن تيمية يف هذه اآلية( :ولفظها يُصرح بأهنم مجاعة  -وذكر اآلية -
أفليس هذا صرحياً يف أن هؤالء ليسوا رجالً ،فإن الرجل ال يُسمى قوماً يف
لغة العرب ،ال حقيقة وال جمازاً  -إىل أن قال  -بل هذه اآلية تدل على أنه
ال يرتد أحد عن الدين إىل يوم القيامة إال أقام اهلل قوما حيبهم وحيبونه ،أذلة
على املؤمنني أعزة على الكافرين جياهدون هؤالء املرتدين) (منهاج السنة
النبوية)  ،221 - 220 /7بتحقيق د .حممد رشاد سامل.
فقتال احلكام احلاكمني بغري ما أنزل اهلل هو جهاد بال ريب ،وإال لزم
صاحب هذه الشبهة أن أبا بكر وسائر الصحابة رضي اهلل عنهم عندما
قاتلوا املرتدين مل يكونوا جماهدين يف سبيل اهلل.
أما إذا كان صاحب هذه الشبهة ال يرى كفر هؤالء احلكام فهذا أمر آخر،
والرد عليه باملسألتني السادسة والسابعة.
القسم اخلامس :شبهات للصد عن العمل اإلسالمي اجلماعي.
وذلك ألن جهاد هؤالء احلكام ألجل خلعهم ونصب ٍ
إمام مسلم ال يتأتى
إال بواسطة مجاعة فال تصلح فيه اجلهود الفردية ،فكان الصد عن العمل
اجلماعي وسيلة للصد عن اجلهاد ،ومن هذا:
 - 1القول بأن اجلماعة بدعة.
 - 2القول بأن اإلمارة على هذه اجلماعات بدعة.
 - 3القول بأن بيعات هذه اجلماعات بدعة.
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 - 4القول بأن العمل السري يف اإلسالم بدعة.
وغري ذلك من الشبهات اليت رددت عليها بكتايب (العمدة).
القسم السادس :شبهات لتسويغ اخنراط اجلماعات اإلسالمية يف املسار
الدُيقراطي لصرفها عن اجلهاد الواجب.
وذلك بدعوى املصلحة أو باسم الدعوة إىل اهلل أو باسم الشورى ،وقد
بيّنت فساد الدُيقراطية مع تفنيد هذه املزاعم والشبهات يف أول الباب الرابع
من هذا الكتاب (آداب العامل واملتعلم) عند الكالم يف النية ،وأيضا يف
موضوع السياسة الشرعية بأول هذا املبحث.
بعد هذا العرض املوجز للشبهات الواردة للصد عن تكفري احلكام احلاكمني
بغري الشريعة وللصد عن جهادهم ،أذكر ما أرجأت الكالم فيه وهي:
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رد الشبهات الواردة لمنع تكفير الحكام الحاكمين بغير ما أنزل اهلل.
وقد بلغ الزيغ بالبعض إىل أن محلهم على اخرتاع شبهات جتعلهم هم
أنفسهم يكفرون ملا تنطوي عليه شبهاهتم من تنقص األنبياء وذمهم
والتعريض هبم ،وسيأيت بيان ذلك يف مواضعه إن شاء اهلل ،وبعض الشبهات
الواردة هنا سبق الرد عليها ،خاصة يف مبحث االعتقاد وعند الكالم يف قوله
تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} باملسألة السادسة
مبوضوعنا هذا ،ومثل هذه الشبهات سيكون الرد عليها باإلحالة إىل ما سبق
ِذكره فيها ،وهذا سرد للشبهات الواردة ملنع تكفري هؤالء احلكام:
الشبهة األوىل :أن قول اهلل تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم
الكافرون} يف أهل الكتاب ال املسلمني….
وهذه الشبهة قد سبق الرد عليها يف املسألة السادسة ،وبيّنت أن النص عام
يلزم املسلمني من سبعة أوجه.
وأضيف إىل ذلك :أن هذا ليس هو النص الوحيد الدال على كفر هؤالء
احلكام بل قد ذكرت يف املسألة السادسة أنه قد َد ّل على كفرهم عدة
نصوص مقسمة على ثالثة مناطات وهي :ترك احلكم مبا أنزل اهلل ،وتشريع
ما خيالف شرع اهلل ،واحلكم بغري ما أنزل اهلل ،فإذا احتال زائغ إلبطال
االحتجاج هبذه اآلية {ومن مل حيكم  } ...فماذا يصنع بغريه من النصوص
العديدة الدالة على كفر هؤالء احلكام؟
الشبهة الثانية :أن الكفر يف قوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك
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هم الكافرون} هو كفر أصغر غري خمرج من امللة.
وهذه أيضا سبق الرد عليها يف املسألة السادسة ،وأنه كفر أكرب من أربعة
أوجه.
ويقال هنا أيضا :إن هذا ليس هو النص الوحيد الدال على كفر هؤالء
احلكام.
الشبهة الثالثة :أن هؤالء احلكام ال يكفرون إال إذا جحدوا حكم اهلل أو إذا
استحلوا احلكم بغريه.
وهذه أيضا قد سبق الرد عليها يف املسألة السادسة ،وبيّنت:
 - 1أن اجلحد واالستحالل مناطات مكفرة ،ولكنها ليست هي مناطات
التكفري الواردة يف اآليات الدالة على كفر احلكام كمناط ترك حكم اهلل
واحلكم بغريه يف قوله تعاىل{ :ومن مل حيكم  ) ...اآلية ،وكمناط اتباع
التشريع املخالف يف قوله تعاىل{ :اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا} وقوله
{وإن أطعتموهم إنكم ملشركون}.
 - 2أن الذنوب املكفرة بذاهتا كاحلكم بغري ما أنزل اهلل ال يشرتط للتكفري
هبا جحد أو استحالل بل من اشرتط هذا فقد قال بقول غالة املرجئة الذين
أكفرهم السلف ،ويراجع هنا ما ذكرته يف مبحث االعتقاد يف التنبيه اهلام
املذكور بتعليقي على العقيدة الطحاوية ،ويف نقد كتاب (القول القاطع)،
ويف نقد (الرسالة الليمانية) .وقد أشرت إىل هذا أيضا يف املقدمتني اخلامسة
عشرة والسادسة عشرة باملسألة اخلامسة هبذا املوضوع.
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 - 3كما ذكرت يف املقدمة السابعة عشرة أن شرط االستحالل املكفر
متوفر يف احلكم بالقوانني الوضعية.
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الشبهة الرابعة :أن الحكام الحاليين ليسوا هم الذين وضعوا القوانين
الوضعية المعمول بها.

والرد عليها من ثالثة أوجه:
 - 1أن وضع القوانني مناط مكفر (وهو مناط التشريع املخالف لشرع
اهلل) ،أما احلكم هبا فهو مناط مكفر آخر (وهو مناط احلكم بغري ما أنزل
اهلل) ،فإن أفلت احلاكم من مناط التشريع وقع يف مناط احلكم هبا ،فكيف
وهو واقع فيهما؟ فمن جهة مناط التشريع :فإن معظم احلكام هلم
صالحيات تشريعية يف الدستور كما أهنم وإن مل يضعوا معظم القوانني
املعمول هبا بأنفسهم إال أهنم جييزوهنا بل ويُلزمون الرعية بالعمل هبا ،واألمر
بالكفر كفر ،واحلكم بقوانني الكفر كفر.
 - 2أن هذه هي صورة سبب نزول قوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل
فأولئك هم الكافرون} ،فالذين أنزل فيهم النص مل يكونوا هم الذين ب ّدلوا
حكم اهلل يف الرجم ولكن ب ّدله أسالفهم كما تدل عليه أحاديث سبب
النزول خاصة رواية الطربي عن أيب هريرة وقد سبق أن ذكرهتا ،ولكن الذين
نزل فيهم النص وأكفرهم اهلل وإن مل يب ّدلوا حكم اهلل لكنهم حكموا هبذا
احلكم املبَ ّدل ،فحال احلكام املعاصرين كحاهلم ،وصورة سبب النزول قطعية
الدخول يف النص كما يف املقدمة السابعة.
 - 3أن التتار الذين نقل ابن تيمية وابن كثري اإلمجاع على كفرهم حلكمهم
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بغري شريعة اإلسالم (بالياسق) مع دعواهم اإلسالم ،مل يكونوا هم الذين
وضعوا ذاك الياسق وإمنا وضعه جدهم الوثين جنكيز خان ،وقد سبق
تفصيل هذا يف املسألة السابعة عند ِذكر اإلمجاع ،فصورة احلكام املعاصرين
كصورهتم ،وحكمهم كحكمهم ،بل إهنم أشد إجراماً ملا ذكرته يف آخر
املسألة السابعة من أن التتار حكموا بقوانني الكفر فيما بني طائفتهم فقط،
ومل يلزموا هبا عموم املسلمني ،أما املعاصرون فألزموا املسلمني بالعمل هبذه
القوانني تعلّماً وحكماً وحتاكماً.
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الشبهة الخامسة :أن القوانين المعمول بها فيها بعض أحكام الشريعة
اإلسالمية.
وهذا ال يدرأ عنهم الكفر ،وذلك ألن الوعيد الوارد يف قوله تعاىل{ :ومن مل
حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} ترتب على تبديل حكم واحد من
أحكام اهلل وهو رجم الزاين احملصن ،وال يلزم تبديل مجيع أحكام الدين
ليلحقهم هذا الوعيد كما سبق يف رد أيب حيان األندلسي وابن القيم على
عبد العزيز الكناين وهو ما ذكرته يف آخر املسألة السادسة ،فإذا كان اهلل
تعاىل قد حكم بالكفر على من ب ّدل حكماً واحداً من أحكامه ،فكيف
مبن أسقط احلدود الشرعية مجلة وأباح احملرمات القطعية؟ وإذا كانت صورة
سبب النزول قطعية الدخول يف النص  -كما يف املقدمة السابعة  -فقد
تبني لك أن صورة الواقع أشد من صورة السبب وأوىل حبكم النص.
ويضاف إىل هذا ما ورد بفتوى ابن كثري يف تكفري التتار مع أن قانوهنم
الوضعي (الياسق) كان مشتمال على بعض أحكام الشريعة اإلسالمية،
فالصورة هي الصورة ،واحلكم هو احلكم ،وقال تعاىل{ :وما يؤمن أكثرهم
باهلل إال وهم مشركون} يوسف .106
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الشبهة السادسة :القول بأن فتاوى العلماء في التتار ال يجوز تطبيقها
على الحكام المعاصرين.
والرد من ثالثة أوجه:
 - 1أن احلجة يف تكفري هؤالء احلكام هي النصوص الشرعية املذكورة
باملسألة السادسة واإلمجاع املذكور يف املسألة السابعة ،ليست يف أقوال
العلماء.
 - 2أن حال احلكام املعاصرين أشد من حال التتار من جهة حتقق مناط
التكفري فيهم ملا سبق بيانه يف آخر املسألة السابعة وأشرت إليه هنا يف الرد
على الشبهة الرابعة.
 - 3وبالتايل جيوز تقليد فتاوى العلماء بشأهنم ملا ذكرته من قبل من جواز
تقليد امليت ،فكيف وحنن لسنا حباجة إىل تقليدهم مع وجود األدلة من
النص واإلمجاع؟ وكيف وفتاواهم ليست جمرد رأي وإمنا نقلوا فيها اإلمجاع
على ما قالوا؟ فالعمل بفتاويهم عمل باإلمجاع ليس تقليداً حمضاً جمرداً من
الدليل.
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الشبهة السابعة :أن دساتير هؤالء الحكام تنص على أن الشريعة
اإلسالمية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
والرد من ثالثة أوجه:
 - 1وهو أن الدستور نص على أن الشريعة املصدر الرئيسي ال الوحيد مبا
يعين أن هناك مصادر أخرى للتشريع ،أي :أن هناك أرباباً أخرى يف التشريع
مع اهلل ،وقد سبق يف املسألة الثانية  -هبذا املوضوع  -بيان أن هذا النص
الدستوري قد أفصح عن كفرهم غاية اإلفصاح ،فإنه نص صراحة على اختاذ
أرباب مع اهلل ،قال تعاىلَّ { :اختَ ُذوا أَحبارهم ورْهبانَهم أَربابا ِمن د ِ
ون اللَّ ِه
ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َْ ً ْ ُ
والْم ِسيح ابن مرَمي وما أ ُِمروا إَِّال لِي عب ُدوا إِ َهلا و ِ
اح ًدا َال إِلَهَ إَِّال ُه َو ُسْب َحانَهُ َع َّما
َ ُْ ً َ
َ َ َ ْ َ َْ َ ََ ُ
يُ ْش ِرُكو َن} [التوبة ،]31 :وقد كانت هذه الربوبية يف التشريع املخالف فبني
اهلل أن متابعتهم يف هذا شرك باهلل ،وقد سبق تفصيل القول يف هذه اآلية يف
املسألتني الثانية والسادسة.
 - 2أن الدستور مل ينص على أن أحكام الشريعة املصدر الرئيسي ،وإمنا
نص على أن مبادئ الشريعة املصدر الرئيسي ،وبينهما فرق :أما األحكام
ّ
فمعروفة وهي األحكام التفصيلية يف كل مسألة ،وأما املبادئ فهي القواعد
العامة كتحقيق العدل وأن األصل براءة الذمة وحنو ذلك مما ي ّدعي سدنة
القوانني الوضعية أهنا حتقق هذه املبادئ ،وهبذا تعلم أن هذا النص الدستوري
ال يرتتب عليه أي إلزام للحكومات باحلكم بأحكام الشريعة.
 - 3أنه لو افرتضنا أن هذا النص الكفري يرتتب عليه التزام احلكم
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ويعرب عن الواقع
بالشريعة ،فإن هناك نصاً دستوريا آخر يناقضه متاماّ ،
القائم ،وهو النص على أن (احلكم يف احملاكم بالقانون).
واحلاصل :أن من ظن أن هذا النص الدستوري ( -مبادئ الشريعة املصدر
الرئيسي للتشريع)  -يدرأ الكفر عن هؤالء احلكام فقد أخطأ ،بل إن هذا
النص مما يدينهم ويدمغهم بالكفر ألنه نص ضمنياً على اختاذ مصادر
للتشريع غري شريعة اهلل.
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الشبهة الثامنة :وهي أن يوسف عليه السالم عمل لملك مصر ،بما
يعني أنه حكم بشريعة هذا الملك الكافر.
ويريد قائل الشبهة أن يوسف مل يكفر مع هذا ،فلماذا يكفر احلكام بذلك؟
وكنت قد ذكرت يف نقد (الرسالة الليمانية) مببحث االعتقاد أن قائل هذه
الشبهة يكفر ألهنا تنقيص لألنبياء عليهم السالم يدخل يف حكم سبّهم،
ب النيب صلى اهلل عليه وسلم
قال ابن تيمية رمحه اهلل (ال خالف أن من َس َّ
سب نبياً
أو َعابَه بعد موته من املسلمني كان كافراً حالل الدم ،وكذلك من ّ
من األنبياء) (الصارم املسلول) ص .226
وقد ذكرت يف النقد املشار إليه بآخر مبحث االعتقاد الرد على هذه
الشبهة ،وحاصله :أن اإلمجاع قد انعقد على عصمة األنبياء من الكفر ومن
الكبائر ،كما ذكره القاضي عياض يف (الشفا) ،واجلمهور على عصمتهم من
الصغائر أيضا.
واحلكم بشريعة الكفار كفر ،وال بد أن يكون يوسف عليه السالم معصوماً
منه ،فدل هذا على أنه مل حيكم بشريعة الكفار.
كما أن احلكم بشريعة الكفار هو حكم بالطاغوت وحتاكم إليه ،ويوسف
عليه السالم معصوم من هذا ،ألن اهلل قد بعث سائر الرسل باجتناب
الطاغوت والكفر به ،كما قال تعاىل{ :ولقد بعثنا يف كل أمة رسوالً أن
اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت} النحل  ،36فهل أمر يوسف باجتناب
الطاغوت ومل جيتنبه؟
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والصحيح  -كما ذكرت يف مبحث االعتقاد  -أن يوسف عليه السالم كان
َّ
مفوضاً جيري األمور على اجتهاده وفق شريعته وشريعة أبيه يعقوب
ممَُكنا ّ
عليهما السالم ،وهلذا اسرتق أخاه بنيامني وكان هذا هو حكم السارق يف
شريعتهم.
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الشبهة التاسعة :شبهة أن النبي صلى اهلل عليه وسلم حكم بغير شريعة
اإلسالم  -بالتوراة  -فيجوز ذلك ألمته من بعده.
وهذه أيضا من الشبهات اليت يكفر قائلها ،ملا فيها من غمز النيب صلى اهلل
عليه وسلم ،وقد قال ابن حزم رمحه اهلل إن من قال إن النيب صلى اهلل عليه
وسلم حكم بني اليهوديني اللذين زنيا حبكم التوراة املنسوخة فهو مرتد،
انظر (اإلحكام يف أصول األحكام) له.104 /2 ،
وسبب الردة هنا :هو خمالفة هذا القول للنصوص الدالة على أن النيب صلى
اهلل عليه وسلم مل حيكم إال بشريعة اإلسالم ،وأن القرآن ناسخ ملا قبله من
الشرائع كقوله تعاىل{ :وأنزلنا إليك الكتاب باحلق مص ّدقاً ملا بني يديه من
الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم مبا أنزل اهلل} املائدة  .48وقال صلى
اهلل عليه وسلم (لو كان موسى حياً ما وسعه إال اتباعي) احلديث رواه أمحد
والدارمي ،فكيف يتبع النيب صلى اهلل عليه وسلم كتاب موسى مع هذا؟
ومصداق هذا احلديث من كتاب اهلل قوله تعاىل{ :وإذ أخذ اهلل ميثاق
مصدق ملا
النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم رسول
ٌ
معكم لتؤمنن به ولتنصرنّه ،قال أأقررمت وأخذمت على ذلكم إصري ،قالوا

أقررنا ،قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين} آل عمران  ،81فجميع
النبيني أقروا أنه إذا بعث حمم ٌد صلى اهلل عليه وسلم يف حياهتم ليتبعونه،
فكيف يتبع حممد شريعة موسى عليهما الصالة والسالم؟
وسبب هذه الشبهة ما ورد يف إحدى روايات حديث رجم اليهوديني اللذين
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زنيا ،وفيها قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (فإين أحكم مبا يف التوراة،
فأمر هبما ف ُرِمجاَ) احلديث رواه أمحد وأبو داود ،والرد على هذا احلديث من
وجهتني:
األوىل :أن هذه الرواية ليست مما حيتج هبا ،فقد ذكر ابن حجر أن يف
سندها رجل مبهم (فتح الباري) .171 - 170 /12
الثانية :أهنا إذا صحت هذه الرواية فإنه ينبغي فهمها على أساس ما ذكرنا
من أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل حيكم إال باإلسالم ،وينبغي رد املتشابه
إىل هذا احملكم ،فيكون معىن قوله (فإين أحكم مبا يف التوراة) أي :مبثل ما
ورد فيها يف حكم هذه املسألة ،وال يكون هذا متابعة منه للتوراة بل تصويباً
ملا ورد فيها يف ذلك وأن هذا مما أنزله اهلل فيها ليس مما ب ّدلوه ،وهذا ما ذكره
ابن كثري يف كالمه عن هذه الرواية فقال (فهذه األحاديث دالة على أن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حكم مبوافقة حكم التوراة ،وليس هذا من
باب اإلكرام هلم مبا يعتقدون صحته ،ألهنم مأمورون باتباع الشرع احملمدي
وجل إليه بذلك وسؤاله إياهم
ال حمالة ،ولكن هذا بوحي خاص من اهلل ّ
عز ّ
عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم مما تواطؤوا على كتمانه) (تفسري ابن
كثري)  ،59 /2والبن حجر مثله يف (فتح الباري) ،171 - 170 /12
والبن قدامة مثله يف (املغين مع الشرح الكبري) .130 /10
وقال ابن تيمية رمحه اهلل (وهو صلى اهلل عليه وسلم مل حيكم إال مبا أنزل اهلل
عليه ،كما قال تعاىل{ :وأن احكم بينهم مبا أنزل اهلل}) (جمموع الفتاوى)
 ،111 /4وقال أيضا:
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(إذ كان املسلمون متفقني على أنه ال جيوز ملسلم أن حيكم بني أحد إال مبا
أنزل اهلل يف القرآن  -إىل أن قال  -وإذا كان من املعلوم بالكتاب والسنة
واإلمجاع ،أن احلاكم بني اليهود والنصارى ال جيوز أن حيكم بينهم إال مبا
أنزل اهلل على حممد صلى اهلل عليه وسلم ،سواء وافق ما بأيديهم من التوراة
واإلجنيل أو مل يوافقه) (منهاج السنة النبوية) .509 - 508 /5
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الشبهة العاشرة :أن النبي صلى اهلل عليه وسلم لم يحكم بما أنزل اهلل
في إقامة حد القذف على عبد اهلل بن أبَ ّي بن سلول.
وهذه أيضا من الشبهات اليت يكفر قائلها ألن فيها تنقيص للنيب صلى اهلل
عليه وسلم باهتامه بأنه مل حيكم مبا أنزل اهلل ،وهو صلى اهلل عليه وسلم
القائل ألسامة بن زيد (أتشفع يف ٍ
حد من حدود اهلل تعاىل ،إمنا أهلك الذين
قبلكم أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ،وإذا سرق فيهم الضعيف
أقاموا عليه احلد ،وامي اهلل ،لو أن فاطمة بنت ٍ
حممد سرقت لقطعت يدها)
احلديث متفق عليه.
وقد ذهب مجهور الفقهاء إىل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان جيتهد يف
بعض األمور برأيه ولكنه كان ال يُقر على خطأ ،ومن هنا عاتبه اهلل يف بعض
األمور ،كقوله تعاىل{ :وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ،ولئن صربمت
هلو خري للصابرين} النحل  ،126وكقوله تعاىل{ :ليس لك من األمر شيء
أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون} آل عمران  ،128وحنوها من
وبوب عليها البخاري أيضا يف
املواضع ،واملسألة معروفة بكتب األصول ّ
كتاب االعتصام من صحيحه على اآلية األخرية ،واملقصود أن النيب صلى
اهلل عليه وسلم مل يُعاتب بشيء فيما خيص ابن سلول ف ّدل على أن فِ ْعله
معه كان صواباً وحقاً ،سواء كان قد أقام عليه احلد أو مل يُِق ْمه ،خاصة وأن
األخبار قد تعارضت يف هذا تعارضا يُسقط االحتجاج هبا.
وذلك أنه يف حادثة اإلفك َعَّرض ابن سلول بقذف السيدة عائشة رضي
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اهلل عنها ،ومل يصرح ،ومن املعلوم يف الفقه أن القذف له ألفاظ صرحية وله
كنايات ،والكناية وهي التعريض ال يؤاخذ هبا إال مع النية أو قرائن احلال،
وتلقى هذا التعريض آخرون عن ابن سلول وأشاعوه تصرحياً به.
وانقل ما ورد بشأن إقامة حد القذف على الذين وقعوا يف قذف عائشة
رضي اهلل عنها عن الدكتور عبد العزيز بن عبد اهلل احلميدي فإنه خلّصه
تلخيصاً جيداً يف كتابه (املنافقون يف القرآن) فقال:
(وقد اختلف العلماء يف الذين صرحوا باإلفك هل أقام عليهم النيب صلى
اهلل عليه وسلم احلد أم ال على ثالثة أقوال:
أوال :أنه مل يقم احلد على أحد منهم ألن احلد ال يثبت إال ببينة أو إقرار،
ومل حيصل شيء من ذلك وهبذا قال املاوردي كما ذكر ابن حجر (فتح
الباري) .479 /8
أيب وهبذا قال ابن القيم
ثانيا :أنه قد أقيم احلد عليهم مجيعا إال عبد اهلل بن ّ
(زاد املعاد) .115 - 114 /2
ومما يستدل به هلذا القول ما أخرجه الرتمذي قال :حدثنا بندار أخربنا ابن
أيب عدي عن حممد بن اسحاق عن عبد اهلل بن أيب بكر عن عمرة عن
عائشة رضي اهلل عنها قالت" :ملا نزل عذري قام رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم على املنرب فذكر ذلك وتال القرآن ،فلما نزل أمر برجلني وامرأة فضربوا
َح ّدهم" هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث حممد بن
إسحاق.
وأخرجه ابن ماجه هبذا السند كما أخرجه أبو داود من طريقني عن حممد بن
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إسحاق به ،إحدامها مرسلة وفيها( :فأمر برجلني وامرأة ممن تكلم
بالفاحشة :حسان بن ثابت ومسطح ابن أثاثة ،قال النفيلي :ويقولون إن
املرأة محنة بنت جحش).
فهذا احلديث فيه التصريح بأن الذين أقيم عليهم احلد ثالثة ،ويف الرواية
املرسلة اليت أخرجها أبو داود أهنم حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة ومحنة
أيب.
بنت جحش وليس فيه ذكر البن ّ
وقد قيل يف التعليل لعدم إقامة احلد عليه أنه مل يصرح بالقذف بل كان
جيمع احلديث ويستخرجه بالبحث عنه ،وممن قال بذلك القاضي عياض
كما ذكر ابن حجر (فتح الباري) .481 /8
وقيل إن النيب صلى اهلل عليه وسلم ترك حده ملصلحة هي أعظم من إقامته
كما ترك قتله مع ظهور نفاقه خوفا من وقوع الفتنة بسببه ألنه مطاع يف
قومه.
أيب
وقيل إمنا ترك حده ألن احلدود تقام على املؤمنني تكفريا لذنوهبم وابن ّ
قد ثبت نفاقه فليس مؤمنا حىت يقام عليه احلد .ذكر هذين القولني ابن
القيم ورجح الثاين( .زاد املعاد) .115 /2
ثالثا :أنه قد أقيم عليه احلد كغريه ممن صرح باإلفك ومما يدل على ذلك ما
أخرجه الطرباين بسنده عن سعيد بن جبري أنه قال( :جلد النيب صلى اهلل
أيب ومسطحا ومحنة بنت جحش
عليه وسلم حسان بن ثابت وعبد اهلل بن ّ
كل واحد مثانني جلدة يف قذف عائشة مث تابوا من بعد ذلك غري عبد اهلل
أيب رأس املنافقني مات على نفاقه) قال اهليثمي :رواه الطرباين وفيه ابن
بن ّ
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هليعة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح (جممع الزوائد) .80 /7
وذكر ابن حجر أن احلاكم أخرج يف "اإلكليل" من رواية أيب أويس عن
أيب ممن
احلسن بن زيد وعبد اهلل بن أيب بكر بن حزم وغريمها مرسال أن ابن ّ
جلد احلد (فتح الباري) .481 /8
والظاهر أن هذا القول أرجح ألمرين:
أيب يف الروايتني السابقتني وإن كان من
أوال :لثبوت إقامة احلد على ابن ّ
طرق كلها مرسلة إال أنه يقوى بعضها بعضا.
ثانيا :ألنه قد ثبت يف احلديث السابق الذي أخرجه أصحاب السنن أن
النيب صلى اهلل عليه وسلم أقام احلد على الثالثة املذكورين وال ُيكن شرعا
أن يقيم احلد على بعض القذفة ويرتك البعض اآلخر.
أيب ألنه مطاع
أما القول بأنه صلى اهلل عليه وسلم ترك إقامة احلد على ابن ّ
يف قومه فرمبا حصل بسبب ذلك فتنة فهو مردود ،ألنه إما أن يكون كافرا
قد أعلن كفره فيجب قتله ردة ولن يثور لقتله ثائر ألنه مرتد ،وإما أن يكون
مظهراً اإلسالم فال بد من إقامة احلدود عليه إذا ارتكب جرُية كغريه من
أيب ممن يظهر اإلسالم نفاقا
املسلمني ولن يثور لذلك ثائر ،وقد كان ابن ّ
فلذلك مل يقتله النيب صلى اهلل عليه وسلم بالرغم من ظهور أمارات الكفر
عليه واقتناع النيب من ذلك حىت ال يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه كما
سبق ،أما أن يرتك إقامة احلد خوفا من قومه فهذا ما ال ُيكن وقوعه ألن
كونه مظهرا اإلُيان يستلزم إقامة احلد عليه إذا عصى.
مث من هم قومه الذي سيثورون له؟ أليسوا من املؤمنني؟ وهل يثور املؤمنون
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إذا أقيم حد اهلل على واحد منهم حبق وإن كان شريفا فيهم؟ هذا ما ال
ُيكن أن يقع أبدا من مؤمن حقا ،أما تركه قتله مع ظهور نفاقه فإنه خيتلف
عن هذا ألنه يظهر اإلُيان فحقن بذلك دمه فليس هناك سبب ظاهر
يستوجب قتله ،وقد قتل النيب صلى اهلل عليه وسلم سويد بن الصامت حداً
لقتله اجملذر بن زياد البلوي كما سبق فلم ينكر ذلك أحد من قومه.
والرسول صلى اهلل عليه وسلم هو أول من أنكر على األمم السابقة إقامة
احلد على ضعفائهم وترك إقامته على أشرافهم ،كما أخرج الشيخان عن
عائشة رضي اهلل عنها يف حديث املخزومية اليت سرقت أن النيب صلى اهلل
عليه وسلم قال" :يا أيها الناس إمنا ضل من كان قبلكم أهنم كانوا إذا سرق
الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه احلد وأمي اهلل لو أن
فاطمة بنت حممد سرقت لقطع حممد يدها".
فكيف ينكر صلى اهلل عليه وسلم شيئا مث يرتكبه؟ هذا ما ال ُيكن حدوثه
وال يليق مبقام النبوة) من كتابه (املنافقون يف القرآن) ص  ،296 - 294ط
دار اجملتمع  1409ه .
وحاصل الروايات املختلفة :أن ابن سلول إما أنه مل يُقم عليه احلد ألنه
صرح بالقذف ،وإما أنه أقيم عليه احلد كغريه ،فسقطت بذلك
َعَّرض ومل يُ ّ
هذه الشبهة ،أما ملاذا مل يقتله النيب صلى اهلل عليه وسلم على النفاق؟ فقد
سبق جواب ذلك يف مبحث االعتقاد عند الكالم يف ثبوت الردة بشرح
قاعدة التكفري.

377
الشبهة الحادية عشرة :أن النبي صلى اهلل عليه وسلم وبعض الصحابة
َح ّرموا الحالل ولم يكفر أحد بذلك.
ويريد أصحاب هذه الشبهة أنه إذا كانت القوانني الوضعية حتل احلرام وحترم
حرم احلالل من
احلالل فلماذا يكفر واضعها واحلاكم هبا ،ومل يكفر من ّ
الصحابة ،وهذه الشبهة أيضا فيها تنقيص للنيب صلى اهلل عليه وسلم،
ويقال فيها ما قيل فيما سبقها.
ويشري أصحاب هذه الشبهة إىل ما ورد يف قوله تعاىل{ :يا أيها النيب ِملَ حترم
أحل اهلل لك تبتغي مرضات أزواجك ،واهلل غفور رحيم ،قد فرض اهلل
ما ّ
لكم حتلة أُيانكم} التحرمي  ،2 - 1ويف قوله تعاىل{ :يا أيها الذين آمنوا
أحل اهلل لكم وال تعتدوا  -إىل قوله  -ال يؤاخذكم اهلل
ال حترموا طيبات ما ّ
باللغو يف أُيانكم ولكن يؤاخذكم مبا َّ
عقدمت األُيان ،فكفارته إطعام عشرة
مساكني} اآليات  89 - 87بسورة املائدة.
والرد على هذه الشبهة يكون مبعرفة أن حترمي احلالل يأيت على أربعة أوجه،
منها ما هو كفر ومنها ما ليس كذلك:
قصه اهلل عن أهل اجلاهلية
الوجه األول :التحرمي على وجه التشريع ،كالذي َّ

من النسيء وحترمي بعض األنعام حببسها على الطواغيت ،كما قال تعاىل:
{إمنا النسيء زيادة يف الكفر يُضل به الذين كفروا حيلونه عاما وحيرمونه
عاماً} التوبة  ،37وكما قال تعاىل{ :ما جعل اهلل من حبرية وال سائبة وال
وصيلة وال حام ،ولكن الذين كفروا يفرتون على اهلل الكذب} املائدة ،103

378
فهذا حترمي على وجه اإللزام للنفس وللغري ،وهذا هو التشريع املكفِّر املخالف
لشرع اهلل.
الوجه الثاين :جمرد ترك الشيء ألن النفس تكرهه أو ال حاجة هلا فيه.
الوجه الثالث :حترمي الشيء على النفس بنذ ٍر ،بأن ينذر هلل أال يفعل بعض
املباح.
الوجه الرابع :حترمي الشيء على النفس بيمني ،بأن حيلف على أال يفعل
بعض املباح.
والوجهان الثالث والرابع كانا مشروعني يف شرع من قبلنا ،أن حيرم املرء على
نفسه الشيء فال جيوز له أن يفعله ،ومن هذا الباب ما حكى اهلل تعاىل عن
يعقوب عليه السالم {كل الطعام كان ِ
حرم
ما
إال
ائيل
ر
إس
لبين
ً
ال
ح
ّ
ّ
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة} آل عمران  ،93مث نُ ِسخ هذا
يف شريعتنا فصار ال جيوز للمرء أن حيِّرم احلالل على نفسه لآليات السابقة
{يا أيها النيب مل حترم} وقوله تعاىل{ :يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات
 ،} ....ومن فعل شيئا من ذلك بنذ ٍر أو ُيني ،وجب عليه أن يكفِّر عن
حرمه على نفسه.
ُيينه ويأيت الذي ّ
والذي يدل على أن التحرمي يف اآليات اليت استدل هبا أصحاب هذه
الشبهة كان من باب التحرمي بنذر أو ُيني وليس على وجه التشريع :أن
اآليتني اللتني استدلوا هبما قد أعقب اهلل النهي عن التحرمي فيهما بذكر
كفارة اليمني:
فقال تعاىل{ :يا أيها النيب مل حترم  -إىل قوله  -قد فرض اهلل لكم حتلة

379
أُيانكم} ،وقال تعاىل{ :ال حترموا طيبات ما أحل اهلل  -إىل قوله  -ولكن
يؤاخذكم مبا عقدمت األُيان فكفارته}.
فليس فيما استدلوا به حجة على إباحة التحرمي والتحليل على وجه التشريع
والذي مل يصف اهلل فاعله بغري الكفر ،فقال تعاىل{ :إمنا النسيء زيادة يف
الكفر} ،وقال تعاىل{ :ما جعل اهلل من حبرية  -إىل قوله  -ولكن الذين
كفروا يفرتون على اهلل الكذب}.
وفصل القول فيها يف
والوجوه األربعة للتحرمي املذكورة هنا ذكرها الشاطيب ّ
كتابه (االعتصام) ج  1ص  323وما بعدها ،ونقلها عنه األستاذ عبد
اجمليد الشاذيل وزاد عليها وجهاً خامساً يف كتابه (حد اإلسالم) ص 342
وما بعدها.

380
الشبهة الثانية عشرة :أن النبي صلى اهلل عليه وسلم أجاز الحكم بغير
ما أنزل اهلل بقوله (فال تنزلهم على حكم اهلل ولكن أنزلهم على
حكمك).
وهذه الشبهة تلحق مبا قبلها يف اشتماهلا على تنقيص النيب صلى اهلل عليه
وسلم ،وأنه أجاز احلكم بغري ما أنزل اهلل ،أي أجاز الكفر ،ومن أجاز
الكفر فهو كافر ،فكيف يسوغ هذا الظن وهو صلى اهلل عليه وسلم إمنا
جاء باإلُيان باهلل وحده والكفر بالطاغوت؟
وهذه الشبهة تدل على وفور جهل صاحبها ،واحلديث املشار إليه هو
حديث بريدة بن احلصيب املشهور يف الغزو ،وفيه قال بريدة (كان رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا ّأمر أمرياً على جيش أو سرية أوصاه يف خاصته
بتقوى اهلل ومن معه من املسلمني خرياً ،مث قال :اغزوا بسم اهلل يف سبيل
اهلل ،قاتلوا من َك َفر باهلل  -إىل قوله  -وإذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن
تنزهلم على حكم اهلل فال تنزهلم على ُحكم اهلل ،ولكن أنزهلم على حكمك،
فإنك ال تدري أتصيب فيهم حكم اهلل أم ال؟) احلديث رواه مسلم.
وهذا النص ال يدل على إجازة احلكم بغري ما أنزل اهلل ،وإمنا يدل على أن
اجملتهد قد يصيب وقد خيطئ ،وإصابته معناها أن يوافق حكمه يف مسألةٍ ما
حكم اهلل فيها ،كما قال رسول
حكم اهلل فيها ،وخطؤه أن خيالف حكمه َ
َ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم (إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران،
وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر) احلديث متفق عليه.

381
وهلذا كان من آداب املفيت ،كما قال ابن القيم( :ينبغي أال ينسب املفيت
احلكم إىل اهلل إال ٍ
بنص  ...ال جيوز للمفيت أن يشهد على اهلل ورسوله بأنه
حرمه أو أوجبه أو كرهه إال ملا يعلم أن األمر فيه كذلك مما
أحل كذا أو ّ
ّ
نص اهلل ورسوله على إباحته أو حترُيه أو كراهته) انظر (اعالم املوقعني) /4
 ،175ونقلت هذا يف أحكام املفيت بالباب اخلامس هبذا الكتاب.
وهلذا فإن قوله صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث املستدل به هو كما قال
الشوكاين يف شرحه (هذ النهي حممول على التنزيه واالحتياط ،وكذلك الذي
قبله ،والوجه ما سلف ،وهلذا قال صلى اهلل عليه وسلم "فإنك ال تدري
أتصيب فيهم حكم اهلل أم ال؟ ") أه .
واألمر كما قال ابن القيم ،فإن األقضية اليت تعرض للحاكم (القاضي)
واملسائل اليت تعرض للمفيت ،بعضها تكون واضحة وحكمها ورد منصوصاً
عليه فهذه جيوز اجلزم بأن احلكم أو الفتوى فيها هو ما قضى به اهلل،
وبعضها تكون خفية وحكمها يعرف باالستنباط من النصوص أو بالقياس
عليها ،فهذه ال جيوز اجلزم بأن احلكم أو الفتوى فيها هو حكم اهلل.
وهلذا فإن حديث بريدة ال حجة فيه على إجازة احلكم بغري ما أنزل اهلل،
وينبغي فهمه جبمعه مع غريه من األدلة الدالة على أن األصل يف احلاكم أن
يكون جمتهداً ،وأنه جيب عليه أن حيكم مبا أنزل اهلل ،وأن من مل حيكم مبا
أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون ،هذا هو صنيع الفقهاء :أن جيمع النص مع
ويرد املتشابه إىل احملكم ،ويعمل باخلاص يف موضعه
غريه من النصوصّ ،
والعام يف موضعه ،وحنو ذلك ،أما أهل الزيغ والضالل فيعمد أحدهم إىل

382
نص ُحيَ ِّمله ما ال حيتمل من املعاين ليضل الناس بغري علم كما قال تعاىل:
{وأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله}
آل عمران  ،7وقد قال تعاىل{ :وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة
للمؤمنني ،وال يزيد الظاملني إال خساراً} اإلسراء .82

383
الشبهة الثالثة عشرة :أن النبي صلى اهلل عليه وسلم أجاز الحكم بغير
ما أنزل اهلل بقوله (استفت قلبك).
ويقال فيها ما قيل فيما قبلها من اشتماهلا على تنقيص النيب صلى اهلل عليه
وسلم والطعن فيه.
وماذا يصنع صاحب هذه الشبهة بقوله تعاىل{ :فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
ال تعلمون} النحل  ،43وبقوله تعاىل{ :وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى
اهلل ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ،ومن يعص اهلل ورسوله فقد
ضل ضالال مبيناً} األحزاب  ،36فهل يسأل املسلم أهل الذكر أم يستفت
قلبه فيما جيهل حكمه؟ وهل يفعل ما قضى اهلل ورسوله به أم ما رآه قلبه
فيكون قد ضل ضالال مبينا بنص آية األحزاب؟
وقد ق ّدمت يف الرد على هذه الشبهة هبذه التساؤالت ليعلم القارئ أن أهل
الزيغ والضاللة  -وكما أسلفت القول  -ال يعجزهم أن يأتوا بنص آية أو
حديث يستدلون به على الباطل بل على الفسق والكفر ،وقد ضربت أمثلة
لذلك عند الكالم يف الرتجيح يف القسم اخلامس من أحكام املفيت بالباب
اخلامس ،ولكن عند مجع النصوص يظهر من ضل ومن اهتدى.
ويف حق احلاكم والقاضي قال تعاىل{ :وأن احكم بينهم مبا أنزل اهلل}
املائدة  ،49وقال تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون}
املائدة  ،44فهل حيكم مبا أنزل اهلل ،أم حيكم مبا رآه قلبه وإن خالف ما
أنزل اهلل فيكون كافراً؟ وهل يأمره النيب صلى اهلل عليه وسلم بذلك؟

384
واحلق أنه ال تعارض بني كل النصوص السابقة سواء ما يلزم احلاكم
والقاضي واملفيت منها أو ما يلزم العامي ،وإمنا جيب اجلمع بني هذه
النصوص وإعمال كل منها يف موضعه لدفع التناقض بني نصوص الشريعة،
فإهنا ال تتناقض يف ذاهتا ،وإمنا يقع التناقض يف فهم بعض الناس هلا ،قال
تعاىل{ :أفال يتدبرون القرآن ،ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه اختالفاً
كثرياً} النساء .82
أما احلديث الذي استدل به أصحاب هذه الشبهة فهو حديث وابصة بن
معبد رضي اهلل عنه وفيه قال :أتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال
(جئت تسأل عن الرب واإلمث؟) قلت :نعم قال (استفت قلبك ،الرب ما
اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ،واإلمث ما حاك يف النفس وتردد يف
الصدر ،وإن أفتاك الناس وأفتوك) قال النووي يف األربعني :حديث حسن
رويناه يف مسندي اإلمامني أمحد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن .أه ،
وقال ابن رجب احلنبلي :ففي إسناد هذا احلديث أمران يوجب كل منهما
ضعفه  -إىل أن قال  -وقد روي هذا احلديث عن النيب صلى اهلل عليه
وسلم من وجوه متعددة وبعض طرقه جيدة .أه (جامع العلوم واحلكم) ص
.219
وهذا احلديث قد ذكرته يف عدة مواضع بالباب اخلامس من هذا الكتاب
(أحكام املفيت واملستفيت وآداهبما) وذكرت هناك املواضع اليت يُعمل فيها
هبذا احلديث ،ومنها:
 - 1مسألة إذا مل جيد املستفيت أحداً يفتيه البتة (يف مراتب املفتني بأحكام

385
املفيت ،ويف املسألة السابعة بأحكام املستفيت) وأن قول ابن القيم أنه يتحرى
احلق فإن للحق أمارات ،فهنا يستفت قلبه إذا مل جيد من يفتيه البتة.
 - 2مسألة هل فتوى املفيت ُملزمة للمستفيت؟ (وهي املسألة اخلامسة عشرة
بأحكام املستفيت) وأهنا ملزمة له ديانة بشروط ثالثة راجعها هناك ،وأنه
يتوقف يف قبول الفتوى إذا شك يف علم املفيت وديانته أو إذا علم أن األمر
يف الباطن واحلقيقة ّبالف ما ورد يف االستفتاء فأفتاه املفيت باحلِ ّل واجلواز
وهو حرام عليه يف الباطن.
 - 3يف األمور املشتبهة اليت خيتلط فيها احلالل باحلرام يعمل باطمئنان
النفس ،كما قال صلى اهلل عليه وسلم (دع ما يريبك إىل ما ال يريبك)،
فيعمل باألحوط.
أما ما اتضح حكمه وعُلِ َم دليله فال اعتبار لسكون النفس واطمئنان القلب
فيه ،كما قال ابن رجب (فأما ما كان مع املفيت به دليل شرعي ،فالواجب
على املستفيت الرجوع إليه وإن مل ينشرح له صدره  -إىل قوله  -ويف اجلملة
فما ورد النص به فليس للمؤمن إال طاعة اهلل ورسوله) (جامع العلوم
واحلكم) ص .223 - 222
وراجع ما ذكرته يف هذا املوضوع بالباب اخلامس هبذا الكتاب ،ويف
(االعتصام) للشاطيب ،ج  2ص  ،163 - 153ط دار املعرفة ،ويف
(جامع العلوم واحلكم) البن رجب ،ص .225 - 218

386
فليس يف احلديث حجة ألصحاب الشبهة ،واألمر هو كما قال تعاىل:
{وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهلل ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من
أمرهم ،ومن يعص اهلل ورسوله فقد ضل ضالال مبيناً} األحزاب .36
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الشبهة الرابعة عشرة :شبهة أن أحد الصحابة ب ّدل حكم اهلل ولم يحكم
النبي صلى اهلل عليه وسلم بكفره.

واملشار إليه هو ما ورد حبديث العسيف الذي زىن ،والعسيف هو األجري،
واحلديث متفق عليه ،ويف رواية للبخاري عن أيب هريرة وزيد بن خالد رضي
انشدك اهلل
رجل إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقالُ :
اهلل عنهما قاال :جاء ٌ
إال قضيت بيننا بكتاب اهلل ،فقال خصمه  -وكان أفقه منه  -فقال:
ص َدق ،اِقض بيننا بكتاب اهلل وأذن يل يا رسول اهلل ،فقال النيب صلى اهلل
َ
عليه وسلم( :قُ ْل) ،فقال :إن ابين كان عسيفاً يف أهل هذا ،فزىن بامرأته،
فافتديت منه مبائة شاة وخادم ،وإين سألت رجاال من أهل العلم فأخربوين
أن على ابين جلد مائة وتغريب عام ،وأن على امرأة هذا الرجم ،فقال صلى
ألقضني بينكما بكتاب اهلل :املائة
اهلل عليه وسلم (والذي نفسي بيده
ّ
واخلادم َردٌّ عليك ،وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ،ويا أنيس اغد على
امرأة هذا فَ َسْلها ،فإن اعرتفت فارمجها) فاعرتفت ،فرمجها .أه (حديث
.)6860 ،6859
قال صاحب الشبهة (فهذا رجل ب ّدل حكم اهلل وهو يعلم ،ولكنه فعل ذلك

إشفاقاً على ابنه ،ومل يقصد الكفر بشرع اهلل ،فحكم النيب صلى اهلل عليه
وسلم على الزناة مبا يستحقون ،ومل يعامل ذلك الرجل بأحكام الكفار) أه .
يريد صاحب الشبهة بذلك أن يدرأ حكم الكفر عن احلكام احلاكمني
بالقوانني الوضعية ،وليس األمر كما ظن ،والرد عليه من وجهني:
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 - 1أن الصحايب والد العسيف مل (يبدل حكم اهلل وهو يعلم) كما قال
صاحب الشبهة ،بل إنه فعل ما فعله أوال  -وهو االفتداء املذكور  -برأيه
مع جهله حبكم اهلل ،ويدل على جهله :السؤال الذي سأله بعد ما فعله،
قال (فافتديت منه  ...وإين سألت رجاال من أهل العلم فأخربوين) ،وبذلك
تعارض عند هذا الصحايب قوالن :رأيه يف االفتداء ،وقول غريه من الصحابة
باجللد والرجم ،ففعل ما جيب عليه عند تعارض األقوال وهو الرتجيح بالرد
فردوه إىل اهلل
إىل اهلل والرسول كما قال تعاىل{ :فإن تنازعتم يف شيء ّ
فبني له
والرسول} النساء  ،59فجاء إىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم ّ
الصواب من اخلطأ ،وهذا ما جيب على كل مسلم إذا تعارضت عنده أقوال
املفتني أن يبحث عن الرتجيح كما ذكرته باملسألة السادسة عشرة بأحكام
املستفيت بالباب اخلامس.
وقال ابن حزم رمحه اهلل:
(إن هذا الصحايب تضارب عنده خربان فأتى النيب صلى اهلل عليه وسلم
ليتثبت) انظر (اإلحكام) له.84 /6 ،
فلم يب ّدل هذا الصحايب حكم اهلل وهو يعلم كما زعم صاحب الشبهة
الذي لبس احلق بالباطل ،بل كان الصحايب جيهل حكم اهلل عندما قال
برأيه.
 - 2والوجه الثاين :أن الصحايب ملا بلغه عن غريه من الصحابة أن حكم
اهلل ّبالف رأيه أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم ليتثبت ،فلما تي ّقن أنه حكم
اهلل سلّم به وخضع له ،فهل خيضع هؤالء احلكام الطواغيت ألحكام اهلل مع

389
علمهم هبا حىت حيتج هلم مبثل هذا احلديث؟ أم أن هذا هو اتباع سنن
املغضوب عليهم كما قال تعاىل{ :وال تلبسوا احلق بالباطل وتكتموا احلق
وأنتم تعلمون} البقرة 42؟.
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الشبهة الخامسة عشرة :أن النجاشي ملك الحبشة كان يحكم بغير ما
أنزل اهلل ولم يكفر ،بل مات مسلماً بدليل صالة النبي صلى اهلل عليه
وسلم الجنازة عليه.

ويريد صاحب الشبهة بذلك عدم تكفري احلكام املعاصرين احلاكمني بغري ما
أنزل اهلل .وأقول:
أما صالة النيب صلى اهلل عليه وسلم اجلنازة عليه فثابت يف الصحيحني ويف
غريمها ،وقد علم النيب صلى اهلل عليه وسلم خرب موته بالوحي يف اليوم الذي
مات فيه مع بُعد ما بني املدينة واحلبشة وهلذا عُ ّد خربه من دالئل النبوة كما
أخرجه البيهقي ،وأشار إليه ابن حجر وقال إن وفاته كانت سنة تسع بعد
اهلجرة عند األكثر .انظر (فتح الباري) ج  ،188 /3ج .191 /7
ومن ذلك ما رواه البخاري عن أيب هريرة رضي اهلل عنه (أن رسول صلى اهلل
عليه وسلم نعي هلم النجاشي صاحب احلبشة يف اليوم الذي مات فيه،
وقال :استغفروا ألخيكم) (حديث .)3880
ف هبم يف املصلى فصلّى
وعنه قال (إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ص َّ
َ
ُ
كرب أربعا) (حديث .)3881
عليه و َّ
وروى مسلم عن أنس رضي اهلل عنه (أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
عز
كتب إىل كسرى وقيصر والنجاشي وإىل كل جبار يدعوهم إىل اهلل ّ
وجل ،وليس بالنجاشي الذي نعاه ألًصحابه يف اليوم الذي مات فيه وخرج
ّ
جناشي آخر متلك بعده) أه .
فصف وصلى عليه ،بل
هبم إىل املصلى ّ
ّ
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وال شك أن صالة النيب صلى اهلل عليه وسلم دليل على إسالمه للنهي عن
ص ِّل على
الصالة على املشركني وعن االستغفار هلم كما قال تعاىل{ :وال تُ َ
ٍ
أحد منهم مات أبداً} التوبة  ،84وقال تعاىل{ :ما كان للنيب والذين آمنوا
أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أوىل قرىب} التوبة .113
وأما أنه  -أي النجاشي  -حكم مبا أنزل اهلل أو حكم بغري ما أنزل اهلل،
فهذا ما ال ُيكن اثباته أو نفيه إال ّبرب صحيح يف هذه املسألة بعينها ،وهو
ما ال سبيل إليه.
ولكن الثابت الذي يدل عليه جمموع األحاديث أن املسلمني املهاجرين إىل
احلبشة مل تبلغهم بعض الشرائع اليت أنزلت يف غيبتهم عن النيب صلى اهلل
عليه وسلم ،وهذا هو احلال بالنسبة للنجاشي أيضا ،واملسلم مكلف مبا
بلغه من الشرع وما مل يبلغه فهو غري مؤاخذ به ،وكون النجاشي مات
مسلماً فهذا دليل على أنه فعل ما جيب عليه بقدر ما بلغه من دين اإلسالم
سواء كان قد حكم أو مل حيكم مبا أنزل اهلل.
فهل يَقارن حاله حبال هؤالء احلكام الطواغيت الذين تطالبهم الشعوب
املسلمة بتحكيم الشريعة ليل هنار ،فما جيدون من احلكام جواباً إال القتل
والسجن والتعذيب واملؤامرات الدولية واإلقليمية حلرب اإلسالم واملسلمني
باسم مكافحة اإلرهاب والتطرف؟ فأين هؤالء الطواغيت من النجاشي
رضي اهلل عنه؟
ومدار جواب هذه الشبهة على أن التكليف منوط ببلوغ أحكام الشريعة مع
القدرة ،فالنجاشي مل تبلغه أو عمل مبا بلغه وما قدر عليه منها ،أما احلكام
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املعاصرون فقد بلغهم ما جيب عليهم وعلموا املراد منهم فما ازدادوا إال
طغيانا وعُتُ ّوا.
ويف بيان هذا األصل قال ابن تيمية رمحه اهلل:
(وأيضا فإن اهلل تعاىل قد أخرب يف غري موضع أنه ال يكلّف نفسا إال
وسعها ،كقوله تعاىل{ :والذين آمنوا وعملوا الصاحلات ال نكلف نفساً إال
نفس إال وسعها} سورة
وسعها} سورة األعراف  ،42وقوله {ال تكلف ً
البقرة  ،233وقوله {ال يكلف اهلل نفساً إال ما آتاها} سورة الطالق ،7
وأمر بتقواه بقدر االستطاعة فقال{ :فاتقوا اهلل ما استطعتم} سورة التغابن
 ،16وقد دعاه املؤمنون بقوهلم{ :ربنا وال حتمل علينا إصراً كما محلته على
الذين من قبلنا ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به} سورة البقرة  286فقال:
قد فعلت.
فدلت هذه النصوص على أنه ال يكلف نفسا ما تعجز عنه ،خالفا
للجهمية اجملربة ،ودلت على أنه ال يؤاخذ املخطئ والناسي ،خالفا للقدرية
واملعتزلة ،وهذا فصل اخلطاب يف هذا الباب.
فاجملتهد املستدل  -من إمام وحاكم وعامل وناظر ومناظر ومفت وغري ذلك
 إذا اجتهد واستدل فاتقى اهلل ما استطاع ،كان هذا هو الذي كلّفه اهللإياه ،وهو مطيع هلل مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع ،وال يعاقبه اهلل البتة
 إىل أن قال  -وكذلك الك ّفار من بلغته دعوة النيب صلى اهلل عليه وسلميف دار الكفر ،وعلم أنه رسول اهلل فآمن به ،وآمن مبا أنزل عليه ،واتقى اهلل
ما استطاع ،كما فعل النجاشي وغريه ،ومل ُيكنه اهلجرة إىل دار اإلسالم ،وال
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التزام مجيع شرائع اإلسالم ،لكونه ممنوعا من اهلجرة ،وممنوعاً من إظهار
دينه ،وليس عنده من يعلّمه مجيع شرائع اإلسالم ،فهذا مؤمن من أهل اجلنة
 إىل أن قال  -وكثري من شرائع اإلسالم  -أو أكثرها  -مل يكن دخلفيها لعجزه عن ذلك ،فلم يهاجر ومل جياهد وال حج البيت ،بل قد ُروي أنه
مل يكن يصلي الصلوات اخلمس ،وال يصوم شهر رمضان ،وال يؤدي الزكاة
الشرعية ،ألن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه ،وهو ال ُيكنه
خمالفتهم ،وحنن نعلم قطعا أنه مل يكن ُيكنه أن حيكم بينهم حبكم القرآن -
إىل أن قال  -والنجاشي ما كان ُيكنه أن حيكم حبكم القرآن ،فإن قومه ال
يقرونه على ذلك ،وكثريا ما يتوىل الرجل بني املسلمني والتتار قاضيا  -بل
ّ
وإماما  -ويف نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل هبا ،فال ُيكنه ذلك ،بل
هناك من ُينعه ذلك ،وال يكلف اهلل نفسا إال وسعها  -إىل أن قال -
وباجلملة ال خالف بني املسلمني أن من كان يف دار الكفر وقد آمن وهو
عاجز عن اهلجرة ال جيب عليه من الشرائع ما يعجز عنها بل الوجوب
حبسب اإلمكان ،وكذلك ما مل يعلم حكمه ،فلو مل يعلم أن الصالة واجبة
عليه وبقي مدة مل يصل مل جيب عليه القضاء يف أظهر قويل العلماء ،وهذا
مذهب أيب حنيفة وأهل الظاهر ،وهو أحد الوجهني يف مذهب أمحد.
وكذلك سائر الواجبات من صوم شهر رمضان وأداء الزكاة وغري ذلك ،ولو
مل يعلم حترمي اخلمر فشرهبا مل حيد باتفاق املسلمني ،وإمنا اختلفوا يف قضاء
الصالة) أه من (منهاج السنة النبوية)  ،123 - 110 /5وهو بعينه
موجود يف (جمموع الفتاوى) .225 - 215 /19
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(تنبيه) على خطأ يف كالم ابن تيمية السابق:
اشتمل كالم ابن تيمية السابق على صواب وخطأ:
أما الصواب :فهو أن العاجز عن شيء من الشريعة ،سواء من جهة عدم
التمكن من العلم به أو عدم القدرة على فعله ،فهو معذور ال إمث عليه.
وأما اخلطأ :فقول شيخ اإلسالم إن قوم النجاشي  -وهم كفار  -كانوا ال
قرونه على احلكم بالقرآن ،وهو ال ُيكنه خمالفتهم ،هذا حاصل كالمه رمحه
يُ ّ
اهلل ،وهو خطأ ،وهذا القول ال يُصار إليه يف األصل إال بعد اثبات بلوغ
أحكام الشريعة إليه وأنه مل يلتزم هبا بعد البالغ ،ومل يثبت ذلك بنقل
صحيح ،بل الظاهر خالف ذلك كما يدل عليه حال الصحابة العائدين
من احلبشة ،فيكفي القول بأن الشرائع مل تبلغ النجاشي فلم جتب عليه.
أما القول بأن قومه كان ينكرون عليه وال يقرونه ،فهذا حمض الظن
والتخمني ،والذي يهمنا هنا هو التنبيه على أن هذا ليس من األعذار اليت
جتيز ترك احلكم بالشريعة ،وهذا هو وجه اخلطأ يف كالمه ،وإال جلاز ألي
حاكم ممن حيكمون بالقوانني الوضعية اليوم أن يعتذر هبذا العذر ،فيدعي أنه
خيشى من قومه أو خيشى من القوى العاملية والدول الكربى إن هو حكم
بالشريعة ،فهل هذا عذر مقبول ُينع من تكفريه؟
أما األدلة على أن مثل هذه اخلشية ليست عذراً وال مانعاً من التكفري،
فمنها.
 - 1قوله تعاىل{ :فال ختشوا الناس واخشون ،وال تشرتوا بآيايت مثنا قليال،
ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} املائدة  .44فأبطل اهلل
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عذر اخلوف وخشية الناس يف هذا املقام بقوله {فال ختشوا الناس} وإذا كان
احلكم بغري ما أنزل اهلل كفراً أكرب كما تقدم بسطه ،فالكفر ال يرتخص فيه
باخلوف ما مل يقع إكراه ملجئ ،وهذا غري متصور يف حق احلكام ألهنم
يفعلون ما يفعلون باختيارهم وغاية أحدهم أن خيلع نفسه من احلكم
ويتخلى عن امللك إن عجز عن إقامة حكم اهلل فهذا خري له من أن يظل
يف ُملكه مقيماً على الكفر ،وقد تقدم الكالم يف الفرق بني اخلوف واإلكراه
بآخر مبحث االعتقاد.
 - 2وقوله تعاىل{ :يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء،
بعضهم أولياء بعض ،ومن يتوهلم منكم فإنه منهم ،إن اهلل ال يهدي القوم
الظاملني ،فرتى الذين يف قلوهبم مرض يسارعون فيهم يقولون خنشى أن
تصيبنا دائرة ،فعسى اهلل أن يأيت بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما
أسروا يف أنفسهم نادمني} املائدة  ،52 - 51وقد سبق تفصيل القول يف
ّ
هذه اآلية عند نقد (الرسالة الليمانية يف املواالة) مببحث االعتقاد ،وأن
اخلوف ليس عذراً للوقوع يف الكفر  -وهو هنا بسبب مواالة الكفار  -فدل
على أن اخلوف ليس مانعا من التكفري.
 - 3وهناك دليل خاص يف هذه املسألة ،وهو قصة هرقل ملك الروم مع
قومه ،فلما بلغته رسالة النيب صلى اهلل عليه وسلم يدعوه إىل اإلسالم ،أراد
أن يُسلم ،ولكنه خاف من قومه أن يقتلوه كما قتلوا غريه ممن أسلم من
أساقفة النصارى ،فأراد أن خيتربهم فلم يوافقوه فلم يُسلم .وحديثه متفق
عليه ،ويف رواية البخاري (مث كتب هرقل إىل صاحب له برومية ،وكان نظريه

396
ِ
كتاب من صاحبه
يف العلم ،وسار هرقل إىل محْص ،فلم يَِرْم محص حىت أتاه ٌ
يوافق رأي هرقل على خروج النيب صلى اهلل عليه وسلم وأنه نيبِ ،
فأذن هرقل
ٌّ
لعظماء الروم يف َد ْسكرٍة له حبمص ،مث أمر بأبواهبا فغلِّقت ،مث اطلّع فقال:
الر ْشد وأن يثبُت ُملككم فتبايعوا هذا
يا معشر الروم ،هل لكم يف الفالح و ُ
الو ْحش إىل األبواب فوجدوها قد غلّقت ،فلما
النيب؟ ،فحاصوا َحْيصة ُمحُر َ
رأى هرقل نَ ْفرهتم وأيس من اإلُيان قالُ :رّدوهم َعلَ ّي ،وقال :إين قلت
مقاليت آنفا اخترب هبا ِش ّدتكم على دينكم ،فقد رأيت ،فسجدوا له ورضوا
عنه ،فكان ذلك آخر شأن هرقل) احلديث (.)7
وقصة قتلهم ألسقفهم ملا أعلن إسالمه ذكرها ابن حجر يف شرحه هلذا
احلديث ،وقال ابن حجر عن هرقل (وكان حيب أن يطيعوه فيستمر ُملكه
ويسلم ويسلموا بإسالمهم ،فما أيس من اإلُيان إال بالشرط الذي أراده،
وإال فقد كان قادراً على أن يفر عنهم ويرتك ُملكه رغبة فيما عند اهلل ،واهلل
املوفق) (فتح الباري) .43 /1
والشاهد من حديث هرقل أن خوفه من قومه مل يكن مانعا من تكفريه،
وسبب كفره ترك اإلقرار بالشهادتني ،ومل يقع عليه إكراه فقد كان بإمكانه
يفر عنهم كما قال ابن حجر ،فكذلك ال يكون اخلوف مانعا من تكفري
أن ّ
احلاكم بغري ما أنزل اهلل ،فالكفر هو الكفر وإن اختلف سببه سواء كان
كفره بسبب ترك اإلقرار بالشهادتني أو بسبب ترك احلكم مبا أنزل اهلل.
وأحب أن أنبّه هنا على أن قول ابن تيمية إن قوم النجاشي مل يكونوا
ليوافقوه على إظهار دينه واحلكم به ،وأنه كان ال يستطيع أن خيالفهم ،وأن
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هذا الكالم قاله ابن تيمية رمحه اهلل برأيه أو هو شيء استنبطه ،وقد قال ابن
القيم عكسه متاما ،وأن النجاشي أظهر دينه  -أو ما علمه من الدين -
وأن قومه أطاعوه وأن هرقل علم بإسالمه ألن النجاشي كان يدفع له خراجاً
فرجل حيمله دينه على حتدي هرقل مث خيشى أن
وملا أسلم امتنع من دفعهٌ ،
حيكم بالقرآن؟ والصواب يف هذا كله أنه عمل مبا بلغه من الدين ،أما ما
ذكره ابن القيم فهو يف (زاد املعاد) يف ِ
(ذكر هديه صلى اهلل عليه وسلم يف
مكاتباته إىل امللوك وغريهم) وفيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بعث عمرو
بن العاص إىل ملك عُمان يدعوه إىل اإلسالم ،وهو جيفر وأخيه عبد ابين
اجللندي ،فسأل عبد ابن اجللندي عمراً فقال فيما رواه عمرو (فسألين أين
كان إسالمك ،قلت عند النجاشي وأخربته أن النجاشي قد أسلم ،قال
فكيف صنع قومه ُمبلكه ،فقلت أقروه واتبعوه ،قال واألساقفة والرهبان تبعوه،
قلت نعم ،قال انظر يا عمرو ما تقول إنه ليس من خصلة يف رجل أفصح
له من الكذب ،قلت ما كذبت وما نستحله يف ديننا ،مث قال ما أرى هرقل
َعلِم بإسالم النجاشي ،قلت بلى ،قال بأي شيء علمت ذلك ،قلت كان
النجاشي خيرج له خرجا فلما أسلم وصدق مبحمد صلى اهلل عليه وسلم
قال ال واهلل لو سألين درمها واحداً ما أعطيته فبلغ هرقل قوله فقال له النياق
أخوه أتدع عبدك ال خيرج لك خرجا ويدين بدين غريك دينا حمدثا؟ قال
هرقل رجل رغب يف دين فاختاره لنفسه ما أصنع به واهلل لوال الضن مبلكي
لصنعت كما صنع ،قال انظر ما تقول يا عمرو ،قلت واهلل صدقتك) أه
(زاد املعاد) .62 /3
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وهذا كله يف بيان خطأ ما ذهب إليه شيخ اإلسالم من أن النجاشي مل
حيكم بالقرآن ألنه قومه لن يطيعوه يف ذلك ،والصواب أنه مل حيكم بالقرآن
ألنه مل تبلغه األحكام الشرعية التفصيلية ،وشيخ اإلسالم مع جاللته ورسوخ
قدمه يف العلم إال أنه غري معصوم ،وباهلل تعاىل التوفيق.
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الشبهة السادسة عشرة :القول بأن هؤالء الحكام الحاكمين بالقوانين
الوضعية بغاة.

وهو قول االستاذ حسن اهلضييب يف آخر كتابه (دعاة ال قضاة) ،ويف كتابه
(سبعة أسئلة يف العقيدة) ط دار األنصار.
وهذا القول خطأ ألنه حكم هلؤالء احلكام باإلسالم ،وهم كفار كفراً أكرب،
وذلك ألن الباغي  -باملصطلح الشرعي  -مؤمن مل خيرج ببغيه من
اإلسالم ،قال تعاىل{ :وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما،
فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي  -إىل قوله  -إمنا املؤمنون
فسماهم اهلل تعاىل مؤمنني مع البغي ،وهذا ال
إخوة} احلجرات ّ ،10 - 9
خالف عليه بني علماء أهل السنة ،فوصف هؤالء احلكام باإلُيان مع ما
قدمناه من األدلة على كفرهم هو خطأ ظاهر ،نعم ،جيوز وصف الكافر بأنه
باغٍ باملعىن اللغوي ال باملعىن الشرعي ،ولكن ال خالف يف أن اللفظ إذا
أطلق جيب صرفه إىل معناه الشرعي ،ومن هنا كان خطؤه .أما تسمية
الكافر باغيا باملعىن اللغوي فمنه قول النيب صلى اهلل عليه وسلم عن كفار
مكة يوم اخلندق (إن األُىل قد بَغَوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا) احلديث رواه
البخاري ( )4104فوصف الكفار بالبغي.
وأحب أن أنبّه هنا على خطأ آخر يف كالم حسن اهلضييب ،وهو أنه يف دار
اإلسالم إذا ظَلَم احلاكم املسلم الرعية فإنه ال يُسمى باغيا ،وإمنا الباغي هو

400
من خرج على اإلمام احلق بغري حق ،وحول هذا املعىن تدور تعريفات الباغي
يف املذاهب الفقهية األربعة .انظر لألحناف (حاشية ابن عابدين) /3
 ،426وللمالكية (شرح الزرقاين على خمتصر خليل)  ،60 /8وللشافعية
(هناية احملتاج) للرملي ،382 /7 ،وللحنابلة (كشاف القناع) ،114 /4
وللظاهرية (احمللى) البن حزم.98 - 97 /11 ،
ومل يقل أحد إن اإلمام املسلم يوصف بالبغي إال ابن حزم (احمللى) /11
 ،99والصواب هو القول األول وأن اإلمام إذا ظلم ال يوصف بالبغي وإمنا
يوصف باجلور كما قال صلى اهلل عليه وسلم (أفضل اجلهاد كلمة حق عند
سلطان جائر) رواه النسائي بإسناد صحيح.
والذي أدى باألستاذ اهلضييب إىل وصف احلاكم  -ولو مسلما  -بالبغي هو
اعتماده فيما يكتبه على مؤلفات ابن حزم فتابعه على قوله هذا ،ومن هنا
ح ّذرت يف املبحث السابع  -اخلاص بدراسة الفقه  -من شذوذ ابن حزم،
وهذا أمنوذج من االعتماد على أقواله دون غريه.
باغ باملعىن
واحلاصل :أن احلاكم سواء كان مسلماً أو كافراً ال يوصف بأنه ٍ
الشرعي هلذا املصطلح.
أما احلكام احلاكمون بالقوانني الوضعية فهم كفار كفراً أكرب ووصفهم بأهنم
بغاة حكم هلم باإلسالم وحترمي للخروج عليهم وإسقاط لوجوب جهادهم،
التفاق أهل السنة  -بعد اخلالف القدمي  -على أن السلطان ال ُخيرج عليه
إال بالكفر البواح ،هذا وباهلل التوفيق.
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الشبهة السابعة عشرة :القول بأن الحكام الحاكمين بالقوانين الوضعية
منافقون.
حكم هلم باإلسالم مبا يعين حترمي اخلروج عليهم ،إذ مل
وهذا أيضا خطأ ألنه ٌ
خيتلف املسلمون يف أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أجرى على املنافقني
حكم اإلسالم يف الظاهر.
وهذه الشبهة تدل على عدم علم صاحبها بأحكام النفاق واملنافقني.
وخيفي الكفر أو
 - 1فاملنافق (وهو الزنديق أيضا) هو الذي يُظهر اإلسالم ُ
يُبطن الكفر ،مل خيتلف العلماء يف ذلك ،قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري
أول سورة البقرة:
(شرع تعاىل يف بيان حال املنافقني الذين يُظهرون اإلُيان ويبطنون الكفر -
إىل قوله  -وقوله تعاىل{ :خيادعون اهلل والذين آمنوا} أي :بإظهارهم ما
أظهروه من اإلُيان مع إسرارهم الكفر يعتقدون جبهلهم أهنم خيدعون اهلل
بذلك) (تفسري ابن كثري) .50 - 49 /1
وللقرطيب مثله يف (تفسريه)  ،196 - 195 /1والبن تيمية مثله يف (جمموع
الفتاوى)  ،471 /7والبن حجر مثله يف (فتح الباري)  ،271 /12والبن
قدامة مثله يف (املغين مع الشرح الكبري)  ،171 /7و .79 /10
 - 2ومن كان هذا حاله فال خالف يف أنه جتري عليه أحكام اإلسالم كما
قال ابن تيمية رمحه اهلل:
(وقد اتفق العلماء على أن اسم املسلمني يف الظاهر جيري على املنافقني
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ألهنم استسلموا ظاهراً ،وأتو مبا أتوا به من األعمال الظاهرة ،بالصالة
الظاهرة والزكاة الظاهرة واحلج الظاهر واجلهاد الظاهر ،كما كان النيب صلى
اهلل عليه وسلم ُجيري عليهم أحكام اإلسالم الظاهر  -إىل أن قال -
واملنافقون يف الدرك األسفل من النار ،وإن كانوا يف الدنيا مسلمني ظاهراً
جتري عليهم أحكام اإلسالم الظاهرة) (جمموع الفتاوى) - 351 /7
 ،352وقال ابن تيمية أيضا:
(وقد ثبت بالسنة املتواترة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان ُجيري الزنادقة
املنافقني يف األحكام الظاهرة جمرى املسلمني) نقال عن (أحكام أهل الذمة)
البن القيم.463 - 462 /2 ،
 - 3فإذا أظهر املنافق كفره الذي يُبطنه ُمسِّي كافراً ومرتداً ،كما قال ابن
تيمية (ومل حيكم النيب صلى اهلل عليه وسلم يف املنافقني حبكم الكفار
فبني أن من أظهر الكفر ُمسّى
املظهرين للكفر) (جمموع الفتاوى) ّ ،210 /7
كافراً ،أما املنافق فهو من ُخيفي الكفر ويستسر به كما تقدم بيانه ،وقال
ابن تيمية أيضا (بل أصل هذه البدع هو من املنافقني الزنادقة ممن يكون
أصل زندقته عن الصابئني واملشركني ،فهؤالء كفار يف الباطن ،ومن عُلِ َم
حالُه فهو كافر يف الظاهر أيضا) (جمموع الفتاوى)  ،497 /12وقال ابن
تيمية أيضا:
(فهذه األقوال وحنوها هي من الكفر املخالف لدين اإلسالم باتفاق أهل
اإلسالم ،ومن قال منها شيئا فإنه يُستتاب منه ،كما يُستتاب نُظراؤه ممن
يتكلم بالكفر ،كاستتابة املرتد إن كان ُمظهراً لذلك ،وإال كان داخالً يف
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مقاالت أهل الزندقة والنفاق) (منهاج السنة النبوية) .60 - 59 /8
وخالصة أقوال ابن تيمية :أن من أظهر اإلسالم وأخفى الكفر فهو منافق،
فإن أظهر هذا الكفر ُمسي كافراً ومرتداً وإن كان يظهر اإلسالم إذ قد نقضه
مبا أظهره من الكفر ،والدليل على هذا من كتاب اهلل قوله تعاىل{ :حيذر
تنزل عليهم سورة تنبئهم مبا يف قلوهبم ،قل استهزءوا إن اهلل ُخمرج
املنافقون أن ّ
ما حتذرون ،ولئن سألتهم ليقولُن إمنا كنا خنوض ونلعب ،قل أباهلل وآياته
ورسوله كنتم تستهزءون ،ال تعتذروا قد كفرمت بعد إُيانكم} التوبة - 64
 ،66فدلت هذه اآلية على أن من ُخيفي الكفر (مبا يف قلوهبم) ُمسي منافقا
{خمرج ما
{حيذر املنافقون} ،فإن أظهر هذا الكفر يف قول أو فعل ُ
حتذرون} ُمسي كافراً {قد كفرمت}.
فهل هؤالء احلكام احلاكمون بالقوانني الوضعية خيفون الكفر أم يظهرونه؟
ويصرحون به يف دساتريهم وقوانينهم ويف ُحكمهم
وال شك يف أهنم يظهرونه ّ
وإلزامهم .فهؤالء كفار مرتدون ليسوا منافقني باملعىن االصطالحي الشرعي.
 - 4أما املنافقون على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهم الذين
كانوا يُظهرون اإلسالم وخيفون الكفر ،فكانوا قسمني:
(أ) قسم مل يُظهر كفره أبدا ،فلم يعلم بأمره أحد من املسلمني ،كما قال
تعاىل{ :وممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل املدينة مردوا على
النفاق ال تعلمهم حنن نعلمهم} التوبة .101
(ب) وقسم ظهر ك ُفره يف الوجود والواقع ولكن دون أن يثبت ثبوتاً شرعياً
يؤاخذ به يف أحكام الدنيا ،وقد تكلمت يف هذه املسألة عند الكالم يف
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ثبوت الردة عند شرح قاعدة التكفري مببحث االعتقاد ،فراجعه هناك،
وحاصله أن ما كان يظهر من هذا القسم هو أحد شيئني:
األول :أقوال حمتملة للكفر غري صرحية ،كما قال تعاىل{ :ولتعرفنهم يف حلن
القول} حممد .30
والثاين :أقوال صرحية يف الكفر ،ولكنها كانت تنقل للنيب صلى اهلل عليه
صيب أو امرأة أو رجل واحد مبا ال تقوم مبثله حجة يف الثبوت
وسلم بشهادة ّ
الشرعي للردة ،والذي ال بد فيه من إقرار أو شهادة رجلني عدلني.
ومل يؤاخذهم النيب صلى اهلل عليه وسلم مبا علمه من كفرهم بالوحي تشريعا
لألمة يف إجراء أحكام الدنيا على الظاهر ،وقد نقلت يف مبحث االعتقاد
أقوال ابن تيمية والقاضي عياض يف ذلك ،وراجع يف هذا( :الصارم املسلول)
البن تيمية ص  358 - 354و  ،467و (جمموع الفتاوى)  ،213 /7و
(الشفا) للقاضي عياض ،964 - 961 /2 ،ط احلليب ،و (اعالم املوقعني)
البن القيم ،140 /3 ،و (تفسري القرطيب)  ،199 /1و - 252 /16
.253
فهذا هو حال املنافقني الذين كانت جتري عليهم أحكام اإلسالم الظاهرة،
أما من ظهر كفره واشتهر كهؤالء احلكام فهو كافر مرتد وتسميته منافقا
خطأ ظاهر ،واهلل املوفق.
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الشبهة الثامنة عشرة :أن بعض هؤالء الحكام لهم أعمال صالحة،
فكيف يكفرون؟
وسواء كانت هذه األعمال الصاحلة يف ذوات أنفسهم كالصالة والصيام
واحلج ،أو كانت متعدية النفع إىل الناس كبناء املساجد وطباعة املصاحف
وحنو ذلك ،فهذا كله ال ُينع من تكفريهم إذا قام املقتضي لذلك ،وبيان
هذا من وجهني:
 - 1الوجه األول :أنين قد ذكرت يف مبحث االعتقاد عند شرح قاعدة
التكفري أن العبد ال يدخل يف اإلُيان احلقيقي إال مبجموع خصال ولكنه
خيرج منه إىل الكفر ّبصلة واحدة ،قال تعاىل{ :ولقد قالوا كلمة الكفر
فبني اهلل جل وعال أهنم كفروا بكلمة
وكفروا بعد إسالمهم} التوبة ّ ،74
واحدة مع أنه كان معهم إسالم مبا يعين أهنم يتشهدون ويُصلّون ،ومل ُينع
هذا من تكفريهم إذا وجد سبب الكفر ،وال يلزم للتكفري أن يزول كل ما
مع العبد من ِخصال اإلُيان وشعبه.
والصحابة عندما أكفروا مانعي الزكاة مل يكفروهم إال هبذه اخلصلة ،ومل
يشرتطوا زوال بقية شعب اإلُيان ألجل تكفريهم فهذا شرط فاسد خمالف
لألدلة.
 - 2الوجه الثاين :أنه ال يوجد ما ُينع من قيام الكافر ببعض أعمال الرب
وخصال اخلري ،وهي من شعب اإلُيان ،ولكنه ال يُسمى مؤمنا وال تنفعه
هذه الشعب يف اآلخرة إذا مل يأت بأصل اإلُيان أو إذا كان معه ما ينقض
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أصل اإلُيان ،ومن أمثلة ذلك:
س ،فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم
(أ) قوله تعاىل{ :إمنا املشركون َجنَ ٌ
هذا} التوبة  ،28فدلت اآلية على أن املشركني كانوا حيجون إىل البيت
احلرام إذ كانوا على ٍ
بقية من دين إبراهيم عليه السالم مع ما دخله من
حتريف ،وذلك حىت العام التاسع بعد اهلجرة حني بعث النيب صلى اهلل عليه
مشرك)
وسلم علياً رضي اهلل عنه فنادى يف موسم احلج (أال حيج بعد العام ٌ
احلديث رواه البخاري.
(ب) قوله تعاىل{ :وما منعهم أن تقبل منهم نفقاهتم إال أهنم كفروا باهلل
وبرسوله وال يأتون الصالة إال وهم كساىل وال ينفقون إال وهم كارهون}
التوبة  ،54فثبت أهنم كانوا ينفقون ويصلون مع كفرهم ،وهلذا فال تنفعهم
أعمال الرب هذه مع الكفر.
(ج ) عن العباس رضي اهلل عنه أنه قال :يا رسول اهلل إن أبا طالب كان
حيوطك وينصرك فهل نفعه ذلك ،قال صلى اهلل عليه وسلم (نعم ،وجدته
يف غمرات من النار فأخرجته إىل ضحضاح) احلديث متفق عليه.
فثبت هبذا احلديث أن أبا طالب عم النيب صلى اهلل عليه وسلم كان ينصره
عدوه ،وهذا من أعظم شعب اإلُيان ،إال أن هذا مل ُينع من
وُينعه من ّ
تكفريه ملا مل يأت بأصل اإلُيان ،فقد ثبت يف الصحيحني أنه أىب أن يقر
بالشهادتني حني حضرته الوفاة ومات كافراً ،وإن نفعه فعله يف ختفيف
العذاب إال أنه ال خيرج من النار.
(د) وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت :يا رسول اهلل ،ابن ُجدعان كان يف
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اجلاهلية ي ِ
صل الرحم ويُطعم املسكني فهل ذاك نافعه ،قال صلى اهلل عليه
َ
وسلم (ال ينفعه ،إنه مل يقل يوماً رب اغفر يل خطيئيت يوم الدين) رواه
مسلم.
فهذه األدلة وحنوها تثبت أن الكافر قد يفعل اخلريات ،فإن كان يفعلها
إخالصاً وتعبداً كوفئ هبا يف الدنيا كما يف حديث أنس عند مسلم ،وإن
كان يفعل ذلك رئاء الناس كما هو حال احلكام الكافرين الذين يفعلون
اخلريات تلبيسا على الناس فال شيء هلم ال يف الدنيا وال يف اآلخرة.
واحلاصل :أن الكافر قد يفعل اخلريات وأعمال الرب ،وهذا ال ُينع من تكفريه
إذا مل يأت بأصل اإلُيان ،أو إذا كان معه ما ينقص أصل اإلُيان كما هو
حال احلكام احلاكمني بالقوانني الوضعية ،قال تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا
أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} ،هذا وباهلل التوفيق.
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الشبهة التاسعة عشرة :أنه ال يجوز تحديث العامة بهذه األمور.
يعين صاحب الشبهة أن أمر تكفري هؤالء احلكام ووجوب جهادهم ال جيوز
حتديث العامة به ،وهذا خطأ.
ضل عدم حتديث العامة به هو ما زاد عن فرض العني
فإن الشيء الذي يُ َف ّ
من العلم الواجب ،وقد ّبوب عليه البخاري يف كتاب العلم من صحيحه يف
باب (من ترك بعض االختيار خمافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا
يف أشد منه) أه  .فوصفه البخاري (باالختيار) أي :ما يستوي اإلخبار به
والسكوت عنه ،وقد يكون السكوت عنه أوىل أحيانا.
أما مسألة حكم احلاكم فمعرفتها من العلم الواجب على كل مسلم ليست
من االختيار ،وذلك لسببني:
 - 1السبب األول :أن مسائل التشريع واحلكم والتحاكم متعلقة بصلب
التوحيد كما ذكرت يف املسألة الثانية من هذا املوضوع ،واإلخالل هبذه
املسائل من نواقض التوحيد ،والتوحيد ُيا يتضمنه من وجوب اإلُيان باهلل
والكفر بالطاغوت هو أول واجب على املكلف ،كما قال تعاىل{ :ولقد
بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت} النحل  ،36وقال
تعاىل{ :فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى}
البقرة  ،256وقال صلى اهلل عليه وسلم  -ملعاذ بن جبل حني بعثه إىل أهل
يوحدوا اهلل) احلديث متفق عليه.
اليمن ( -ليكن أول ما تدعوهم إىل أن ّ
فمعرفة التوحيد ونواقضه أول واجب على املكلف.
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 - 2والسبب الثاين :أن هناك واجبات شرعية على املكلف مرتتبة على
معرفته حكم حاكمه ،فإذا كان احلاكم مسلما وجب على كل مسلم أن
يسمع له ويطيع وأن ينصره ،وإذا كان احلاكم كافراً فال مسع له وال طاعة
ووجب اخلروج عليه وخلعه وجيب على كل مسلم القيام يف ذلك كما نقلته
عن ابن حجر من (فتح الباري) .123 /13
واحلاصل :أنه جيب إشاعة العلم بأمر كفر احلكام ووجوب جهادهم ألجل
خلعهم ونصب حاكم مسلم يف العامة ألن هذا واجب على كل مسلم،
وألن جهادهم فرض عني على كل مسلم كما سبق بيانه يف املسألة التاسعة،
وإشاعة العلم بذلك مما يعجل بتغيري هذه األنظمة الكافرة بإذن اهلل تعاىل
إذا علم كل مسلم ما جيب عليه من ذلك.
أما عدم حتديث العامة بذلك فهو غاية ما يطمح إليه احلكام الطواغيت
ليبقى محلة هذا العلم قلّة معزولة يرميهم احلكام وأنصارهم بكل ضاللة
وشناعة وسط جهل العامة حبقيقة األمر ،وروي البخاري عن عمر بن عبد
العزيز قوله (إن العلم ال يهلك حىت يكون ِسّراً).
وقال تعاىل{ :إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى من بعد ما
بيّناه للناس يف الكتاب ،أولئك يلعنهم اهلل ويلعنهم الالعنون ،إال الذين تابوا
وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم ،وأنا التواب الرحيم} البقرة - 159
.160
وبالرد على هذه الشبهة اختم الكالم يف الرد على الشبهات الواردة ملنع
ّ
تكفري احلكام احلاكمني بغري ما أنزل اهلل ،واهلل يهدي من يشاء إىل صراط

410
مستقيم.
وبعد:
فقد قال تعاىل{ :وكذلك جعلنا لكل نيب عدواً شياطني اإلنس واجلن يوحي
بعضهم إىل بعض زخرف القول غروراً ،ولو شاء ربك ما فعلوه ،فذرهم وما
يفرتون ،ولتصغى إليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة ولريضوه وليقرتفوا ما
هم مقرتفون} األنعام .113 - 112
فدلت هذه اآلية على أنه ال بد للحق الذي جاء به األنبياء من أعداء من
اإلنس واجلن هلم شبهات يزينوهنا ويزخرفوهنا ليصدوا عن سبيل اهلل ،وأن هذه
سنة قدرية ال بد أن تقع كما يدل عليه قوله تعاىل{ :ولو شاء ربك ما
فعلوه} فإن (لو) حرف امتناع المتناع ،فدل على أهنم ال بد أن يفعلوا ذلك
المتناع املشيئة بعدمه ،مث ذكر املوىل جل وعال احلكمة من هذه السنة
القدرية ،وهي أن اهلل جعل هذه الشبهات (وهي زخرف القول) فتنة للناس:
أما املؤمن فال يزداد هبا إال بصرية يف احلق ،وأما املنافق فيصغي هلا ويرضى
هبا وال تزيده إال ضالال {ولتصغى إليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة
ولريضوه وليقرتفوا ما هم مقرتفون}.
فإنه ال بد من احملنة والفتنة واالختبار يف هذه الدنيا كما قال تعاىل:
{أحسب الناس أن يرتكوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون ولقد فتنا الذين من
قبلهم فليعلمن اهلل الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني} العنكبوت .3 - 2
وهذه الشبهات نوع من الفتنة خيترب اهلل هبا عباده ،وهلذا فإهنا لن تنتهي ولن
تنقطع مادامت هناك طائفة على احلق قائمة بأمر اهلل فال بد أن يوجد من
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خيالفها وخيذهلا ،وستنشأ شبهات أخرى ،ويف الكتاب والسنة الرد على كل
زائغ إىل يوم القيامة كما قال تعاىل{ :وال يأتونك ٍ
مبثل إال جئناك باحلق
وأحسن تفسرياً) الفرقان  ،33وال يزال اهلل يغرس يف هذا الدين غرساً
يستعملهم يف طاعته.
وإن بعض هذه الشبهات أعجب كيف نشأت يف ذهن صاحبها وال أجد
هلا سببا إال كما قال تعاىل{ :شياطني اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل
بعض زخرف القول غروراً} األنعام  ،112وكما قال تعاىل{ :وإن الشياطني
ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم ملشركون} األنعام
.121
نسأل اهلل تعاىل أن يعصمنا من مضالت الفنت ،وأن يثبتنا على دينه ،وأن
خيتم لنا ّبامتة السعادة ،إنه على كل شيء قدير.
وهبذا أختم الكالم يف موضوع (احلكم بغري ما أنزل اهلل) وباهلل تعاىل التوفيق.
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الموضوع الخامس :وجوب التحاكم إلى الشريعة

هذا املوضوع ،واملوضوع التايل (أحكام أهل الذمة) كالمها متعلق باملوضوع
السابق (احلكم بغري ما أنزل اهلل) باعتباره الباعث على الكالم فيهما.
(متهيد) ويف موضوعنا هذا نقول:
إن حتاكم املسلمني إىل الشريعة  -يف نوازهلم وخصوماهتم  -واجب يدخل
يف أصل اإلُيان ،وترُكه  -إذا وجب وكان مستطاعاً ُ -كفر ،لقوله تعاىل:
{فال وربك ال يؤمنون حىت ُحيكموك فيما شجر بينهم ،مث ال جيدوا يف
أنفسهم حرجاً مما قضيت ،ويُسلموا تسليماً} النساء .65
وأكثر املسلمني يف غفلة عن هذا الواجب الشرعي ،مع استسالمهم
لتحكيم قوانني الكفر يف دمائهم وأعراضهم وأمواهلم ،ومن يعي هذا الواجب
منهم يظن القيام به مستحيال مع تطبيق قوانني الكفر يف بالدهم ،وليس
األمر كذلك.
فإن املسلمني مازال بوسعهم التحاكم إىل الشريعة يف نوازهلم وخصوماهتم
رغم تطبيق قوانني الكفار يف بالدهم ،وذلك بتحاكمهم بالرتاضي إىل مؤهل
للحكم منهم ،من عامل وطالب علمٍ حسب املستطاع ،ومادام ذلك ممكنا
فهو واجب لقوله تعاىل{ :فاتقوا اهلل ما استطعتم} التغابن  ،16ولقوله
صلى اهلل عليه وسلم (وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم) احلديث متفق
عليه.

413
وهذه املسألة  -وهي حتاكم املسلمني بالرتاضي إىل مؤهل للحكم  -تُعرف
يف كتب الفقه مبسألة (التحكيم) ،وذلك يف مقابل (التقاضي) إىل القاضي
امل َوَّىل من جهة إمام املسلمني.
ُ
والتحكيم جائز يف وجود القاضي امل َوَّىل يف دار اإلسالم ،وواجب يف غياب
ُ
القاضي الشرعي امل َوَّىل كما هو احلال يف شىت بلدان املسلمني اليوم،
ُ
وسأذكر فيما يلي أقوال العلماء يف ُح ْكم التحكيم يف هذين احلالني ،مث
اُتبعها ببيان ما جيب من ذلك على املسلمني يف هذا الزمان.
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أوال :بيان جواز التحكيم مع وجود القاضي الشرعي الْ ُم َولَّى في دار
اإلسالم

مسلم ،ويتوىل
ففي دار اإلسالم اليت تعلوها أحكام الشريعة وحيكمها ٌ
إمام ٌ
احلكم بني الناس ،جيوز للمسلمني
فيها القضاةُ الْ ُم َعيَّنون من جهة اإلمام
َ
أن يتحاكموا إىل رجلٍ مؤهلٍ للقضاء برضاهم ّبالف قاضي اإلمام،
وتلزمهم أحكام هذا احلَ َكم ،ومل خيتلف العلماء من سائر املذاهب يف جواز
ذلك من حيث املبدأ ،وإمنا اختلفوا فيما جيوز التحكيم فيه من اخلصومات
للح َكم أن حيكم يف سائر ما يقضي فيه القاضي
والنزاعات ،وهل جيوز َ
امل َوَّىل أم ال جيوز له ذلك إال يف بعض األمور؟
ُ
وسوف ترى من كالم العلماء أن اختالفهم فيما جيوز التحكيم فيه مرجعه
إىل وجود القاضي امل َوَّىل ،وأن ما تشتد فيه اخلصومة رأى بعضهم أال حيكم
ُ
فيه إال القاضي َّ
املوىل ،وعلى هذا فإن اخلالف فيما جيوز فيه التحكيم ينبغي
أن يرتفع مع غياب قاضي اإلمام ،كذلك سرتى أيضا أن التحكيم فيه رفع
للمشقة عن الناس وعن القاضي يف دار اإلسالم ،فليس كل أهل دار
اإلسالم بإمكاهنم الرتافع إىل القضاة دون مشقة كأهل البوادي وحنوهم ،فإذا
وخف العبء عن
ح ّكموا مؤهالً من بينهم ارتفعت عنهم مشقة الرحلة ّ
القاضي ،وهذا ما أشار إليه القاضي أبو بكر بن العريب يف (أحكام القرآن)
ص .623 - 622
وإليك أقوال العلماء من خمتلف املذاهب يف جواز التحكيم مع وجود

415
القاضي َّ
املوىل يف دار اإلسالم:
 - 1قال ابن ضويان احلنبلي يف شرح الدليل:
(فلو َّ
حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صاحلا للقضاء :نَ َف َذ ُح ْك ُمه يف كل
ما ينفذ فيه حكم من َوالَّه اإلمام أو نائبه) حلديث أيب شريح رضي اهلل عنه،
وفيه أنه قال (يا رسول اهلل إن قومي إذا اختلفوا يف شيء أتوين فحكمت
بينهم ،فَ َر ِض َي كال الفريقني ،قال :ما أحسن هذا!) رواه النسائي (وحتاكم
ُيب إىل زيد بن ثابت رضي اهلل عنهم ،وحتاكم عثمان وطلحة إىل
عمر وأ ٌَّ
جبري بن مطعم رضي اهلل عنهم ،ومل يكن أحد منهما قاضيا)  -قال يف املنت
ف ،فال حيل ألحد نقضه حيث أصاب احلق)  -قال يف
 (ويَ ْرفَ ُع اخلال َحكمه لَ ِزَم كقاضي اإلمام( .منار السبيل شرح
الشرح  -ألن من َج َاز ُ
الدليل) ج  2ص  459ط املكتب اإلسالمي  1404ه  ،وحديث أيب
شريح حديث حسن رواه أبو داود والنسائي.
صل ابن قدامة احلنبلي هذه املسألة يف كتابه الكايف (ج  4ص
 - 2وفَ َّ
 436ط املكتب اإلسالمي  1402ه ) ،ويف كتابه املغين (املغين والشرح
الكبري ج  11ص  )484 - 483وإليك كالمه يف املغين:
( (فصل) وإذا حتاكم رجالن إىل رجل َح َّكماه بينهما ورضياه وكان ممن
حكمه عليهما ،وهبذا قال
يصلح للقضاء فحكم بينهما ،جاز ذلك ونفذ ُ
أبو حنيفة وللشافعي قوالن (أحدمها) ال يلزمهما حكمه إال برتاضيهما ،ألن
حكمه إمنا بالرضى به وال يكون الرضى إال بعد املعرفة حبكمه.
ولنا ما روى أبو شريح رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
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له (إن اهلل هو احلَ َكم فلِم تُ َك َّىن أبا احلكم؟) قال إن قومي إذا اختلفوا يف
ت بينهم وَر ِض َى َعلَ َّي الفريقان ،قال :ما أحسن هذا فمن
شيء أتوين فح َك ْم ُ
أكرب ولدك؟ قال :شريح قال :فأنت أبو شريح) أخرجه النسائي.
اضيا به
ورِوي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال "من َح َكم بني اثنني تَر َ
ُ
فلم يعدل بينهما فهو ملعون" ولوال أن حكمه يلزمهما ملا َحلَِقه هذا الذم،
وألن عمر وأُبَيًّا حتاكما إىل شريح رضي اهلل عنهم قبل أن يوليه ،وحتاكم
عثمان وطلحة إىل جبري بن مطعم رضي اهلل عنهم ومل يكونوا قضاة.
فإن قيل فعمر وعثمان كانا إمامني فإذا ردا احلكم إىل رجل صار قاضيا،
قلنا مل ينقل عنهما إال الرضى بتحكيمه خاصة وهبذا ال يصري قاضيا ،وما
ذكره يَْبطُل مبا إذا رضي بتصرف وكيله فإنه يلزمه قبل املعرفة به ،إذا ثبت
هذا فإنه ال جيوز نقض حكمه فيما ال يُْن َقض فيه ُح ْكم من له والية ،وهبذا
قال الشافعي ،وقال أبو حنيفة :للحاكم نقضه إذا خالف رأيه ألن هذا عقد
فملَك فسخه كالعقد املوقوف يف حقه.
يف حق احلاكم َ
ولنا أن هذا حكم صحيح ال ِزٌم فلم جيز فسخه ملخالفته رأيه كحكم من له
والية ،وما ذكروه غري صحيح فإن حكمه الزم للخصمني فكيف يكون
ك فسخه وإن مل خيالف رأيه وال نسلم الوقوف
موقوفا؟ ولو كان كذلك مللَ َ
َ
يف العقود.
صمني الرجوع عن حتكيمه قبل شروعه
إذا ثبت هذا فإن لكل واحد من اخلَ ْ
يف احلكم ألنه ال يثبت إال برضاه ،فأشبه ما لو رجع عن التوكيل قبل
التصرف ،وإن رجع بعد شروعه ففيه وجهان (أحدمها) له ذلك ألن احلكم
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مل يتم أشبه قبل الشروع (والثاين) ليس له ذلك ألنه يؤدي إىل أن كل واحد
منهما إذا رأى من احلَ َكم ما ال يوافقه رجع فبطل املقصود به.
(فصل) قال القاضي :وينفذ ُح ْك ُم من َح َّكماه يف مجيع األحكام إال أربعة
أشياء :النكاح واللعان والقذف والقصاص ألن هلذه األحكام َم ِزيَّة على
غريها فاختص اإلمام بالنظر فيها ونائبه يقوم مقامه ،وقال أبو اخلطاب
ظاهر كالم أمحد أنه ينفذ حكمه فيها ،وألصحاب الشافعي وجهان
كهذين ،وإذا كتب هذا القاضي مبا َح َك َم به كتابا إىل قاض من قضاة
املسلمني لزمه قبوله وتنفيذ كتابه ،ألنه حاكم نافذ األحكام ،فلزم قبول كتابه
كحاكم اإلمام) انتهي كالم ابن قدامة يف (املغين).
وما نقله عن القاضي  -أىب يعلى  -فيما جيوز فيه التحكيم وما ال جيوز
يوافق ما ذكره القاضي ابن فرحون املالكي يف (تبصرة احلكام) .62 /1
* وقال ابن قدامة يف (الكايف) (واختلف أصحابنا فيما جيوز فيه التحكيم،
فقال أبو اخلطاب :ظاهر كالم أمحد أن حتكيمه جيوز يف كل ما حتاكم فيه
اخلصمان ،قياسا على قاضي اإلمام ،وقال القاضي :جيوز حكمه يف األموال
خاصة ،فأما النكاح والقصاص ،وحد القذف فال جيوز التحكيم فيها ألهنا
مبنية على االحتياط ،فيعترب للحكم فيها قاضي اإلمام كاحلدود) "الكايف"
البن قدامة ط املكتب اإلسالمي ج  4ص .436
 - 3وقال إمام احلرمني اجلويين (وقد اختلف قول الشافعي رمحه اهلل يف أن
من َح َّكم جمتهدا يف زمان قيام اإلمام بأحكام أهل اإلسالم ،فهل ينفذ ما
َح َكم به احلَ َكم؟ فأحد قوليه ،وهو ظاهر مذهب أيب حنيفة رمحه اهلل أنه
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ينفذ من حكمه ما ينفذ من حكم القاضي الذي يتوىل منصبه من تولية
اإلمام ،وهذا قول متجه يف القياس ،لست أرى اإلطالة بذكر توجهه)
(الغياثي) ط  2حتقيق د .عبدالعظيم الديب  1401ه ص .389
 - 4وجاء يف كتاب (فتح القدير شرح اهلداية) لألحناف (إذا َح َّكم رجالن
فصح
رجالً فح َك َم بينهما ورضيا حبكمه جاز) ألن هلما والية على أنفسهما ّ
احمل َّكم بصفة احلاكم  -بأن
حكمه عليهما ،وهذا إذا كان َ
حتكيمهما وينفذ ُ
يكون أهال للشهادة  -ألنه مبنزلة القاضي فيما بينهما فيشرتط أهلية
الذمي واحملدود يف القذف والفاسق
القضاء ،وال جيوز حتكيم الكافر والعبد و ّ
والصيب النعدام أهلية القضاء اعتبارا بأهلية الشهادة ،والفاسق إذا َح َكم
جيب أن جيوز عندنا  -احلنفية  -كما مر يف امل َوَّىل  -أي القاضي الذي
ُ
يوليه السلطان (ولكل واحد من احملكمني أن يرجع ما مل حيكم عليهما)
ألنه ُمقلَّد من جهتهما فال حيكم إال برضامها مجيعا (وإذا حكم لزمهما)
لصدور حكمه عن والية عليهما (وإذا رفع حكمه إىل القاضي
فوافق مذهبه أمضاه) ألنه ال فائدة يف نقضه مث يف إبرامه على ذلك الوجه
(وإن خالفه أبطله) ألن حكمه ال يلزم لعدم التحكيم منه  -أي من
القاضي ( -وال جيوز التحكيم يف احلدود والقصاص) ألنه ال والية هلما على
دمهما وهلذا ال ُيلكان اإلباحة ،فال يستباح برضامها ،قالوا وختصيص احلدود
والقصاص يدل على جواز التحكيم يف سائر اجملتهدات) (فتح القدير) /5
 ،499وقال أيضا (وإذا ُرفِ َع إىل القاضي ُح ْك ُم حاكمٍ أمضاه إال أن خيالف
الكتاب أو السنة أو اإلمجاع بأن يكون قوالً ال دليل عليه) (فتح القدير) /5
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.487
 - 5ويف تفسري أيب بكر بن العريب املالكي لقوله تعاىل{ :ومن مل حيكم مبا
أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} املائدة  ،44ذكر حتاكم اليهود إىل النيب
صلى اهلل عليه وسلم برضاهم وأن حكمه نفذ عليهم ،فقال (املسألة
السادسة :ملا َح َّكموا النيب صلى اهلل عليه وسلم أنفذ عليهم احلكم ،ومل
يكن هلم الرجوع ،وكل من َح َّكم رجالً يف الدين فأصله هذه اآلية ،قال
َّ
فحكمه ٍ
ماض ،وإن ُرفِ َع إىل قاضٍ أمضاه إال
رجل رجالً
ُ
مالك :إذا َحكم ٌ
أن يكون جوراً بيِّناً ،وقال سحنونُ :يضيه إن رآه ،قال ابن العريب :وذلك يف
األموال واحلقوق اليت ختتص بالطالب ،فأما احلدود فال حي ُكم فيها إال
صمان جاز التحكيم فيه
السلطان ،والضابط :أن كل حق اختص به اخلَ ْ
ونفذ حتكيم احمل ّكم به  -إىل قوله  -وحتقيقه أن احلكم بني الناس إمنا هو
خرم لقاعدة الوالية
حقهم الحق احلاكم ،بَْي َد أن االسرتسال على التحكيم ٌ
وم َؤدٍ إىل هتارج الناس هتارج احلُمر ،فال بد من ِ
نصب ٍ
فأمَر الشرع
فاصلَ ،
ُ
ُ
ُ
بنصب الوايل ليحسم قاعدة اهلََرج ،وأ َِذ َن يف التحكيم ختفيفاً عنه وعنهم يف
مشقة الرتافع ،لتتم املصلحتان وحتصل الفائدتان) (أحكام القرآن) البن
العريب ص  .623 - 622هذا وقد ذكر ابن العريب يف (ص  )621أن
حتاكم اليهود إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم وقع برضاهم ألن احلكم بينهم
كان من حق أساقفتهم (األحبار) وذكر الطربي مثله يف تفسري قوله تعاىل:
{فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} املائدة  ،42وأهل العلم
بالس َري مل خيتلفوا يف أن اليهود باملدينة يف زمن رسول اهلل صلى اهلل عليه
ِّ
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وسلم كانوا أهل موادعة مل يلتزموا جبريان حكم اإلسالم عليهم ،وأهنم مل
يكونوا أهل ذمة يؤدون اجلزية ،وهلذا فكان حتاكمهم إىل النيب صلى اهلل عليه
وسلم يف تلك الواقعة برضاهم واختيارهم ال بالتزام منهم بذلك .هذا
حاصل ما ذكره الشافعي رمحه اهلل يف (األم)  ،130 - 129 /4نقالً عن
أمحد شاكر يف (عمدة التفسري) .167 /4
 - 6وقال اخلطايب يف شرحه لسنن أيب داود رمحهما اهلل ،عند شرحه
فليؤمروا أحدهم) ،قال اخلطايب
حلديث إمارة السفر (إذا خرج ثالثة يف سفر ِّ
(إمنا أمر  -صلى اهلل عليه وسلم  -بذلك ليكون أمرهم مجيعا وال يتفرق
هبم الرأي وال يقع بينهم خالف فيعنتوا ،وفيه دليل على أن الرجلني إذا
حكما رجال بينهما يف قضية فقضى باحلق فقد نفذ حكمه) (معامل
َّ
السنن) ،ط دار الكتب العلمية 1401 ،ه  ،ج  2ص .260
 - 7ومن األدلة على جواز التحكيم وسريان أحكام غري اإلمام وقضاته،
وجبَواْ منه األموال على
أن البغاة إذا استولوا على بلد وحكموه بالشرع َ
مقتضى الشرع فإن أحكامهم هذه نافذة وال ينقضها اإلمام العدل إذا ظهر
على هذا البلد ،فقد قال ابن قدامة (وإذا نصب أهل البغي قاضيا يصلح
للقضاء فحكمه حكم أهل العدل ينفذ من أحكامه ما ينفذ من أحكام
أهل العدل ويُرد منه ما يرد ( ...املغين والشرح الكبري) ج  10ص .70
وقال ابن قدامة أيضا (وإن استولوا  -أي البغاة  -على بلد فأقاموا فيها
احلدود ،وأخذوا الزكاة واجلزية واخلراج احتُ ِسب به ،ألن عليا مل يتتبع ما فعله
أهل البصرة وأخذوه ،وكان ابن عمر يدفع زكاته إىل ساعي جندة احلروري
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( ...الكايف) ج  4ص  .152وهذا ما قرره اجلويين أيضا (الغياثي ص
.)374
 - 8وهذا الذي قرره فقهاء املذاهب املختلفة من جواز التحاكم لغري
القاضي َّ
املوىل يف دار اإلسالم ذكر أبو بكر بن املنذر النيسابوري أنه حمل
إمجاع ،وذلك يف كتابه (اإلمجاع) فقال (إمجاع  - 254وأمجعوا على أن ما
قضى قاضي غري قاض ،جائز إذا كان مما جيوز) (كتاب اإلمجاع) ط دار
طيبة  1402ه ص  .75ومعىن قوله (قاضي غري قاض) أي قاضي غري
معني من جهة اإلمام ،أي غري قاضي اإلمام ،وقوله (إذا كان مما جيوز) أي
إذا كان ما حكم به هذا القاضي مما جيوز يف الشريعة ،وقد قال شيخ
اإلسالم ابن تيمية (والقاضي اسم لكل من قضى بني اثنني وحكم بينهما
سواء كان خليفة ،أو سلطانا ،أو نائبا ،أو واليا ،أو كان منصوبا ليقضي
بالشرع أو نائبا له ،حىت من حيكم بني الصبيان يف اخلطوط إذا ختايروا،
هكذا ذكر أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو ظاهر) (جمموع
الفتاوى) ج .254 /28
فهذه أدلة جواز حتاكم الناس برضاهم إىل رجل مؤهل للحكمّ ،بالف
قاضي اإلمام يف دار اإلسالم ،حيث للمسلمني إمام حيكمهم وشريعة
إسالمية تعلوهم ،وقد نقل أبو بكر بن املنذر اإلمجاع على جواز ذلك.
تنبيه :الفرق بني احلَ َكم والقاضي من عدة أوجه- :
 - 1احلَ َكم ال يفتقر إىل والية من إمام الوقتّ ،بالف القاضي الذي ال
يتوىل إال بوالية من اإلمام.
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 - 2احلَ َكم ال حيكم بني اثنني من الناس إال برضامها وحتاكمهما إليه
خمتارينّ ،بالف قاضي اإلمام الذي حيكم بني اخلصوم رضوا أم مل يرضوا،
وله أن جيربهم على احلضور إىل جملس القضاء ،وإن مل خيتاروا ،طاملا بلغته
الدعوى.
 - 3احلَ َكم ليس له عموم النظر يف اخلصومات وال استدامته ،إذ إن عموم
النظر واستدامته معناه أنه ذو والية ،فهذا للقاضي املتويل من جهة اإلمام.
ويتفق احلَ َكم والقاضي يف وجوب استيفائهما لشروط القضاء ،ويف أن
بالشْرط،
حكمهما ُمْل ِزم للخصوم إال أن القاضي ُيلك سلطة تنفيذ حكمه ُ
واحلَ َكم قد ال ُيلك القوة إن لزمت ،فإن قبل اخلصوم تنفيذ حكمه برضاً
للح َكم أن يكتب للقاضي
منهم  -وهذا واجب عليهم  -وإال فيمكن َ
َّ
املوىل ليأمر بتنفيذ حكمه كما قال ابن قدامة (وإذا كتب هذا القاضي مبا
َح َكم به كتاباً إىل قاضٍ من قضاة املسلمني لزمه قبوله وتنفيذ كتابه) (املغين
والشرح الكبري) .484 /11
هذا فيما يتعلق باحلال األول من هذه املسألة.
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ثانيا :وجوب التحكيم مع انعدام إمام المسلمين وقضاته:

وهو إذا مل يكن للمسلمني إمام حيكمهم وال قضاء شرعي يتحاكمون إليه،
وهذا هو حال أغلب املسلمني اليوم ،فال أقول جيوز هلم ،بل أقول جيب
عليهم أن يرجعوا إىل من يصلح للقضاء الشرعي منهم ليحكم بينهم بشرع
اهلل فإن مل جيدوا مؤهال للقضاء اختاروا األمثل فاألمثل وحيرم عليهم التحاكم
إىل القوانني الوضعية الكفرية.
والدليل على صحة هذا :مجيع ما ذكرته يف احلال األول ،خاصة كالم
الشيخ ابن ضويان يف كتابه (منار السبيل) وكالم ابن قدامة يف (املغين)،
وباإلضافة إىل هذا:
 - 1قال القاضي أبو يعلى احلنبلي (ولو أن أهل بلد قد خال من
قاضٍ أمجعوا على أن قلدوا عليهم قاضيا ،نظرت :فإن كان اإلمام موجودا
بطل التقليد ،وإن كان مفقودا صح ،ونفذت أحكامه عليهم ،فإن جتدد بعد
نظره إمام ،مل يستدم النظر إال بعد إذنه ،ومل ينقض ما تقدم من حكمه،
نفسني لو َح َّكما عليهما نفذ حك ُمه
وقد نص أمحد رمحه اهلل تعاىل على أن َ
عليهما) (األحكام السلطانية) ص .73
وموضع االستشهاد هو قوله إذا كان اإلمام مفقودا صح أن يويل الناس
عليهم قاضيا ،أما قوله إن كان اإلمام موجودا بطل التقليد فال ينقض ما
ذهبنا إليه يف احلال األول إذ إن تقليد القضاة من حقوق اإلمام ،وما ذكرناه
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يف احلال األول هو حتكيم َح َكم وليس تولية قاض ،وقد ذكرت أوجه
االختالف بني احلَ َكم وبني القاضي أعاله.
 - 2وقال اإلمام السيوطي  -وهو شافعي ( -وقال ابن السبكي يف
(الرتشيح) ذكر (اخلوارزمي) يف (الكايف) أن املتغلِّب على إقليم لو نصب
قاضياً غري جمتهد أو غري عدل ،والناس غري قادرين على دفعه هل تنفذ
أحكامه وقضاياه من تزويج األيامى والتصرف يف أموال اليتامى؟ حيتمل
وجهني:
أحدمها :ال ،وطريق املسلمني التحاكم إىل من هو من أهل القضاء يف
حوادثهم ،فإن مل جيدوا أهالً نفذت أحكامه للضرورة) (الرد على من أخلد
إىل األرض) للسيوطي ،ص  ،88ط دار الكتب العلمية  1403ه .
 - 3وقال ابن عابدين احلنفي يف حاشيته (وإن فُِق َد والٍ لغلبة الكفار،
وجب على املسلمني تعيني و ٍال وإمام للجمعة) وقال أيضا (وأما بالد عليها
والة كفار فيجوز للمسلمني إقامة اجلُمع واألعياد ويصري القاضي قاضيا
برتاضي املسلمني ،فيجب عليهم أن يلتمسوا والياً منهم) وقال أيضا
(وإن مل يكن سلطان وال من جيوز التقليد منه كما هو يف بعض بالد
املسلمني كقرطبة اآلن ،جيب على املسلمني أن يتفقوا على واحدٍ منهم
فيجعلوه والياً ،فيويل قاضيا ويكون هو الذي يقضي بينهم ،وكذا ينصبوا
إماماً يصلي هبم اجلمعة) (حاشية رد احملتار على الدر املختار) ،308 /4
وبعضه يف .253 /3
 - 4وقد تكلم إمام احلرمني اجلويين عن هذه املسألة بإسهاب فقال (وقد
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حان اآلن أن أفرض خلو الزمان عن الكفاة ذوي الصرامة ،خلوه عمن
يستحق اإلمامة  -إىل قوله  -أما ما يسوغ استقالل الناس فيه بأنفسهم،
ولكن األدب يقتضي فيه مطالعة ذوي األمر ،ومراجعة مرموق العصر ،كعقد
وجر العساكر إىل اجلهاد ،واستيفاء القصاص يف النفس والطرف،
اجلُ َمع ّ
فيتواله الناس عند خلو الدهر  -إىل قوله  -وإذا مل يصادف الناس قَ َّواماً
بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقدرون عليه من دفع
الفساد فإهنم لو تقاعدوا عن املمكن ،عم الفساد البالد والعباد  -إىل قوله
 وقد قال بعض العلماء :لو خال الزمان عن السلطان فحق على قطانكل بلدة وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي األحالم والنهي ،وذوي
العقول واحلجا من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره ،وينتهون عند مناهيه
ومزاجره ،فإهنم لو مل يفعلوا ذلك ترددوا عند إملام املهمات وتبلدوا عن
إظالل الواقعات  -إىل قوله  -مث كل أمر يتعاطاه اإلمام يف األمور املفوضة
إىل األئمة ،فإذا شغر الزمان عن اإلمام ،وخال عن سلطان ذي جندة وكفاية
ودراية ،فاألمور موكولة إىل العلماء ،وحق على اخلالئق على اختالف
طبقاهتم أن يرجعوا إىل علمائهم ويصدروا يف مجيع قضايا الواليات عن
رأيهم ،فإن فعلوا ذلك ،فقد هدوا إىل سواء السبيل ،وصار علماء البالد
والة العباد ،فإن عسر مجعهم على واحد استبد أهل كل صقع وناحية باتباع
عاملهم ،وإن كثر العلماء يف الناحية ،فاملتبع أعلمهم ،وإن فرض استواؤهم
ففرضهم نادر ال يكاد يقع ،فإن اتفق فإصدار الرأي عن مجيعهم مع تناقض
املطالب واملذاهب حمال ،فالوجه أن يتفقوا على تقدمي واحد منهم ،فإن
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تنازعوا ومتانعوا وأفضى األمر إىل شجار وخصام فالوجه عندي يف قطع النزاع
اإلقراع ،فمن خرجت له القرعة قُ ِّدم) ص .391 - 385
* مث قال اجلويين :إنه إذا خال الزمان عن العلماء اجملتهدين ومل يبق إال نقلة
مذاهب األئمة قال( :إن الفقيه الذي وصفناه حيل يف حق املستفيت حمل
اإلمام اجملتهد الراقي إىل الرتبة العليا يف اخلالل املرعية) ص ( 427الغياثي)
ط  2حتقيق د /عبدالعظيم الديب  1401ه .
ومعىن كالم اجلويين رمحه اهلل أنه يُستفىت األمثل فاألمثل ،فإن ُوِج َد اجملتهد مل
جيز استفتاء املقلد ،وإال جاز ،وكذلك يف التحكيم يُتحاكم إىل األعلم فمن
دونه ،وقال ابن القيم رمحه اهلل (ونظري هذه املسألة إذا مل جيد السلطان من
يوليه القضاء إال قاضيا عاريا من شروط القضاء مل يعطل البلد عن قاض
وويل األمثل) أه (اعالم املوقعني) ج  4ص .197 - 196
والبن تيمية كالم مثل هذا يف (االختيارات الفقهية) ص .332
فهذه هي أقوال السلف فيما إذا خال الزمان عن اإلمام األعظم أنه جيب
على أهل كل بلد وناحية أن يتحاكموا إىل أهل العلم فيهم من اجملتهدين
فإن عُ ِدموا فيحتكموا إىل األمثل فاألمثل ،وخطاب اهلل بإقامة األحكام
موجه إىل جمموع األمة قال تعاىل{ :والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
املائدة ،38 :وقال تعاىل{ :الزانية والزاين فاجلدوا} النور ،42 :وغريها،
وينوب اإلمام عن األمة يف تنفيذ هذا ،كما يف احلديث الصحيح (إمنا اإلمام
ُجنَّة) احلديث متفق عليه.
وفيه أيضا (فاإلمام األعظم الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته)
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احلديث متفق عليه.
فإذا فُِقد اإلمام يرجع اخلطاب إىل جمموع األمة فيقدم الناس من يتحاكمون
إليه ممن يصلح هلذا ،وقال أمحد بن حنبل (ال بد للناس من حاكم،
أفتذهب حقوق الناس؟) ذكره أبو يعلى يف (األحكام السلطانية) ص ،24
صبَة القضاة من فروض الكفاية حلفظ العدل وإن مل يقم به
 71وذلك ألن نُ ْ
البعض أمث الكل ،قال تعاىل{ :يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط}
النساء  ،135وقال تعاىل{ :لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم
الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط} احلديد .25
وقد أشار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل إىل هذا املعىن أوضح إشارة،
وهو أن األحكام واحلدود خماطب هبا جمموع األمة ،ويقيمها السلطان ذو
القدرة ،فإن عُ ِدم السلطان وأمكن إقامتها  -إذا مل يكن يف إقامتها فساد
يزيد على إضاعتها  -فهذا هو الواجب ،فقال رمحه اهلل( :خاطب اهلل
املؤمنني باحلدود واحلقوق خطابا مطلقا ،كقوله تعاىل{ :والسارق والسارقة
فاقطعوا أيديهما} ،وقال تعاىل{ :الزانية والزاين فاجلدوا} ،وكذلك قوله:
{وال تقبلوا هلم شهادة أبدا} ،لكن قد علم أن املخاطب بالفعل ال بد أن
يكون قادرا عليه ،والعاجزون ال جيب عليهم ،وقد عُلِ َم أن هذا فرض على
الكفاية ،وهو مثل اجلهاد ،بل هو نوع من اجلهاد ،فقوله {كتب عليكم
القتال} ،وقوله{ :وقاتلوا يف سبيل اهلل} وقوله{ :إال تنفروا يعذبكم} وحنو
ذلك هو فرض على الكفاية من القادرين ،و "القدرة" هي السلطان ،فلهذا:
وجب إقامة احلدود على ذي السلطان ونوابه.
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ض أن األمة
والسنة أن يكون للمسلمني إمام واحد ،والباقون نوابه ،فإذا فُِر َ
خرجت عن ذلك ملعصية من بعضها ،وعجز من الباقني ،أو غري ذلك
فكان هلا عدة أئمة ،لكان جيب على كل إمام أن يقيم احلدود ،ويستويف
احلقوق ،وهلذا قال العلماء إن أهل البغي يَْن ُفذ من أحكامهم ما ينفذ من
أحكام أهل العدل ،وكذلك لو شاركوا اإلمارة وصاروا أحزابا لوجب على
كل حزب فعل ذلك يف أهل طاعتهم ،فهذا عند تفرق األمراء وتعددهم،
وكذلك لو مل يتفرقوا ،لكن طاعتهم لألمري الكبري ليست طاعة تامة ،فإن
القيام بذلك ،بل
ذلك أيضا إذا أسقط عنه إلز َامهم بذلك مل يسقط عنهم ُ
عليهم أن يقيموا ذلك ،وكذلك لو فرض عجز بعض األمراء عن إقامة
احلدود واحلقوق ،أو إضاعته لذلك :لكان ذلك الفرض على القادر عليه.
وقول من قال :ال يقيم احلدود إال السلطان ونوابه ،إذا كانوا قادرين فاعلني
بالعدل كما يقول الفقهاء :األمر إىل احلاكم ،إمنا هو العادل القادر ،فإذا
ضيِّعاً ألموال اليتامي ،أو عاجزا عنها :مل جيب تسليمها إليه مع
كان ُم َ
إمكان حفظها بدونه وكذلك األمري إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها
مل جيب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه.
واألصل أن هذه الواجبات تُقام على أحسن الوجوه ،فمىت أمكن إقامتها مع
أمري مل حيتج إىل اثنني ،ومىت مل يقم إال بعدد ومن غري سلطان أقيمت إذا مل
يكن يف إقامتها فساد يزيد على إضاعتها ،فإهنا من "باب األمر باملعروف
والنهي عن املنكر" فإن كان يف ذلك من فساد والة األمر أو الرعية ما يزيد
على إضاعتها مل يدفع بأفسد منه ،واهلل أعلم) (جمموع الفتاوى ج  34ص
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.)176 ،175
فهذه أقوال العلماء يف بيان صحة  -بل وجوب  -اتفاق الناس على إقامة
األحكام بينهم  -ما أمكنهم ذلك  -زمن غياب اإلمام ،على أن ُحيَ ِّكموا
بينهم من يصلح للقضاء الشرعي األمثل فاألمثل.
ثالثا :كيفية حتاكم املسلمني إىل الشريعة يف البالد احملكومة بقوانني الكفار:
يف البالد احملكومة بالقوانني الوضعية جيب على املسلمني التحاكم إىل
الشريعة حبسب املستطاع ،فقد قال تعاىل{ :فال وربك ال يؤمنون حىت
حيكموك فيما شجر بينهم} النساء  ،65وقال تعاىل{ :فاتقوا اهلل ما
استطعتم} التغابن .16
وهنا أربع مسائل :من جيب عليه ذلك؟ وصفة من يتحاكم إليه؟ وما جيوز
فيه التحكيم؟ وحرمة االمتناع عن التحاكم إىل الشرع.
 - 1من جيب عليه التحاكم إىل الشريعة؟
وال خيفى أن هذا فرض عني على كل مسلم إذا نزل به ما يدعو إىل ذلك،
أود أن أنبه هنا
فإن هذا التحاكم من أصل اإلُيان كما أسلفت ،ولكين ّ
على واجب قادة اجلماعات واجلمعيات اإلسالمية املختلفة يف هذ الشأن،
فقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسئول عن
رعيته) احلديث متفق عليه ،فيجب على هؤالء القادة أن يُلزموا أتباعهم هبذا
الواجب الشرعي ،وجيب أن تتضمن عقود هذه اجلماعات النص على هذا
الواجب فيصري التحاكم بذلك واجبا على األتباع من ثالثة أوجه:
* يصري واجبا بالشرع ،لقوله تعاىل{ :فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك
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فيما شجر بينهم} النساء .65
* وواجبا بالعقد ،لقوله تعاىل{ :وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئوال}
اإلسراء .34
* وواجبا بأمر قادة اجلماعات به ،لقوله تعاىل{ :أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول
وأويل األمر منكم} النساء .59
وما جيب على قادة اجلماعات من أمر اتباعهم بذلك هو واجب على كل
مطاعٍ كشيوخ القبائل وزعماء العشائر وحنوهم.
 - 2صفة من يتحاكم إليه؟
يتحاكم إىل األمثل فاألمثل ،واألصل يف احلاكم أن يكون جمتهداً ،حلديث
عمرو بن العاص رفعه (إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب  ) ...احلديث
متفق عليه.
فإن عُ ِد َم يتحاكم إىل املقلد وطالب العلم كما سبق يف كالم اجلويين وابن
تيمية وابن القيم ،وكما سبق بيانه يف مراتب املفتني يف الباب اخلامس من
هذا الكتاب ،حىت قال القاضي برهان الدين بن فرحون (قال اللخمي إمنا
جيوز التحكيم إذا كان َّ
احملكم عدالً من أهل االجتهاد أو عامياً واسرتشد
العلماء ،فإن َح َكم ومل يسرتشد ُرَّد وإن وافق قول قائل ،ألن ذلك ختاطر
منهما و َغَرر) (تبصرة احلكام) .63 /1
فالواجب التحاكم إىل األمثل فاألمثل وال جيوز تعطيل هذا الواجب ما
أمكن إقامته ،وهنا يقع عبء كبري على املسلمني عامة وعلى والة األمور
منهم خاصة كقادة اجلماعات واجلمعيات اإلسالمية من أجل توفري عدد
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كافٍ من املؤهلني للتحكيم بني املسلمني ،فالواجب على كل من ظهرت
نكب على دراسة الفقه وعلوم الوسائل
لديه جنابة يف طلب العلم أن يَ َّ
املمهدة له حىت يتأهل للحكم بني املسلمني وقد ذكرت يف املباحث السابقة
ما يعني على هذه الدراسة ،وجيب على قادة اجلماعات اإلسالمية انتداب
من كان هبذه الصفة من أتباعهم لطلب العلم وكفالته مادياً ليتفرغ هلذا
األمر.
 - 3ما جيوز فيه التحكيم؟
الراجح الذي تشهد له األدلة أن التحكيم جائز يف كل شيء ،ودليله:
أ  -حديث أيب شريح  -الذي سبق ذكره يف كالم ابن قدامة وابن ضويان
 أنه قال للنيب صلى اهلل عليه وسلم (يا رسول اهلل إن قومي إذا اختلفوا يفشيء أتوين فحكمت بينهم ،فَ َر ِض َى كال الفريقني ،قال صلى اهلل عليه
وسلم :ما أحسن هذا) احلديث.
فقوله (إذا اختلفوا يف شيء) صيغة عموم تعم كل خمتلفٍ فيه ،ألهنا نكرة
(شيء) يف سياق الشرط (إذا).
ب  -ودليله أيضا حتكيم اليهود للنيب صلى اهلل عليه وسلم يف ح ّد الرجم،
ونفاذ حكمه عليهم ،كما سبق يف كالم أيب بكر بن العريب رمحه اهلل.
وعلى هذا فالتحكيم جائز يف كل شيء بني املسلمني املقيمني بالبالد
احملكومة بقوانني الكفر ،وال يقيد هذا إال ما ذكره ابن تيمية يف آخر كالمه
املذكور آنفا (واألصل أن هذه الواجبات تُقام على أحسن الوجوه ،فمىت
أمكن إقامتها مع أمري مل حيتج إىل اثنني ،ومىت مل يقم إال بعدد ومن غري
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سلطان أقيمت ،إذا مل يكن يف إقامتها فساد يزيد على إضاعتها) (جمموع
الفتاوى) .176 /34
فإذا تعذر التحكيم يف احلدود والقصاص أو ترتب على تنفيذ العقوبات
فيهما مفسدة ،فليكن يف األموال واحلقوق والنكاح وتوابعه ،وكل هذا يدخل
يف تقوى اهلل املستطاعة للعبد ،ويدخل حتت القاعدة الفقهية (امليسور ال
يسقط باملعسور) وصاغها الشيخ اإلمام عز الدين بن عبد السالم هكذا
(إن من ُكلف بشيء من الطاعات فَ َق َدر على بعضه وعجز عن بعضه ،فإنه
يأيت مبا قدر عليه ،ويسقط عنه ما يعجز عنه) (قواعد األحكام ج  2ص 6
و  )19وهذه القاعدة مستفادة من قوله تعاىل{ :فاتقوا اهلل ما استطعتم}
التغابن  ،16ومن قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (وما أمرتكم به فأتوا
منه ما استطعتم) احلديث متفق عليه.
ومما يدخل يف االستطاعة إخراج الزكاة وإن عطّلها احلكام ،وأداء الديات
وحْرَمة الربا،
وأروش اجلراحات والكفارات وإن مل حتكم هبا احملاكم الكافرةُ ،
ومما يتعلق هبذا مراعاة القيمة يف القروض ويف البيع باألجل وذلك ألن قيمة
األوراق املالية تتغري كثريا بالزمن وغالبا ما تنقص قيمتها وهو ما يُعرف يف
االقتصاد املعاصر (بالتضخم) ويتالعب احلكام الظاملون بقيمة العمالت
الورقية تالعبا كبرياً بالنقص من قيمتها مبا يعود بالغُنب الفاحش على الرعية،
فالواجب جعل أحد النقدين املعتربين يف الشريعة (الذهب والفضة) أساس
هذه التعامالت ،فمثال إذا أقرضك رجل ألف لرية اليوم وكان جرام الذهب
اليوم مبائة لرية فأنت اقرتضت عشرة جرامات ،فإذا كان أجل القرض سنة
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وكان جرام الذهب بعد سنة مبائيت لرية ورددت إليه األلف لرية فقد رددت
إليه مخسة جرامات وظلمته ظلما فاحشا ،والواجب عليك أن ترد إليه ألفي
لرية ،وعكسه إذا زادت قيمة اللرية ترد إليه أقل من األلف األصلية
كاحلساب السابق ،وهذا ليس من الربا يف شيء بل هو رجوع إىل النقد
املعترب شرعا ،فهذه األوراق ال اعتبار هلا شرعا إال بتقييمها بالذهب أو
الفضة ،وهو ما يفعله كل مسلم عند إخراج زكاة املال وزكاة عروض التجارة،
واحتساب النصاب يف السرقة.
وما سبق من اعتبار القيمة ال يسري على الودائع فهذه ترد كما هي ،وقد
أشار الشيخ أمحد الزرقا إىل هذه املسألة يف كتابه القواعد الفقهية ،يف قاعدة
ب هذا القول إىل القاضي أيب يوسف (شرح
(ال ضرر وال ضرار) ونَ َس َ
القواعد الفقهية) للشيخ أمحد الزرقا ،ص  ،121ط دار الغرب اإلسالمي.
 - 4حرمة االمتناع عن التحاكم إىل الشرع:
وال حيل ألحد دعي إىل التحاكم إىل الشرع أن يُعرض عنه فإن هذا من
خصال النفاق كما قال تعاىل{ :وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهلل وإىل
الرسول رأيت املنافقني يصدون عنك صدودا} النساء  ،61وقال تعاىل:
{وإذا دعوا إىل اهلل ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن
هلم احلق يأتوا إليه مذعنني ،أيف قلوهبم مرض أم ارتابوا أم خيافون أن حييف
اهلل عليهم ورسوله ،بل أولئك هم الظاملون ،إمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا
إىل اهلل ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا مسعنا وأطعنا وأولئك هم املفلحون}
النور .51 - 48
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وهبذا كنت وما زلت أنصح إخواين املسلمني ،وأرى أن اهلل تعاىل ال ُين على
املسلمني حبكم إسالمي إال إذا حتاكموا إىل الشرع بالقدر املستطاع يف
الظروف احلالية فإن سعوا يف هذا فلعل اهلل تعاىل أن ينجز وعده كما قال
تعاىل{ :إن اهلل ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم} الرعد .11
ويف حتاكم املسلمني إىل الشرع يف هذا الزمان فائدة أخرى وهي إبقاء هذه
الشريعة حية علما وعمالً مبمارسة القضاء الشرعي ،وهذا ّبالف ما يريده
الطواغيت من إماتة الشريعة ومحلتها ،وكل هذا ُيهد للحكم اإلسالمي بإذن
اهلل تعاىل.
ض َعها وملن َح َك َم هبا
إن هذه القوانني الطاغوتية هي كفر أكرب خمُْرِج ملن َو َ
وملن َحتَا َكم إليها راضيا خمتارا من ملة اإلسالم ،وهي من أنكر املنكرات،
وأضعف اإلُيان وهو اإلنكار بالقلب يستوجب على املسلمني مقاطعة هذه
القوانني وحماكمها وقضاهتا والرباءة منهم ،وأن ُيتنعوا عن الدراسة يف كليات
احلقوق اليت تدرس القوانني الكافرة ،وأما اإلنكار باللسان فمنه هذا الكالم
ونشره بني املسلمني ودعوهتم إىل العمل به ،وأما اإلنكار باليد هلذه القوانني
وحي ِميَها فهو اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل ،قال تعاىل:
الكافرة وملن يَ ْعمل هبا َْ
ُسوةٌ حسنَةٌ ِيف إِبْر ِاهيم والَّ ِذين م َعهُ إِ ْذ قَالُوا لَِقوِم ِهم إِ
َّ
آء
ر
ب
ا
ن
{قَ ْد َكانَ ْ
َ ََ ََ
ْ ْ َُ ُ
ت لَ ُك ْم أ ْ َ َ َ
ِمْن ُكم وِممَّا تَعب ُدو َن ِمن د ِ
ون اللَّ ِه َك َفْرنَا بِ ُك ْم َوبَ َدا بَْي نَ نَا َوبَْي نَ ُك ُم الْ َع َد َاوةُ
ْ ُ
ْ َ ُْ
ضاءُ أَبَ ًدا َح َّىت تُ ْؤِمنُوا بِاللَّ ِه َو ْح َدهُ} [املمتحنة ،]4 :وقال تعاىل:
َوالْبَ ْغ َ
{وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل} األنفال .39
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وهذا آخر ما أذكره في موضوع (وجوب التحاكم إلى الشريعة) وباهلل
تعالى التوفيق.

٭٭٭
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