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 مقدمة الطبعة الثانية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 أما بعد:  ... سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

العلم واإليامن انكسار شوكة التكفرييني والتفجرييني فإن مما تبارش به أهل  

السعودية التوحيد  دولة  وهارب   ،يف  وسجني  قتيل  بني  ما  وتبدد مجوعهم 

مستخف لبس لباس غريه ليحمي  ومستخف عىل ما هو عليه من التكفري أو

بانكسارهم ألهنا مل تكن وال كانت للخوارج راية    اوأيم اهلل كنت جازمً   .نفسه

 . قرن برت وقطع ودولة فكلام طلع هلم

مع عدم الرىض -  يا هلل العجب إن أكثر تفجرياهتم مل تكن يف دول الكفر

بل كانت يف دولة التوحيد السعودية مع أهنا أحسن الدول اإلسالمية   -بذلك

 .ادينً

سدون اإلسالم باسم اإلسالم من وهذا مما يؤكد أن هؤالء التكفرييني يف

يدرون  أو ال  يدرون  للكفار ال سيام   ،حيث  ألعوبة  أهنم  به  أجزم  الذي  بل 

  ا فكم استفادوا منهم يف إضعاف منابر اهلدى حتججً   ،اإلنجليز واألمريكان

اإلرهابيني دول   ،بمحاربة  دون  الكفر حماضنهم ومأواهم  دول  لذا جتدون 

لدول اإلسالمية وممّكن من الكتابة وبعضهم مسجون يف بعض ا   ،اإلسالم
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ما  األكمة  وراء  أن  عىل  يدل  مما  املسجونني  من  ألمثاله  العادة  عىل خالف 

 .وراءها

هذا  كتايب  من  األوىل  الطبعة  أن  واملن  الفضل  ذو  وهو  به  اهلل  مّن  ومما 

املنري) بني    (الربهان  ما  يتساقطون  التكفرييون  بات  حتى  أكلها  آتت  قد 

رحى من قوة رضباته عليهم فانربى اثنان هزيالن منهم  رصعى أو قتىل أو ج

بتأثري وتشجيع رأس من رؤوسهم وهو التكفريي العنيد -   وكلهم كذلك-

اجللد يف تكفريه بجهل وبغي أبو حممد املقديس فقدم هلام يف الكتابني وبينهام 

 .يف الزمان ما يقرب من سنة

املقدمتني   كلتا  اهلل- ويف  عليه  -بحمد  ردي  أثر  كتايب    بان  تبديد )يف 

وذلك ألن    ، وأنه أصابه يف مقتل  (كواشف العنيد يف تكفريه لدولة التوحيد

 :عدة اكتايب تبديد كواشف العنيد مجع أمورً 

باحلجج واألدلة الظاهرة يف ضالل    -بفضل اهلل-األمر األول/ أنه دعم  

 . اوأيب حممد املقديس خصوًص   اطريقة اخلوارج عمومً 

العالمة صالح  العلم والفضل لكتايب كشيخنا  تقديم أهل  الثاين/  األمر 

 . الفوزان 
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األمر الثالث/ أن الكتاب تضمن ذكر سرية خمزية هلذا املقديس املسكني 

ورسقة أهله  عىل  تلقيه  وعدم  بالعلم  جهل  الزنا    من  وجتويز  األموال 

 .وكل هذا موثق ومثبت ،بالكافرات بحجة أهنن إماء

األمر الرابع / تضمن الكتاب إبراز تكفري املقديس ألئمة العرص كالشيخ 

عبد العثيمني    العالمة  صالح  بن  حممد  العالمة  والشيخ  باز  بن  العزيز 

   .وأمثاهلم

فحاول أن يذكر   . هااشتد حنقه وغيظه هلذا األمور وغري-بحمد اهلل  -لذا  

عني يف مقدمته كل ما قيل سواء ثبت أو مل يثبت ألجل حماولة تشكيك الناس  

يف ردي عليه وأنى له ذلك وما نقلته عنه موثق إما من رسائله أو بنقل من 

جالسه وعرف حاله وما ذكره من شبهات ظنها أدلة بان حاهلا عند تسليط  

ترهات   الواقع  يف  وأهنا  عليها  الوحي  تنزاًل نور  إال  شبهات  كونه  تبلغ   مل 

   .اوافرتاًض 

وردي أن أقول:   ،وكان مما نقل عني املقديس أين ال أكفر الساجد للصنم

كفر الساجد للصنم )  سبحانك هذا هبتان عظيم فقد بينت يف مقال بعنوان

سواء كان ألجل   احقيقة األمر وأن من سجد للصنم كفر إمجاعً   (1)(وبوذا

 

   وهو موجود يف املوقع الذي أرشف عليه اإلسالم العتيق (1)

=20990?p/com.islamancient.www://https  

https://www.islamancient.com/?p=20990
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وغريه   وأن الرسالة التي يتناقلها هذا املقديس  ،املال أم ال وأن هذا باإلمجاع

فهو مل    (إن صح النقل)ذلك بقوله  ال يصح االعتامد عليها ألن كاتبها علق  

 .. إىل آخر التفصيالت واملالبسات حول هذه الفرية. جيزم بثبوت األمر عني

يا سبحان اهلل تغضب وتصيح بنقيل بعض سريتك املخزية بنقل الثقات  

الذين تعرفهم ويعرفونك وهم مجع وتطري برسالة علق صاحبها القول فيها 

 (1) .عىل الصحة والثبوت 

 

ومما نقل عني أين مل أكفر من قال: إن اهلل والشيطان وجهان لعملة واحدة. وهذا حق لكن إذا  (1)

العجب وذل السبب بطل  الليربايل اخلبيث تركي احلمد، وسبب  عرف  الكلمة  القائل هلذه  ك أن 

عدم تكفريي له هبذه الكلمة أنه ساقها يف روايته بمساق من يتحجج يف فعل أخطائه بأن اهلل قدر  

عليه هذا وآخرون حيتجون بأن الشيطان خدعهم فقال: اهلل الشيطان وجهان لعملة واحدة. أي يف  

الثاين  التحجج هبام عىل فعل األخط اء ال أهنام كذلك يف واقع احلال. ولو ظهر يل أنه يريد املعنى 

لكن الذي ظهر يل أنه يريد املعنى األول بداللة سياقه، ومثل هذا ما نقل اإلمام    -وال كرامة -لكفرته  

يقول:   ا ابن القيم عن اإلمام أمحد قال: فائدة: يف الفنون، سئل أمحد بن حنبل عن رجل سمع مؤذنً 

ال يكفر جلواز أن يكون قصده   ال،  فقال:   ؟ كذبت، هل يكفر  رسول اهلل. فقال:  اأشهد أن حممدً 

واهلل    تكذيب القائل فيام قال، ال يف أصل الكلمة فكأنه قال: أنت ال تشهد هذه الشهادة كقوله  

 فوائد. ([ طبعة عامل ال1384/    4من ]بدائع الفوائد )    ا.هـ يشهد إن املنافقني لكاذبون  

 .  - واهلل أعلم -وعىل كٍل هذا ما ظهر يل 
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وبعد ذكر هذه اإلشارة املخترصة عن املقدم للكتابني أيب حممد املقديس 

فأرجع لإلشارة ملا يف الكتابني من اعوجاج يف الفهم أو نقص يف العلم بذكر 

وهي وإن كانت خمترصة لكنها دالة عىل ما وراءها فإن البعرة تدل    ،عدة أمور

وإن اإلطالة يف مناقشة هؤالء ال جدوى    ،عىل البعري واألثر يدل عىل املسري

مجعوا   لكوهنم  الوقت  إضاعة  إال  ورائها  اجلملة  -من  التعصب -يف  بني 

إن  -واجلهل والطعن يف أهل العلم الكبار باسم العلم والتحقيق كام سرتى  

بل بلغ من تعصبهم أهنم يكررون الوقوع يف اهلفوات التي    -شاء اهلل تعاىل

فهل يا ترى هذا من تعصبهم   ،وقع فيها ساداهتم مع سابق التنبيه والتعريف

 .أو من جهلهم الذي جعلهم ال يدركون هذه احلقائق مع وضوحها أمامهم

اأْلَْبَصار   َتْعَمى  اَل  َا  )َفإهِنَّ القائل  اهلل  يِف   وصدق  تِي  الَّ ل وب   اْلق  َتْعَمى  ْن 
َوَلكِ

ورِ  د     (الصُّ

وقد يكون رصفهم اهلل عن هذه احلقائق العلمية اجللية عقوبة هلم عىل ما  

بن باز واإلمام    عبد العزيزاقرتفوه من تبديل للرشع وطعن يف علامئه كاإلمام  

العثيمني   الدين األلباين واإلمام حممد بن صالح  ا -حممد نارص   - هللرمحهم 

كام أخرج البخاري من حديث أيب هريرة    ،فإن اهلل يغار عىل أوليائه وينتقم هلم

    اهلل رسول  تعاىل  :قال  أن  اهلل  وليً ":  قال  يل  آذى  آذنته    ا من  فقد 

فعقوبة عىل   وال نحسب أئمة السنة هؤالء إال أولياء اهلل وأنصاره،  "باحلرب  
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ِه   طعنهم فيهم رصفهم اهلل عن اهلدى كام قال تعاىل )َأَفَمْن َكاَن َعىَل َبيِّنٍَة ِمْن َربِّ

ِذيَن  ف  َعْن آَياِِتَ الَّ ْم( وقال )َسَأرْصِ وا َأْهَواَءه  َبع  ِه َواتَّ
وء  َعَملِ َن َله  س  يِّ َكَمْن ز 

وَن يِف اأْلَْرِض بَِغرْيِ احْلَقِّ َوإِ  ْؤِمن وا هِبَا َوإِْن َيَرْوا َسبِيَل َيَتَكربَّ  لَّ آَيٍة اَل ي  ْن َيَرْوا ك 

ب وا   وه  َسبِياًل َذلَِك بَِأهنَّ ْم َكذَّ وه  َسبِياًل َوإِْن َيَرْوا َسبِيَل اْلَغيِّ َيتَِّخذ  ْشِد اَل َيتَِّخذ  الرُّ

 بِآَياتِنَا َوَكان وا َعنَْها َغافِلِنَي( 

  هذين الكتابني: وإليك اإلشارات إىل بعض ما يف

 اإلشارة األوىل/ 

أهنم سلكوا مسلك الدعاوى والصياح هبا، فكم صاحوا ونادوا أهنم أهل  

. وأن غريهم مرجئة أو .التوحيد وأهل الغرية عليه وأهنم أهل السنة وهكذا

وهكذا للطواغيت  أنصار  أو  باملرجئة  تثبت  .متأثرون  ال  الدعاوى  وهذه   .

أن  هريرة  أيب  عن  الشيخان  أخرجه  الذي  احلديث  يف  كام  الدعوى  بمجرد 

اهلل   رجال   ":رسول  دماء  ناس  الدعى  بدعواهم  الناس  يعطى  لو 

املساكني ذوي احلامسة والعاطفة   "..  .وأمواهلم يدري من  وإن كان من ال 

عليهم  ،يغرتون هبذا تنطيل  واحلجج ال  األدلة  أهل  اخلاوية   لكن  الدعاوى 

به   بالتسمي  اشتهروا  لكوهنم  التوحيد  أهل  املبتدعة  املعتزلة  لكان  وإال 

والدعوة إليه ومرادهم توحيدهم البدعي وهو أنه ال صفة هلل سبحانه لذا قال 

التوحيد  يل  وارشح  بالتوحيد  تكلم  يقول  الرجل  سمعت  وإذا  الربهباري: 



 البرهان املنير في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير 

7 

 

  اوداعيً   ابكل من سمى نفسه موحدً فاعلم أنه خارجي معتزيل ا.هـ لذا ال يغرت  

 . إىل التوحيد بل العربة باحلقائق ال بالدعاوى

وأتباعهم  السلفية  النجدية  الدعوة  أئمة  تعظيم  ادعاؤهم  ذلك  ومن 

ومعرفة أقواهلم وهم من أبعد الناس عن ذلك كام بينته يف ردي عىل كتاب  

إبراهيم أليب حممد املقديس   تباع سيد قطب أ  -يف احلقيقة- بل هم    ،(1) ملة 

الثوري ال أئمة الدعوة النجدية السلفية وإن كنت يف ريب من ذلك فراجع 

 . ردي عىل ملة إبراهيم 

 اإلشارة الثانية /

 فقال األول منهام رديء يف علامء العرص وأئمته    إن كالم هؤالء القوم وقح  

مشاخيه : هل هم  -اوهو املحاول التزين بعدم الطعن يف علامئنا إال تلميحً -

 املعارصون؟ أم هم علامء أهل السنة واجلامعة عىل مر العصور؟

فإن كان يقصد مشاخيه املعارصين فإنا بحمد اهلل لسنا بحاجة إىل أصوهلم 

واهلل سبحانه مل يرتك األمة عىل باطل حتى جاء مشايخ هذا ليبينوا لنا األصول 

من العلامء   الصحيحة، فإّن يف كالم السلف الصالح ومن سار عىل هنجهم

 املحققني ما فيه الغنية والكافية عن أصول مشاخيه ا.هـ  

 

 وهو ملحق بكتايب تبديد كواشف العنيد.  (1)
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وكأن أصول علامئنا الذي ضاق خناقه بكثرة النقل عنهم كالعالمة ابن باز 

األلباين   والعالمة  عثيمني  وابن  اهلل-والعالمة  ألصول   -رمحهم  خمالفة 

 ! !السلف

كام هي طريقة أهل   :-علامئناوهو أجرأ عىل الوقيعة يف  –وقال الثاين منهام  

البدع، وهذا الذي وقع فيه بعض املعارصين مثل الشيخني املذكورين ابن باز 

  !! .. ا.هـ. فإهنام مما خلطا هنا ،واأللباين وغريمها

وقد سبقهم إىل ما هو أسوأ من هذا شيخهم املقدم هلام أبو حممد املقديس 

رمحهام اهلل -بن صالح العثيمني    وكفر اإلمام عبد العزيز ابن باز واإلمام حممد

فلقد قرأت يف    :فقال  (1) زل محار العلم يف الطني  :كام يف رسالة له بعنوان -

بتاريخ   األردنية  الرأي  املوافق  1417صفر    16جريدة  م 2/7/1996هـ 

وجاء يف  (هيئة كبار العلامء بالسعودية تشجب حادث التفجري)بعنوان  اخربً 

كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية يف بيان  شجبت هيئة جملس  )اخلرب  

فأقول: قد  -ثم قال  -..  .نقلته صحف اململكة أمس حادث التفجري يف اخلرب

. وواهلل لقد جاء علينا يوم  .فضح اهلل أمركم وكشف سرتكم يا علامء الضاللة

 اخوفً   ،ونربأ بأنفسنا عن االنشغال بكم   ،كنا نكف ألسنتنا عن اخلوض فيكم

دعوتنامن   هنج  عن  واالنحراف  رصاعنا  بتحذير .هتميش  نكتفي  وكنا   .

 

 موجودة يف مكتبته يف منرب التوحيد واجلهاد.   (1)
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.  .الشباب من ضالالتكم.. حتى كفرنا من كفرنا لرتكنا اخلوض يف تكفريكم

تستحيوا أو  تتوبوا  أو  تبدلوا  أو  تغريوا  أو  تراجعوا  أن  نأمل  كنا  .  .وقد 

  ادعهم ال يتحدث الناس حممدً ":ملسو هيلع هللا ىلصونعرض عنكم متمثلني بحديث النبي  

عن   اوانحرافً   اولكنكم يا لألسف مل تزدادوا إال عامية وطغيانً   "يقتل أصحابه  

. .إىل الطواغيت وإىل الرشك والتنديد  اوانحيازً   ،عن التوحيد  ااحلق وانسالًخ 

فمصريكم إن مل تتوبوا وتصلحوا وتبينوا مصري من قال اهلل تعاىل -ثم قال  -

ِذي آتَ   (فيه ْيَطان  َفَكاَن ِمَن َواْتل  َعَلْيِهْم َنَبَأ الَّ ْينَاه  آَياتِنَا َفاْنَسَلَخ ِمنَْها َفَأْتَبَعه  الشَّ

ه    ،اْلَغاِوينَ  َفَمَثل  َهَواه   َبَع  َواتَّ اأْلَْرِض  إىَِل  َأْخَلَد  َوَلكِنَّه   هِبَا  َلَرَفْعنَاه   ِشْئنَا  َوَلْو 

كْ  َترْت  َأْو  َيْلَهْث  َعَلْيِه  ِمْل  حَتْ إِْن  اْلَكْلِب  ِذيَن  َكَمَثِل  الَّ اْلَقْوِم  َمَثل   َذلَِك  َيْلَهْث  ه  

وَن  ر  ْم َيَتَفكَّ ِص اْلَقَصَص َلَعلَّه  ب وا بِآياتِنَا َفاْقص   ا.هـ  َكذَّ

ومل يرتض صاحب الكتابني تقدمة أيب حممد املقديس هلام إال لرضامها به 

  .عىل حالته السيئة املشينة

 اإلشارة الثالثة/ 

عندهم   معناها  غري  عىل  العلم  أهل  اصطالحات  فهم  عىل  إرصارمها 

وقد أبنت معنى هذين االصطالحني عند   ،كاصطالح التبديل وعدم االلتزام 

احلقائق سواء  وتغيري  الفهم  لكنهم مرصون عىل عدم  يكفي  بام  العلم  أهل 

أمثال هذا يف عدة مسائل وهذا من أعظم أسباب    وكرروا  ،بجهل أو بقصد
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التباس األمور عندهم وإلباسها عىل غريهم وخياجلني أمر يف نفيس وهو أهنام 

يتعمدان هذا ألنه بانكشاف معاين هذه االصطالحات واالستعامالت عند 

والذي   ،أهل العلم تزول شبهتهم برمتها وال يبقى عندهم يشء يتمسكون به

يس أهنم مرصون عىل عدم القناعة مع أن بيان أهل العلم هلا يورث هذا يف نف

عنهم ذلك  نقلت  كام  الواضحات  أوضح  ما   اوأجدين مضطرً   ، من  إلعادة 

الباردة   اعرتاضاهتام  عىل  اإلجابة  ثم  التبديل  معنى مصطلح  يف  عنهم  نقلته 

 عىل غريها   لتكون دلياًل 

وذلك يف حق من بدل حكم اهلل   :قلت يف الربهان املنري يف الطبعة األوىل 

بحكم غريه وبعض الناس ال يعرف معنى كلمة بدل فيظنها تشمل كل من 

ل يف كالم أهل العلم هو أن يضع حكاًم  غري   حكم بغري حكم اهلل وكلمة بدَّ

ومل يزعم أنه غري حكم اهلل    انه حكم اهلل أما من وضع حكاًم   حكم اهلل زاعاًم 

 .  حكم اهلل فليس مبداًل 

وهذا خيتلف: إن حكم بام عنده عىل أنه من عند اهلل فهو  "قال ابن العريب:

  (1) ا. هـ …تبديل له يوجب الكفر 

وإليه أشار اإلمام ابن تيمية فقال: ولفظ الرشع   (2) وبمثله قال القرطبي  

 

 (.  624/ 2أحكام القرآن )  (1)

 (.  191/ 6التفسري )  (2)
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معان:   ثالثة  عىل  الناس  عرف  يف  املنزل    "يقال  به   "الرشع  جاء  ما  وهو 

الرشع   "وهذا جيب اتباعه، ومن خالفه وجبت عقوبته. والثاين  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

وهو آراء العلامء املجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه. فهذا يسوغ    "املؤول

ب وال حيرم، وليس ألحد أن يلزم عموم الناس به، وال يمنع  اتباعه وال جي 

وهو الكذب عىل اهلل ورسوله   "الرشع املبدل    "عموم الناس منه. والثالث  

أو عىل الناس بشهادات الزور ونحوها، والظلم البني فمن قال إن هذا من 

ا  ولو قال هذ-رشع اهلل فقد كفر بال نزاع. كمن قال: إن الدم وامليتة حالل  

   (1)ونحو ذلك ا. هـ -مذهبي

فالحظ أنه جعل الرشع املبدل الكذب عىل اهلل بزعم أنه من رشع اهلل ال 

 . ا.هـاتغيري احلكم مطلقً 

أقول: إّن زعم املؤلف   :-يف كتابة رده  اوهو السابق زمنً-قال األول منهام  

إال إذا زعم أنه حكم اهلل   غري حكم اهلل ال يعترب مبداًل   أن الذي يضع حكاًم 

 باطل من وجوه:

األول/ أن الذي يضع قوانني من عنده أو من عند غريه خمالفة حلكم اهلل  

ي حكم اهلل ويقيم حكم غريه مقامه يعترب مبّداًل  ، وعقاًل   احلكم اهلل رشعً   وي نحِّ

والذي ي زيح حكم اهلل وجيعل عن يشء،    بداًل   األن التبديل هو أن جيعل شيئً 

 

(1)  (3 /268 ) 
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، جعل حكم غري اهلل بداًل  عن حكم اهلل،    مكانه حكم غريه ال شّك أنه مبدل 

 وهذا أمر يف غاية الوضوح.  

السارق    حكم  وجيعل  املبّدل  فيأِت  القطع،  السارق  يف  اهلل  كم  ح  مثاله: 

 عن حكم اهلل؟  السجن بضعة أيام، أليس هذا قد جعل حكمه بدياًل 

ى حكم اهلل وأقام غريه مقامه؟    أليس هذا قد َنحَّ

من   يشء  يف  هلل  منازعة   اهلل  حلكم  املخالفة  القوانني  اخرتاع  أّن  الثاين/ 

ه وهو احلكم والترشيع وهذا كفر يف حدِّ ذاته، والكذب خصوصياته سبحان

عىل اهلل كفر يف حدِّ ذاته وال خيتص باحلكم، ويوضح ذلك أّن كل فعٍل خمالف 

باحلكم  الرصيح الرشع لو زعم فاعله أنه حكم اهلل يكفر، وليس األمر خمتًص 

دل الرشع املب  "فقط، ويوضحه كالم ابن تيمية الذي ذكره املؤلف ]والثالث 

ونحوها،    " الزور  بشهادات  الناس  عىل  أو  ورسوله  اهلل  عىل  الكذب  وهو 

 والظلم البني فمن قال إن هذا من رشع اهلل فقد كفر بال نزاع[

فالحظ قوله يف الرشع املبّدل: ]هو الكذب عىل اهلل ورسوله[ فإنه يدل  

يف نسبة الفعل املخالف للرشع إىل اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصعىل أن الكاذب عىل اهلل ورسوله  

ورسوله كافر وهذا غري خمتص بمسألة احلكم بالقوانني فقط وإن كان نسبة 

القوانني إىل الرشع داخل يف ضمن صور املسألة، فمن زعم أن رشب اخلمر 

جائز يف الرشع، أو أن األمر باملعروف حمرم يف الرشع فهو قد كذب عىل اهلل 
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فيمن زعم أن حكمه بغري   افليس األمر خمتًص   اذلك، إذً ورسوله وهو كافر ب

الرشع هو حكم اهلل، ولكن احلكم بغري ما أنزل اهلل له مناط مستقل يف احلكم 

وهو منازعة اهلل يف الترشيع، وتعبيد الناس لغري اهلل يف التحاكم، وهذا كفر يف 

 حد ذاته.  

زور ونحوها[ أي ]أو الكذب عىل الناس بشهادات ال  ثّم قال ابن تيمية: 

لو زعم أن ما يفعله من الكذب ومن شهادة الزور أنه موافق لرشع اهلل فإنه 

 يكفر ألنه كذب عىل اهلل يف نسبة ما خيالف رشعه إليه. 

]والظلم البني[ أي ومن زعم أن الظلم الواضح موافق لرشع اهلل   ثّم قال: 

 فإنه يكفر ألنه كذب عىل اهلل. 

هذا من رشع اهلل فقد كفر بال نزاع[ أي من زعم أن  ]فمن قال إن    ثّم قال: 

أنه موافق   ملسو هيلع هللا ىلصالكذب عىل اهلل ورسوله   الظلم،  أو  الناس،  الكذب عىل  أو 

 لرشع اهلل فإنه يكفر.  

احلكم   يف  كان  سواء  ذاته  حّد  يف  كفر  اهلل  عىل  الكذب  أّن  تعلم  وهبذا 

 اهلل، وأما  بالقوانني أو يف املحرمات الواضحة، فمناط الكفر هنا الكذب عىل

احلكم بالقوانني الوضعية فلها مناط مستقل وهو الترشيع مع اهلل، ومنازعة  

اهلل يف ربوبيته وألوهيته وأسامئه وصفاته، وتأخري حكمه وتقديم حكم غريه 

حلكم  الناس  وإخضاع  التحاكم،  يف  اهلل  لغري  الناس  وتعبيد  حكمه،  عىل 
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 الطاغوت وإلزامهم به. 

بنّي أن من حلل احلرام املجمع عليه أو حرم احلالل    ثّم إّن شيخ اإلسالم 

املجمع عليه أو بّدل الرشع املجمع عليه كفر، ومل يشرتط أن ينسب التحليل  

 أو التحريم أو التبديل إىل الرشع.  

: واإلنسان متى حلَّل احلرام املجمع قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   

ل  م احلالل املجمع  عليه أو بدَّ  ا مرتدً  االرشع املجمع  عليه كان كافرً عليه وحرَّ

 الخ ا.هـ باّتفاق الفقهاء«

 

وذلك أن الوجه األول   ،إن هذا الذي أورده ال فائدة منه وال حاجة إليه 

الذي ذكره ال فائدة منه بسبب أن كالمنا عن مراد أهل العلم باستعامل لفظ 

 . ال ما يريده هو هبذا اللفظ "بدل  "

مسألة  عن  الباطل  تصوره  عىل  مبني  فهذا  ذكره  الذي  الثاين  الوجه  أما 

التقنني  احلكم بغري ما أنزل اهلل وهو أن جمرد احلكم بغري ما أنزل اهلل عىل وجه  

وتصوره هذا يشء وبحثنا يف حترير مراد أهل   يعترب كرصف عبادة لغري اهلل،

  . العلم بالتبديل يشء آخر لكن القوم ال يفقهون 

الشاهد  وهو  تيمية  ابن  مراد  عىل  بالكالم  بدأ  الثاين  الوجه  تكملة  ثم 

عليه ويقترص  به  يبدأ  أنه  إىل   ،واملفرتض  فزع  عليه  أن جييب  يستطع  مل  فلام 
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التبديل يف كالم ابن تيمية وجعله أعم من مسألة احلكم   لتشغيب عىل معنىا

 ا لكن كل من بدل شيئً   ،بغري ما أنزل اهلل وهذا حق وليس حمل خالف بيننا

الرشع بدل   ،كفر  من  كفروا من  إذا  لذا  اهلل  أنزل  ما  بغري  ذلك احلكم  ومن 

ام يظن هؤالء ال مطلق احلكم ك  الرشع أرادوا به الكذب عىل اهلل ورسوله  

، فعليه ال يتمسك بكالمهم يف املبدل لرشع اهلل عىل أهنم يقولون  الغالطون

بكفر من حكم بغري ما أنزل اهلل وهذا ما كنت بينته قبل وعارضوه ببغيهم أو 

أهل   ،جهلهم كالم  تفسري  عىل  يرصون  أهنم  بغيهم  أو  جهلهم  مزيد  ومن 

العلم   أهل  بمراد  ال  وقناعاهتم  بمرادهم  التبديل العلم  أن  عىل  مرص  فهو 

يف كالم أهل العلم ليس الكذب عىل اهلل ورسوله يف حكم   الكفري حلكم اهلل

فيقال    .ولو بدون تبديل  االرشع بداللة أن احلكم بغري ما أنزل اهلل كفر مطلقً 

هذه مصادرة للبحث وهو استدالل بمورد النزاع وإال فال   : عىل هذا  ا جوابً 

أوافقك أن أهل العلم يكفرون بمجرد احلكم وال دليل يدل عىل ذلك إال 

ألنه ال يوجد ما يسنده إال    كالمهم يف املبدل فعليه يقال: دليلكم ليس دلياًل 

دليل املبني عىل غري  الباطل  كان واضحً   ،اعتقادكم   ، صعب توضيحه  اوملا 

ذلك وك يف  باهلل  استعني  لكني  املشكالت  من  الواضحات  توضيح  قيل  ام 

 فلو اختلف رجالن يف معنى التبديل  :بتقريبه بمثال

 .كالذبح لغري اهلل اكفر مطلقً  اقال األول: احلكم بغري ما أنزل اهلل تقنينً
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 قال الثاين: ما شاهدك من كالم أهل العلم؟ 

 .ما أنزل اهلل تبدياًل قال األول: كالمهم يف كفر احلاكم بغري 

قال الثاين: التبديل غري جمرد احلكم بغري ما أنزل اهلل وذلك أنه ترك احلكم 

ثم أتى   بام أنزل اهلل مع زعم أنه من عند اهلل فهو كذب عىل اهلل ورسوله  

 .بالنقوالت عن ابن العريب والقرطبي وابن تيمية

الز ال  احلكم  جمرد  بالتبديل  مرادهم  إن  األول:  اهلل قال  عند  من  أنه  عم 

بدليل أن احلكم بغري ما أنزل اهلل بوضع قانون كفر أكرب لذاته كرصف عبادة 

 . لغري اهلل

فهذا ما ال أسلم لك به وذلك أنني ال  . قال الثاين: أثبت العرش ثم أنقش

أسلم أن أهل العلم يكفرون بمجرد احلكم بغري ما أنزل اهلل وإنام باحلكم بغري 

 .ياًل ما أنزل اهلل تبد

أنزل اهلل بمجرد وضع  ما  أرى كفر من حكم بغري  قال األول: بىل ألين 

   .قانون كفر أكرب

قال الثاين: هذا مورد النزاع ومل نسلم لك بعد فهل عندك دليل عىل التكفري 

 . بمجرد احلكم بدون قيد التبديل

هذه املناظرة التقريبية هي واقع حاهلم ملن مل يعرفه وإن كنَت يف شك يف 

أن صاحب الرد   علاًم   ك فارجع إىل قراءة كالمه بعد تصورك هلذه املناظرةذل



 البرهان املنير في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير 

17 

 

بام ال فائدة منه وكأنه أخذ عىل   األول مما ابتيل بكثرة الكتابة وتسويد األوراق

العقول  أهل  عىل  يروج  ال  هذا  أن  علم  وما  للتهويل  األوراق  تكثري  نفسه 

أصاًل  املقصودون  وهم  ذلك   والعلوم  عىل  األدلة  أحد  عنه  نقله  تقدم  وما 

   -إن شاء اهلل  -وسيأِت املزيد 

فقد كان نقل   :فقال وهو يتكلم عني-  اوهو املتأخر زمنً-أما الثاين منهام  

، مفاده  -شيخ اإلسالم–البن العريب املالكي، وآخر البن تيمية احلنبيل    اكالمً 

أو   ما حرم اهلل،  املبّدل هو حتليل  الرشع  يبدل  أن  الذي  أن  العكس، بمعنى 

فهذا هو التبديل دون سواه،    الرشع باسم الرشع، فيّدعي أن هذا هو الرشع،

ل   وليس هذا مما نحن فيه، فإن هذا بعض صور تبديل الرشع، والرشع املبدَّ

الذي نحن نتكلم عنه أعم منه، برهان ذلك، أن اإلمام تقي الدين ابن تيمية  

، وظن هذا اجلوهيل أن كالم اإلمام ينرص ما هو  اجيدً   انقل هذا وحّرره حتريرً 

 ( ما نصه: 3/268فقد قال تقي الدين كام يف فتاويه ) ، عليه من الباطل

 )ولفظ الرشع ي قال يف عرف الناس عىل ثالثة معان: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاألول: )الرشع املنزل( وهو ما جاء به الرسول 
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املجتهدين فيها كمذهب مالك الرشع املؤّول( وهو آراء العلامء  )والثاين:  

 ونحوه... 

الناس  عىل  أو  ورسوله  اهلل  عىل  الكذب  وهو  ل(  املبدَّ )الرشع  والثالث: 

، فمن قال إن هذا من رشع اهلل فقد   بشهادات الزور ونحوها، والظلم البنيِّ

ونحو    -ولو قال هذا مذهبي–كفر بال نزاع، كمن قال: إن الدم وامليتة حالل  

 ذلك( ا.هـ

فقد يريد حرص   قلت:  إنام  تيمية  ابن  اإلمام  أن  املعرتض،  ذلك  فهم من 

، ومل خيطر هذا  االكفر بالتبديل هبذا الرشط، وهذا خطأ مل يرده اإلمام قطعً 

بباله البتة، ولو كان هذا اإلمام عىل وجه البسيطة ألكذب هذا املفرتي عليه 

حد، برهان  للشك أل  وعىل الرشيعة، وأنا أكشف هذه الشبهة بام ال يدع جمااًل 

ذلك ما حكاه شيخ اإلسالم قبل هذا بقليل، حيث قال كام يف نفس املوضع 

 ، ما نصه:267من فتاويه ص

املجمع  احلالل  حّرم  أو  عليه،  املجمع  احلرام  حلل  متى  )واإلنسان 

 عليه......( 
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ل، وهو يشبه قوله سابقً  ، حيث قال: )الرشع  اقلت: وهذا هو الرشع املبدَّ

ب عىل اهلل ورسوله... كمن قال: إن الدم وامليتة حالل...( املبّدل: وهو الكذ

ـ   ا.ه

ل أخصُّ من تبديل الرشع فاألول صورة من صوره،  قلت: فالرشع املبدَّ

ل، بنّي احلكم يف   والثاين أعم منه، ولذلك ملا ذكر شيخ اإلسالم الرشع املبدَّ

 تبديل الرشع بشكل عام فقال: 

 باتفاق الفقهاء( ا.هـ فتأّمل.  امرتدً   افرً )أو بّدل الرشع املجمع عليه كان كا

قلت: يدلُّك عىل ذلك، أن شيخ اإلسالم، قرر يف كثري من مصنفاته، أن  

التزا وعدم  الرشيعة،  غري  إىل  امللةالتحاكم  من  كفر خمرج  ذلك،  انتهى  ...م 

 كالم الثاين منهام 

منهام  -  حاول مرادهم   - الثاين  جيعل  أال  فاشلة  مشينة   العلامء  حماولة 

الرشع أحكام  يف  ورسوله  اهلل  عىل  الكذب  بني    ،بالتبديل  التفريق  فحاول 

إىل كالم اإلمام ابن   اتبديل الرشع والرشع املبدل يف كالم أهل العلم استنادً 

ومعنى هذا    ،تيمية فحاول أن جيعل الرشع املبدل أخص وتبديل الرشع أعم

يريد   اهلل أنه  الكذب عىل  بدون  الرشع  أي غري  الرشع  بدل  معنى  أن جيعل 

ورسوله بخالف الرشع املبدل فهو تغيري الرشع مع الكذب عىل اهلل ورسوله 
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وهو هبذا وافق أن أهل العلم يطلقون التبديل ويريدون التغيري مع الكذب 

 عىل اهلل ورسوله لكن مل يسلم أن هذا معنى تبديل الرشع يف كالمهم كابن

   .تيمية

وجواب هذا أن يقال: نحن وإياك تنازعون يف معنى بدل الرشع ومتفقون  

ورسوله  اهلل  الكذب عىل  مع  الرشع  تغيري  بمعنى  التبديل  أطلقوا  أهنم  عىل 

عىل ما فرسوه يف موضع آخر أوىل من محله عىل ما مل يفرسوه يف    فحمل لفظ

مع الكذب   ياًل سمي تبد-إن سلم أنه أخص  -موضع آخر ألن الرشع املبدل  

 ا عىل ما ليس كذبً   عىل اهلل ورسوله وليس عندك ما يدل عىل أهنم سموا تبدياًل 

فكالم ابن   اأما ثانيً   ،عىل اهلل ورسوله فوجب محله عىل ذلك املعنى هذا أواًل 

العريب والقرطبي تأصيل عام يف أن كل تبديل فهو كذب عىل اهلل ورسوله 

، عض أوىل من تفسريها بأفهامنا ابتداء بال وتفسري أقوال العلامء بعضها بب

 . بينة

وملا شعر بضعف حجته يف توجيه كالم اإلمام ابن تيمية يف تفسري التبديل 

فزع إىل غري مفزع وهو االستدالل بكالم اإلمام ابن تيمية يف تكفري من حكم 

له يف أن ابن تيمية يكفر بمجرد   ابغري ما أنزل اهلل ألنه غري ملتزم فجعله مستندً 

وذلك أن االلتزام من   ،وهذا عليه ال له لو كان يعقل  ،احلكم بغري ما أنزل اهلل

إباء واستكبارً  تيمية هو ترك حكم اهلل  ابن  .. ال جمرد الرتك كام .الخ  اكالم 
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بيان معنى )عدم االلتزام(   :بينت ذلك يف الربهان املنري الطبعة األوىل فقلت 

، وأنه ال يرادف -رمحه اهلل    -أهل العلم ال سيام اإلمام أمحد بن تيمية    من كالم

: وتكفري تارك الصالة  -رمحه اهلل    -الرتك املستمر كام يتصوره بعضهم قال  

هو املشهور املأثور عن مجهور السلف من الصحابة والتابعني. ومورد النزاع  

   (1)هو فيمن أقر بوجوهبا والتزم فعلها ومل يفعلها ا. هـ

يفيد أن معنى االلتزام غري معنى   "التزم فعلها ومل يفعلها    "الحظ قوله  

ملتزمً  الرجل  يكون  فقد  الفعل  فااللتزام   ا املداومة عىل  يفعلها،  لكنه ال  هلا 

الذي ينبني عىل تركه الكفر أمر عقدي قلبي ال فعيل؛ لذا ملا أراد ابن تيميه 

لذاته بل ألمر   افعيل( ثم مل جيعله مكفرً التعبري بااللتزام الفعيل قيده بوصف )ال

: أن ال جيحد وجوهبا، لكنه ممتنع من -بعد النقل املتقدم-آخر عقدي فقال  

هلل ورسوله، فيقول: اعلم أن اهلل أوجبها   اأو بغًض   اأو حسدً   االتزام فعلها كربً 

التزام   عن  ممتنع  ولكنه  القرآن،  تبليغ  يف  صادق  والرسول  املسلمني،  عىل 

ا حسدً   استكبارً الفعل  بغًض   اأو  أو  لدينه،  عصبية  أو  به   ا للرسول،  جاء  ملا 

كفر باالتفاق، فإن إبليس ملا ترك السجود املأمور به مل   االرسول، فهذا أيًض 

جاحدً  واستكرب   ايكن  أبى  وإنام  باخلطاب،  بارشه  تعاىل  اهلل  فإن  لإلجياب، 

 وكان من الكافرين ا. هـ 

 

 (.  20/97الفتاوى ) (1)
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لذاته، بل ملا احتف به اعتقاد   افالحظ أنه مل جيعل ترك االلتزام الفعيل مكفرً 

 كفري، وهو الكرب واحلسد أو بغض اهلل ورسوله. 

 وجه اإلرصار للفعل ولو عىل  افبهذا يتبني بجالء أن ترك االلتزام ليس تركً 

 بل ترك لالعتقاد، فإن قيل: ما معنى )عدم االلتزام(؟ 

واالستكبار  كاإلباء  كفري  عقدي  لدافع  املأمور  ترك  معناه  فيقال: 

وهكذا... مع اعتقاد وجوبه عىل نفسه وعىل املسلمني كام يف كالم ابن تيمية 

كربً -  اقريبً   -املتقدم   فعلها  التزام  من  ممتنع  لكنه  حسدً   ا:  بغًض   اأو  هلل   اأو 

لغري امللتزم وهو موجب طاعة اهلل عىل نفسه    ورسوله. ثم ذكر إبليس مثااًل 

ـ  الكنه ترك إباء واستكبارً   ا.ه

لكنه خلط يف االلتزام كام خلط يف معنى التبديل فاحلمد هلل الذي هدانا ملا 

 .اختلف فيه من احلق بإذنه

 اإلشارة الرابعة/ 

من  أهنا  بزعمهم  بالكبرية  املكفرين  اخلوارج  قول  قرر  الثاين  الكتاب  إن 

فقد ذكر أن املرص عىل ترك الواجب   الكفر األكرب وهو هبذا يقرر تقريرهم

قال   ، عيينة  يف ذلك بأثر لإلمام سفيان بن  -   اتومهً -والفريضة كافر ومتسك  

هذا من األدلة الظاهرة عىل أن الرجل مرجىء يف هذا الباب،    :الثاين منهام
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املرجئة   أن  ذلك  السنة،  علامء  أقاويل  عن  غريب  فيه  كالمه   -أيضا-وأن 

حيرصون الكفر يف هذا الباب باالستحالل، وال يفّرقون بني ترك الفرائض، 

أهل السنة، حيث مل جيعلوا ترك وارتكاب املحارم، وهذا مما افرتق عنهم به  

اقرتاف   الفرائض كفر، بخالف  املحرمات، فرتك  ترك  الفرائض من جنس 

  الكبائر فهي فسق  عندهم حتى يستحلها صاحب ها.

 كام يف )السنة( لعبد اهلل بن أمحد، قال: قال سفيان بن عيينة 

اهلل مرًص  إال  إله  أن ال  ملن شهد  اجلنة  أوجبوا  ترك   ا)واملرجئة  بقلبه عىل 

الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب املحارم، وليسوا سواء،  

ألن ركوب املحارم من غري استحالل معصية، وترك الفرائض من غري جهل 

 وال عذر هو كفر...( ا.هـ

 

املكفرين بالذنوب الذي برأ اهلل منه أئمة السنة   وهذا هو عني قول اخلوارج

قد أجبت عليه يف الربهان املنري يف الطبعة األوىل بام يكفي  و  ومنهم ابن عيينة

 .وبينت معنى أثر سفيان بن عيينة فلرياجعه من شاء

إىل غري ذلك من االستدراكات الكثرية التي تدل عىل جهل عريض أو بغي 

 .مقيت
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 اإلشارة اخلامسة/ 

الكواشف حاول األول منهام أن يكرر ما فعله أبو حممد املقديس يف كتابه  

اجللية يف تكفري الدولة السعودية والذي رددت عليه يف تبديد كواشف العنيد 

من أن الدولة السعودية حتكم بغري ما أنزل اهلل وقد رددت عىل هذا يف التبديد 

 .بام يغني عن إعادته فمن شاء فليطالعه

 اإلشارة السادسة /

حاول الكاتبان أن جيعال كفر الياسة أو الياسق ملجرد التحكيم ال ألهنم 

إىل اهلل فهم حللوا وحرموا من دون   اجعلوا التحكيم بالياسة أو الياسق طريقً 

اهلل وقد نقلت يف الربهان املنري الطبعة األوىل كالم ابن تيمية وغريه يف نقل 

هذا عنهم فقلت يف الطبعة األوىل: إن معرفتنا بحال الترت وواقع الياسق معني 

عىل فهم هذا اإلمجاع املحكي وذلك أهنم وقعوا يف التبديل الذي هو التحليل  

 يم  والتحر

اليهود والنصارى وأن   دين اإلسالم كدين  تيمية: إهنم جيعلون  ابن  قال 

منهم من  ثم  املسلمني  املذاهب األربعة عند  بمنزلة  إىل اهلل  هذه كلها طرق 

  (1)يرجح دين اليهود أو دين النصارى ومنهم من يرجح دين املسلمني ا. هـ

 

 (.  527  - 520/  28(. وانظر ما يوضح حاهلم لك أكثر )523/ 28جمموع الفتاوى )  (1)
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 ملسو هيلع هللا ىلص ه بالرسول  وقد بني ابن تيمية كيف أهنم يعظمون جنكز خان ويقرنون

ومعلوم باالضطرار من دين اإلسالم باتفاق مجيع املسلمني أن   ":-ثم قال    -

من سوغ )أي جوز( اتباع غري دين اإلسالم فهو كافر وهو ككفر من آمن 

 ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب ا. هـ  

ومما يدل عىل أن اإلمجاع الذي حكاه ابن كثري راجع  إىل التحليل والتحريم 

ه ابن كثري نفسه: ينكر تعاىل عىل من خرج عن حكم اهلل املشتمل عىل ما قال

واألهواء   اآلراء  من  سواه  ما  إىل  وَعَدَل  رش  كل  عن  الناهي  خري،  كل 

واالصطالحات التي وضعها الرجال بال مستند من رشيعة اهلل كام كان أهل 

بآرائهم  يضعوهنا  مما  واجلهاالت  الضالالت  من  به  حيكمون  اجلاهلية 

َملِكِِهْم وأه عن  املأخوذة  امللكية  السياسات  من  التتار  به  حيكم  وكام  وائهم 

جنكيز خان الذي وضع هلم الياسق وهو عبارة  عن كتاب جمموع من أحكام 

قد اقتبسها من رشائع شتى من اليهودية والنرصانية وامللة اإلسالمية وغريها  

  امتبعً   ا بنيه رشعً وفيه كثري من األحكام أخذه من جمرد نظره وهواه فصارت يف

يقدمونه عىل احلكم فمن فعل ذلك منهم فهو كافر جيب قتاله حتى يرجع إىل  

   (1) حكم اهلل ورسوله فال حيكم سواه يف قليل وال كثري. ا. هـ

وقال أمحد بن عيل الفزاري القلقشندي: ثم الذي كان عليه جنكيز خان  

 

 (.  131/ 3التفسري )  (1)
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منهاج عىل  اجلري  بعده  أعقابه  عليه  التدين وجرى  قررها،    يف  التي  ياسقه 

فيها أحكامً  قوانني ضمنها من عقله وقررها من ذهنه، رتب  وحدد    اوهي 

لذلك   افيها حدودً  وأكثره خمالف  املحمدية  الرشيعة  منها  القليل  وافق  ربام 

 .  (1) . ا. هـ…سامها الياسة الكربى 

أن  يتضح  وغريمها  تيمية  ابن  العباس  أيب  وشيخه  كثري  ابن  كالم  فمن 

اإلمجاع املحكيَّ فيمن وقع يف التحليل والتحريم أي جتويز حكم غري حكم 

إىل اهلل ومسألتنا املطروحة فيمن   اهلل إذ جعلوا الياسق كدين اإلسالم موصاًل 

القول   مع  ال  بالعصيان  االعرتاف  مع  اهلل  أنزل  ما  بغري  جائز ال حكم  بأنه 

ـ   حمظور فيه أو بأنه طريق للرضوان. ا.ه

 .يتدينون به أي يتعبدون اهلل به افرصح القلقشندي بأهنم جعلوه دينً

ال صلة له بام نحن   طوياًل   اشغب عىل هذا الكاتبان فقال األول منهام كالمً 

ما نحن  فائدة ويف غري  بال  الكالم  يطيل  الكتاب  فيه كام هي عادته يف هذا 

 اثم ذكر الوجه األول/ فنقل كالمً   :هذا كالم باطل من وجوه  :بصدده قال

له   طوياًل  عالقة  وال  بصدده  لسنا  ما  وهذا  وكفرها  املمتنعة  الطائفة  عن 

 

أهيا القارئ -(، وهذا القلقشندي من أعيان القرن الثامن. وتنبه  311-  310/  4اخلطط )  (1)

النزاع ألن مثل هذا كفر    - كيف أنه وصفه بأنه دين عندهم وما كان كذلك فهو خارج حمل 

 إلمجاع وهو التبديل.  با 
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رددت عىل ما يتعلق بالطائفة املمتنعة أين    بتحديد حال الياسق عند قومه علاًم 

 . يف الكتاب نفسه يف الطبعة األوىل

هو من مورد النزاع بيننا وهو أن احلاكم   اذكر كالمً و  ثم ذكر الوجه الثاين

 .كالذي عبد غري اهلل ابغري ما أنزل اهلل تقنينً

بمورد النزاع بيننا وهذا خطأ من   وكل هذا استدالل  ،ومثله الوجه الثالث 

 .ال حيسن املباحثة والرد افهو إذً  ة العلميةاجله

نقاًل  الثالث  الوجه  ثنايا  ذكر يف  معه   لكن  الوقوف  تيمية حيسن  ابن  عن 

 وتأمل قول شيخ اإلسالم ابن تيمية    :وبيان معناه مع أنه واضح فقال

حلكم غري اهلل    ايتبني لك أّن من ترك حكم اهلل وحكم بغريه فإنه يعترب مقّدمً 

: )ومن حكم بام  406ص  35يف الفتاوى ج  عىل حكم اهلل حيث قال  

خيالف رشع اهلل ورسوله وهو يعلم ذلك فهو من جنس التتار الذين يقدمون  

 حكم الياسق عىل حكم اهلل ورسوله(.  

يف   متسك هبذا النص من ابن تيمية ألنه يوهم أن حال التتار الذين كفرهم

التحكيم ومتسكه هبذا النص ال يصح ويتبني عدم صحة موضع آخر هو جمرد  

متسكه به عند إكامل النقل قال ابن تيمية بعد ذلك: ومن تعمد ذلك فقد قدح 

 يف عدالته ودينه ووجب أن يمنع من النظر يف الوقف واهلل أعلم ا.هـ 
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يف الديانة   ايف العدالة أي نقًص   امل يكفره وإنام جعل هذا الفعل قدًح   افهو إذً 

والزم هذا    ،منه يعرف أن ابن تيمية مل يكفر بمجرد التحكيم كام يعزوه إليهف

النقل عن ابن تيمية أنه ال يكفر التتار وهذا ما ال يقربه صاحب الرد األول 

 بل هو يرجع عىل كالمه كله بالنقض فعالم ينقله 

يف عدم حتكيم الرشع ال أنه   اأما قوله: جنس التتار أي من جنسهم عمومً 

 . هو وإياهم سواء وإال لكفرهم كام كفر التتار

أما الكاتب الثاين فشغب عىل ما ذكرته من سبب تكفري ابن تيمية وغريه 

 .للتتار بالسبب والشتم واالستدالل بمورد النزاع فحسب

 . فاحلمد هلل الذي رد كيده إىل مثل هذا

 اإلشارة السابعة/

أنه ال يصح إرجاع التكفري باحلكم بغري ما أنزل اهلل إىل  اردد الكاتبان كثريً 

يف  فيقال  حتكيم  من غري  ولو  كفر  الكفري  االعتقاد  الكفري ألن  االعتقاد 

دلياًل   :اإلجابة عىل هذه الشبهة الشبهة  من أعجب العجاب    إن جعل هذه 

ال    إال باالعتقاد الكفري  اوذلك أن كون احلكم بغري ما أنزل اهلل ليس كفرً 

، وذلك مثل  الذاته وال أن يكون من قال هذا مرجئً   ايلزم منه أن يكون كفرً 

إال باعتقاده    ارشب اخلمر والزنا وترك الزكاة والصيام املفروضني فليس كفرً 

 ن فعل هذه األمور كفر لذا مل يكفر هبا إال الكفري ألنه ال دليل صحيح عىل أ
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باالعتقاد الكفري وإال لكفرنا هبا فلام مل يوجد دليل عىل أهنا كفر واألصل 

عدم الكفر مل نكفر هبا إال إذا احتف هبا اعتقاد كفري وداللة اآلية )َوَمْن مَلْ 

ونَ  م  اْلَكافِر  ْم باَِم َأْنَزَل اهللَّ  َفأ وَلِئَك ه  الكفر األصغر ملا تقدم بيانه يف   عىل (حَيْك 

 .الربهان املنري واحلمد هلل 

وتتبع كالمهم يطول للغاية وخيرجنا عن املقصود وهو اإلشارة إىل عدم 

وتنبيه من اغرت هبم ليتربأ من هذا   االعتامد عىل كالمهم الساقط حجة ودلياًل 

 .الفكري الغايل البدعي وأهله

 ين ألنظر إىل هؤالء القوم بنظرتني: يف مناقشة هذين الكتابني إ اوأخريً 

اخللق  وإضالهلم  الكلم  لتحريفهم  وعداوة  بغض  نظرة  األوىل:  النظرة 

يف   امعديً   امضعفً   اوإضعافهم قوة الدول اإلسالمية واملسلمني فصاروا مرًض 

 .األمة البد من برته واستئصاله

هذه  النظرة الثانية: نظرة رمحة كيف تالعبت هبم الشياطني فأوقعتهم يف  

الضالة  الغالية  من   ،األفكار  واملسلمني  اإلسالم  أعداء  استطاع  كيف  بل 

هؤالء  يسريوا  أن  وأشباههم  وفرنسا  وبريطانيا  كأمريكا  الكافرة  الدول 

واملسلمني يف أرض زرعوا هؤالء   ،ملصاحلهم أرادوا حرب اإلسالم  فكلام 

يرحبون  كيف  انظروا  لذا  العام  الرأي  أمام  هلم  ليكونوا حجة  يف    فيها  هبم 

 .بل ويفتحون هلم املجال لنرش أفكارهم أرضيهم وهييئون هلم سبل املعيشة
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وبعد هذه املقدمة للطبعة الثانية لكتاب الربهان املنري يف دحض شبهات  

املسألة  يف  املفيدة  الزيادات  بعض  فيها  زدت  والتي  والتفجري  التكفري  أهل 

ن يقمع كل مبطل ويرفع أسأل اهلل الكريم بكرمه وجوده أ  املسامة احلاكمية

راية التوحيد والسنة وجيعلنا برمحته من أنصارها أنصار احلق شوكة يف حلوق 

   .أهل الباطل حتى نلقاه

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

   

 بن ريس الريس عبد العزيز

 هـ1431/  11/  28
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 مقدمة الطبعة األوىل 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 ... أما بعد:  السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

يف  يرددوهنا  شبهات  بأفكارهم  واملتأثرين  والتفجرييني  للتكفرييني  فإن 

يؤلفوهنا نفوس    كتب  فأدخلوا يف  يبثوهنا،  العنكبوتية  الشبكات  ومواقع يف 

املفرطة   الدينية  احلامسة  ذوي  من  اهلل اوريبً   اشكً كثري  إىل  الزلفى  فأحببت   ،

بكشف أشهر شبهاهتم األحد عرش بام يرس سبحانه من أدلة رشعية ونقول 

علاًم  السلفية.  الدعوة  أرباب  من  العلم  أهل  عن  دولة   علمية  أين سأخص 

بمزيد دفاع ونفاح ألهنا متيزت من بني   -حرسها اهلل-التوحيد )السعودية(

 .يد والسنة وألهنا أرض احلرمني ومهبط الوحيدول العامل برفع راية التوح

ومما جيدر التنبيه إليه أن املذموم هو التكفري بغري حق، أما التكفري بحق عىل 

. وحذار أن يظن ظان أن من منهج  اأصول أهل السنة السلفيني فليس مذمومً 

أهل السنة السلفيني عدم تكفري املعينني كام رأيت بعضهم فاه هبذه الفرية، بل 

اهلل ورضوانه  -هم   التكفري، -عليهم رمحة  والغلو يف  التعجل  من  حذرون 

كفروه ألنه هبذا يكون    لكن من توافرت يف حقه الرشوط وانتفت عنه املوانع

 ة. باألدلة الرشعي امكفرً 
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الذي استحل فرج امرأة   ملسو هيلع هللا ىلصومن أوضح األدلة عىل هذا تكفري رسول اهلل  

فتزوجها بأن مخس ماله     ، وتكفري أيب بكر الصديق  -وسيأِت  -أبيه 

مرتدين الزكاة وسموهم  دفع  عن  للممتنعني  بن    ،والصحابة  وهتديد عمر 

يرجع مل  إن  بأهنم  متأولني  اخلمر  استحلوا رشب  الذين  كفروا،  اخلطاب  وا 

 ون البدري. ان منهم قدامة بن مظعوك

 وقد سميت هذا الكتاب  

 . "الربهان املنري يف دحض شبهات أهل التكفري والتفجري  "       

أسأل اهلل أن يكفي املسلمني رش اإلفراط والتفريط يف الدين وأن حيمينا 

 وإياهم من رشور هؤالء التكفرييني واملفجرين إنه باإلجابة جدير. 

 عليكم ورمحة اهلل وبركاتهوالسالم 

 

 عبد العزيز بن ريس الريس

 املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق 

com.islamancient://http 

 

 

  

http://islamancient.com/
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 الشبهة األوىل

 حيكمون بام أنزل اهللكفر احلكام ألهنم ال 

 اجلواب عىل هذه الشبهة بجوابي جممل ومفصل.

 أن التكفري بمسألة احلكم بغري ما أنزل اهلل من املسائل   :أما اجلواب املجمل

فيها إبراهيم  ،املختلف  بن  باز واأللباينو  فقد ذهب األئمة حممد  وابن   ابن 

  إىل أنه كفر أصغر ال أكرب.  -اهلل رمحهم- عثيمني

( يف أواخر حياته 1/80يف فتاواه )    فقد قال اإلمام حممد بن إبراهيم

 ، وكذلك حتقيق معنى حممد رسول اهلل: من حتكيم رشيعته  :(1385)عام  

ونبذ ما خالفها من القوانني واألوضاع وسائر األشياء التي ما    ،والتقيد هبا

إليها معتقدً   ،أنزل اهلل هبا من سلطان أو حاكم  صحة   اوالتي من حكم هبا 

وإن فعل ذلك بدون اعتقاد   ،ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن امللة

 ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العميل الذي ال ينقل عن امللة ا.هـ

 (1)نسب يف جمموع فتاواه ومقاالته-رمحه اهلل -بن باز  عبد العزيزواإلمام 

 ، لشيخه اإلمام حممد بن إبراهيم أنه ال يكفر إال إذا احتف به اعتقاد كفري

 

 (271/ 28جمموع الفتاوى )  (1)
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بن باز هل الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهلل   عبد العزيزسئل شيخنا العالمة  

 يرى تكفري احلكام عىل اإلطالق؟ 

   :اجلواب 

 . ايرى تكفري من استحل احلكم بغري ما أنزل اهلل فإنه يكون بذلك كافرً 

: من استحل احلكم بغري ما أنزل اهلل كفر، أما اأهل العلم مجيعً   هذه أقوال

 دون كفر.ا.هـ امن فعله لشبهة أو ألسباب أخرى ال يستحله، يكون كفرً 

اطلعت عىل اجلواب    ":قال فيه  ولسامحة املفتي عبد العزيز بن باز مقال

الدين   نارص  حممد  الشيخ  الفضيلة  صاحب  به  تفضل  الذي  القيم  املفيد 

املنشور يف جريدة الرشق األوسط وصحيفة املسلمون    -وفقه اهلل–األلباين  

الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفري من حكم بغري ما أنزل اهلل من غري 

احلق،وسلك فيها سبيل املؤمنني،  تفصيل، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيها  

أنه ال جيوز ألحد من الناس أن يكفر من حكم بغري ما  -وفقه اهلل-وأوضح  

أنزل اهلل بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه، واحتج بام 

وغريه من سلف األمة. وال شك أن ما    جاء يف ذلك عن ابن عباس  

م       ذكره يف جوابه يف تفسري قوله تعاىل ْم باَِم َأْنَزَل اهللَّ  َفأ وَلِئَك ه  َوَمْن مَلْ حَيْك 

وَن   املِ وَن    ،  اْلَكافِر  م  الظَّ ْم باَِم َأْنَزَل اهللَّ  َفأ وَلِئَك ه  َوَمْن مَلْ    ،َوَمْن مَلْ حَيْك 
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وَن   م  اْلَفاِسق  ْم باَِم َأْنَزَل اهللَّ  َفأ وَلِئَك ه  وفقه  – هو الصواب، وقد أوضح    حَيْك 

وأصغر،-اهلل   أكرب  كفران  الكفر  الفسق   أن  وهكذا  ظلامن،  الظلم  أن  كام 

فسقان أكرب وأصغر، فمن استحل احلكم بغري ما أنزل اهلل أو الزنا أو الربا أو 

أكرب، ومن فعلها   اىل حتريمها فقد كفر كفرً غريمها من املحرمات املجمع ع

كفرً  كفره  كان  استحالل  ظلاًم   ابدون  وظلمه  فسقه    أصغر  وهكذا  أصغر، 

 (1) ا.هـ

( 5741يف فتوى رقم )  وأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  :عىل سؤال أورد إليك نصه وجوابه

أكرب وتقبل منه   اكافر كفر  س: من مل حيكم بام أنزل اهلل هل هو مسلم أم  

 ؟أعامله

وَن    ج: قال تعاىل   م  اْلَكافِر  َأْنَزَل اهللَّ  َفأ وَلئَِك ه  ْم باَِم  وقال   َوَمْن مَلْ حَيْك 

املِ وَن  تعاىل م  الظَّ ْم باَِم َأْنَزَل اهللَّ  َفأ وَلِئَك ه  َوَمْن مَلْ   وقال تعاىل  َوَمْن مَلْ حَيْك 

ونَ  اْلَفاِسق  م   ه  َفأ وَلِئَك  اهللَّ   َأْنَزَل  باَِم  ْم  واعتقده    حَيْك  ذلك  استحل  إن  لكن 

ل ذلك  فهو كفر أكرب، وظلم أكرب، وفسق أكرب خيرج من امللة، أما إن فع  اجائزً 

 افإنه آثم يعترب كافرً   ؛من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد حتريم ذلك

 

 ( 9/124جمموع فتاوى ابن باز ) (1)
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املّلة  افسقً   اأصغر، وفاسقً   اكفرً  كام أوضح ذلك أهل    ؛أصغر ال خيرجه من 

 (1) العلم يف تفسري اآليات املذكورة.

: من حكم بغري ما أنزل -رمحه اهلل  -بن باز    عبد العزيزوقال سامحة شيخنا  

 فال خيرج عن أربعة أمور:اهلل 

هبذا   .1 أحكم  أنا  قال:  الوضعي  -من  القانون  من  -يعني  أفضل  ألنه 

 أكرب. االرشيعة اإلسالمية فهو كافر كفرً 

ومن قال: أنا أحكم هبذا؛ ألنه مثل الرشيعة اإلسالمية، فاحلكم هبذا  .2

 أكرب. اجائز وبالرشيعة جائز، فهو كافر كفرً 

أنا أحكم هبذا، واحلكم .3 بالرشيعة اإلسالمية أفضل، لكن    ومن قال: 

 .أكرب ااحلكم بغري ما أنزل اهلل جائز، فهو كافر كفرً 

أنزل اهلل ال   .4 ما  أن احلكم بغري  يعتقد  أنا أحكم هبذا، وهو  قال:  ومن 

جيوز، ويقول: احلكم بالرشيعة أفضل، وال جيوز احلكم بغريها، ولكنه  

 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء عضو: عبد اهلل بن غديان  نائب رئيس اللجنة:عبد    (1)

الرزاق عفيفي  الرئيس: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز وانظر لالستزادة جمموع فتاوى ومقاالت  

 (. 94،  82( وما نقلته جملة الفرقان عن الشيخ ابن باز العدد ) 992- 3/990ابن باز)
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أصغر ال    اكفرً متساهل، أو يفعل هذا ألمر صادر من حكامه فهو كافر  

  (1) خيرج من امللة، ويعترب من أكرب الكبائر. ا.هـ

وقرر الشيخ حممد بن صالح العثيمني يف آخر حياته ما قرره اإلمامان ابن 

   :باز واأللباين فقال

احلمد هلل رب العاملني وأصيل وأسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه 

 ،، ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الذين أما بعد

ربيع األول عام عرشين   ففي هذا اليوم الثالثاء الثاين والعرشين من شهر

بالسالم   مسجله بقول:  ابتدأه  سجلاستمعت إىل رشيط م  ،وأربعامئة وألف

 . لسالم ورمحة اهلل وبركاتهعيل فأقول: عليك ا

التكفري فهي مسألة كبرية عظيمة ينبغي إطالق   ،وما ذكره من جهة  وال 

بمعانيها الكلامت  ويعرف  يفهم  علم  طالب  مع  إال  فيها  ويعرف   ،القول 

عدمه أو  بالتكفري  القول  عىل  ترتتب  التي  فإن    ،العواقب  الناس  عامة  أما 

 . األمور حيصل فيه مفاسد إطالق القول بالتكفري أو عدمه يف مثل هذه

وهل احلاكم كافر؟ أو  ،: أال يشتغل الشباب هبذه املسألةوالذي أرى أواًل 

أو ال جيوز عليه  نخرج  أن  كافر؟ وهل جيوز  هيتموا    ؟غري  أن  الشباب  عىل 

وأن يرتكوا ما هناهم اهلل عنه   ،بعباداهتم التي أوجبها اهلل عليهم أو ندهبم إليها 

 

 73-  72قضية التكفري بني أهل السنة وفرق الضالل ص  (1)
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أو حترياًم  أن    ،كراهة  يعلموا  وأن  واالتفاق  بينهم  التآلف  وأن حيرصوا عىل 

ولكنه   اخلالف يف مسائل الدين والعلم قد جرى يف عهد الصحابة  

   .لوب واحدة واملنهج واحدوإنام الق ،مل يؤد إىل الفرقة

أما فيام يتعلق باحلكم بغري ما أنزل اهلل فهو كام يف الكتاب العزيز ينقسم إىل 

 ؛عىل حسب األسباب التي بني عليها احلكم  ،ثالثة أقسام: كفر وظلم وفسق

هلواه مع علمه بأن احلق فيام قىض   ا فإذا كان الرجل حيكم بغري ما أنزل اهلل تبعً 

  ا عامً   وأما إذا كان يرشع حكاًم   .ال يكفر لكنه بني فاسق وظامل  فهذا  ،اهلل به

 ا وقد لبس عليه فال يكفر أيًض   ،يرى أن ذلك من املصلحة  ،متيش عليه األمة

ويتصل هبم من ال يعرف   ،من احلكام عندهم جهل يف علم الرشيعة  الن كثريً 

 . فيحصل بذلك املخالفة اكبريً  ااحلكم الرشعي وهم يرونه عاملً 

هبذا ولكنه حكم  الرشع  يعلم  كان  هذا  ،وإذا  دستورً   ،أو رشع   اوجعله 

عليه الناس  ذلك  ،يميش  ظامل يف  أنه  الكتاب    ،يعتقد  به  جاء  فيام  احلق  وأن 

 . والسنة فإننا ال نستطيع أن نكفر هذا

أو مثل   ،وإنام نكفر من يرى أن حكم غري اهلل أوىل أن يكون الناس عليه

َأَلْيَس   (كافر ألنه مكذب لقول اهلل تبارك وتعاىلحكم اهلل عز وجل فإن هذا  

احْلَاكِِمنيَ  بَِأْحَكِم  اهللَِّ    (وقوله)  اهللَّ   ِمَن  َأْحَسن   َوَمْن  وَن  َيْبغ  اجْلَاِهلِيَِّة  ْكَم  َأَفح 

ْكاًم  وِقن وَن    ح  فإنه جيب   اثم هذه املسائل ال يعني أننا إذا كفرنا أحدً   لَِقْوٍم ي 
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ا  ،اخلروج عليه   ،خلروج يرتتب عليه مفاسد عظيمة أكرب من السكوت ألن 

 . فيام وقع يف األمة العربية وغري العربية  وال نستطيع اآلن أن نرضب أمثااًل 

فإنه البد من استعداد وقوة تكون    اوإنام إذا حتققنا جواز اخلروج عليه رشعً 

أعظم أو  احلاكم  قوة  والرماح    .مثل  بالسكاكني  عليه  الناس  أن خيرج  وأما 

وهو  وم شك  بال  السفه  من  هذا  فإن  هذا  أشبه  وما  والدبابات  القنابل  عه 

ـ  .خمالف للرشع  ا.ه

مسألة  ف أهنا  قدر  املسائل لو  يف  يكون  ال  لألعيان  التكفري  فإن  اجتهادية 

 وإن اخلالف مانع من تكفري املعينني.   ،بني أهل السنة أنفسهم املتنازع فيها

قال اإلمام حممد بن عبدالوهاب: أركان اإلسالم مخسة، أوهلا الشهادتان،  

، فنحن وإن قاتلناه عىل  اثم األركان األربعة، فاألربعة إذا أقر هبا وتركها هتاونً 

من غري   فعلها، فال نكفره برتكها، والعلامء: اختلفوا يف كفر التارك هلا كساًل 

 (1) جحود، وال نكفر إال ما أمجع عليه العلامء كلهم، وهو الشهادتان ا.هـ 

 ا أي ظاهرً   (ابواًح )يف تفسري  "رياض الصاحلني    "وقال النووي يف كتابه  

 . ال حيتمل تأوياًل 

ألن للمكفر أن يأخذ قول العلامء   ؛وتنازع  أهل العلم تأويل  يمنع التكفري

 ئغ بني أهل السنة وهم من أهل السنة.  اآلخرين بام أن اخلالف سا

 

 (. 1/102الدرر السنية )  (1)
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التكفري ال يكون يف املتنازع فيه الشيخ حممد بن  عىل أن  -اأيًض –وقد نص 

يف  العثيمني  قال  صالح  إذ  املثىل  القواعد  عىل  الناسرشحه  من  وكثري   : - 

اهلل  -اليوم دين  الغرية يف  الدين وإىل  إىل  ينتسبون  جتدهم    -عز وجل  -ممن 

إن بعض -مع األسف  -بل  ،ورسوله - عز وجل -ه اهلل يكّفرون من مل يكّفر 

الناس صاروا يناقشون يف والة أمورهم، وحياولون أن يطلقوا عليهم الكفر، 

املسائل  من  يكون  وقد  حرام،  أنه  هؤالء  يعتقد  شيئا  فعلوا  أهنم  ملجرد 

بجهله، ألن احلاكم جيالسه صاحب   ااخلالفية، وقد يكون هذا احلاكم معذورً 

اخلري وصاحب الرش، ولكل حاكم بطانتان، إما بطانة خري، وإما بطانة رش،  

بعض أهل اخلري ويقولون: هذا حرام، وال جيوز   يأتيه  -مثال  -فبعض احلكام

أن تفعله، ويأتيه آخرون، ويقولون: هذا حالل ولك أن تفعله! ولنرضب  

  نشك بأن البنوك واقعة يف الربا الذي لعن النبي مثال يف البنوك، اآلن نحن ال  

هذه   ملسو هيلع هللا ىلص واستبدال  إغالقها  جيب  وأنه  وكاتبه،  وشاهديه،  وموكله،  آكله، 

-اثانيً   -ديننا ثم اقتصادنا  -أواًل   -املعامالت باملعامالت احلالل، حتى يقوم

وال   فالتعجيل يف تكفري احلكام املسلمني يف مثل هذه األمور خطأ عظيم،   ...

 فقد يمكن أن يكون احلاكم معذورا!  نصرببد أن 

فإذا قامت عليه احلجة وقال: نعم هذا هو الرشع، وأن هذا الربا حرام،  

الربا إال هذا  الوقت احلارض  األمة يف  أنه ال يصلح هذه  أرى  حينئذ   !لكن 
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ألنه اعتقد أن دين اهلل يف هذا الوقت غري صالح للعرص، أما أن    ايكون كافرً 

 -يعنى: الفقهاء قالوا كذا! وألن اهلل قال  -هذا حالل    -  ل:يشّبه عليه ويقا

من احلكام املسلمني اآلن جيهلون    ا، ألن كثريً ا!! فهذا قد يكون معذورً -كذا

املثل -من األحكام الرشعية    اأو كثريً   -األحكام الرشعية فأنا رضبت هذا 

وأن التكفري جيب أن يعرف اإلنسان رشوطه قبل   حتى يتبني أن األمر خطري،

 (1) كل يشء ا.هـ 

ومثله التفسيق ال يكون فيام تنازع فيه علامء السنة، فمن رأى أن علة جريان  

الربا يف األصناف األربعة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، فليس له أن يفسق 

ربعة هي االدخار العامي املقلد لعامل معترب يرى أن علة الربا يف األصناف األ

إذا تبادل عىل وجه الزيادة فيام ليس مما    زيادة عىل الطعم مع الكيل أو الوزن 

 . يدخر

ومما يؤكد هذا أن احلدود تدرأ بالشبهات، فالتكفري من باب أوىل يدرأ  

   عن املعني بشبهة اخلالف، واهلل أعلم.

 أما اجلواب املفصل:  

وإنام هو    ،أكرب  اوسوئه ليس كفرً إن ترك احلكم بام أنزل اهلل عىل شناعته  

السنة   علامء  من  األمة  سادات  بذلك  كام رصح  سيأِت  -أصغر   ،-كام 

 

 356ص  (1)
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وكونه أصغر ال أكرب ليس معناه التساهل به؛ ألنه لو مل يكن من قبحه إال 

لكفى كفر  بأنه  له  الرشيعة  األمة   ،وصف  علامء  وأقوال  األدلة  فإليك 

رمحهام -ابن باز وحممد نارص الدين األلباين    عبد العزيزومنهم اإلمامان  

 . أصغر ال أكرب ايف تقرير كونه كفرً  -اهلل 

من امللة كأن    اخمرًج   االعلامء عىل أن ِمْن احلكم بغري ما أنزل اهلل كفرً اتفق  

كأن    اومنه ما ليس كفرً -عىل ما سيأِت تفصيله    -  أو استحالاًل   ايكون جحودً 

يظلم األب  أحَد ابنيه وال يعدل بينهام فإنه هبذا يكون قد حكم بينهام بغري ما 

فهو بام أنزل اهلل   كم فإن كان عداًل أنزل اهلل إذ احلكم بني األبناء من مجلة احل

وكل من حكم بني اثنني  "  :قال ابن تيمية  ،فهو بغري ما أنزل اهلل  وإن كان ظلاًم 

لالحتساب    افهو قاٍض سواًء كان صاحب حرٍب أو متويل ديوان أو منتصبً 

باألمر باملعروف والنهي عن املنكر حتى الذي حيكم بني الصبيان يف اخلطوط 

ونه من احلكام فإن الصحابة ك   (1) هـ .ا …انوا يعدُّ

لكن هناك حالة  كث ر الكالم فيها وهي    ،واحلكم بغري ما أنزل اهلل حاالت  

إذا حكم احلاكم بغري ما أنزل اهلل هوًى وشهوًة بأن يضع قوانني من نفسه أو 

بالعصيان واخلطيئة َقبله وهو مع هذه احلالة معرتف   ضعت    يتبنى قوانني و 

ر    ؟من امللَّة أم ال  اخمرًج   افهل مثل  هذا ي عد كفرً  وقبل ذكر أدلة كل طائفة أحرِّ

 

 (. 170/ 18جمموع الفتاوى )  (1)
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ثم أذكره  -رمحه اهلل    -  بن باز  عبد العزيزمن كالم شيخنا اإلمام    ل النزاعحم

فيمن حيكم بالقوانني الوضعية التي وضعها الرجال - رمحه اهلل–قال    تفصياًل 

من حكم بغري ما أنزل وهو يعلم أنه جيب   :من النصارى أو اليهود أو غريهم

ورأى    ،وأنه خالف الرشع ولكن استباح هذا األمر  ، عليه احلكم بام أنزل اهلل

وأنه جيوز له أن حيكم بغري رشيعة اهلل فهو كافر   ،أنه ال حرج عليه يف ذلك

كفرا أكرب عند مجيع العلامء؛ كاحلكم بالقوانني الوضعية التي وضعها الرجال 

أو زعم أهنا   ،اليهود أو غريهم ممن زعم أنه جيوز احلكم هبا  ارى أو من النص

وأن اإلنسان خمري إن شاء    ،أو زعم أهنا تساوي حكم اهلل  ،أفضل من حكم اهلل

من اعتقد هذا كفر   .وإن شاء حكم بالقوانني الوضعية  ،حكم بالقرآن والسنة

  .بإمجاع العلامء كام تقدم

هلوى أو حلظ عاجل وهو يعلم أنه عاص هلل أما من حكم بغري ما أنزل اهلل  

وأن الواجب عليه احلكم برشع اهلل فإنه ال   ،وأنه فعل منكرا عظيام   ،ولرسوله

الكفر األكرب بذلك  أتى منكرا عظيام ومعصية كبرية وكفرا   ،يكفر  قد  لكنه 

وقد ارتكب   ،كام قال ذلك ابن عباس وجماهد وغريمها من أهل العلم  ،أصغر

وليس هو الكفر    ،وفسقا دون فسق  ، وظلام دون ظلم  ،كفربذلك كفرا دون  

 وهو يتلخص فيام ييل:. (1) األكرب ا.هـ.

 

 ( 5/355جمموع فتاوى ومقاالت الشيخ ابن باز ) (1)
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ب  .1 أن جيحد احلاكم  حكَم اهلل سبحانه وتعاىل ومعنى اجلحود أنه يكذِّ

تعاىل   قال  باالتفاق  كفر   وهذا  وجل  عز  اهلل  حكم  هذا  أن    وينكر 

ْلاًم  ْم ظ  ه  س  وا هِبَا َواْسَتْيَقنَْتَها َأْنف  ل و   َوَجَحد  َفإهِنَّ ْم   وقال سبحانه    …اَوع 

الظَّاملِِ  نَّ 
َوَلكِ ب وَنَك  َكذِّ ي  ونَ ال  جَيَْحد  اهللَِّ  بِآَياِت  اجلحود     …نَي  وكفر  

أن جيحد    :واخلاص املقيَّد  .كفر  مطلق  عامٌّ وكفر  مقيَّد  خاص  : نوعان 

 (1) هـ  .ا …من فروض اإلسالم أو حتريم حمرم من حمرماته  افرًض 

  :والفرق بني التكذيب واجلحود من وجهني

 .(2) القلب، قاله اخلفاجيأن كفر اجلحود تكذيب اللسان مع علم  -أ

 ( 3).أن كفر اجلحود مصحوب بالعناد - ب 

ز احلاكم احلكم بغري ما أنزل اهلل سبحانه وتعاىل .2 وهذا هو    -  :أن جيوِّ

ابن تيمية  ،االستحالل وهو كفر  باالتفاق واإلنسان متى حلَّل    : قال 

الرشع   -  احلرام بدل  أو  عليه  املجمع  احلالل  م  حرَّ أو  عليه  املجمع 

الفقهاء ويف مثل هذا نزل قوله    امرتدً   ااملجمع عليه كان كافرً  باتفاق 

 

 (. 367/ 1أفاده ابن القيم يف املدارج )   (1)

 ( 1101/ 2رشح اخلفاجي للشفاء مطبوع يف احلاشية )  (2)

 (.  2/60عتقادية ) ( ونوا قض اإليامن اال366/ 1راجع املدارج ) (3)
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القولني   أحد  عىل  م     تعاىل  ه  َفأ وَلِئَك  اهللَّ   َأْنَزَل  باَِم  ْم  حَيْك  مَلْ  َوَمْن 

وَن    (1) ا.هـ  .أي هو املستحلُّ للحكم بغري ما أنزل اهلل ،اْلَكافِر 

هلا فهو كافر  باالتفاق فإنه   املحارم مستحاًل وبيان هذا أن من فعل    ":وقال  

   .(2) ما آمن بالقرآن َمْن استحلَّ حمارمه ـ ا.هـ

وال ريب أن من مل يعتقد وجوب احلكم بام أنزل اهلل عىل رسوله   ":وقال  

من غري اتباع ملا أنزل   فهو كافر  فمن استحل أن حيكم بني الناس بام يراه عداًل 

 ما ييل:  اومما يدل عىل أن االستحالل كفر  أيًض   ،(3)هـ .ا …اهلل فهو كافر  

ِلُّوَنه     قوله تعاىل    -أ وا حي  َكَفر  ِذيَن  الَّ بِِه  ي َضلُّ  ْفِر  اْلك  ِزَياَدة  يِف  النَّيِسء   اَم  إِنَّ

وَنه  َعامً  اَعامً  م  َرِّ َم اهللَّ  اَوحي  َم اهللَّ  َفي ِحلُّوا َما َحرَّ َة َما َحرَّ   …لِي َواطِئ وا ِعدَّ

وبحكم اللغة التي نزل هبا القرآن أن الزيادة يف اليشء ال   ":قال ابن حزم

تكون البتة إال منه ال من غريه فصحَّ أن النيسء كفر  وهو عمل من األعامل 

بأن اهلل   وهو حتليل ما حرم اهلل تعاىل فمن أحّل ما حرم اهلل تعاىل وهو عامل  

ـ  .ا …تعاىل حرمه فهو كافر  بذلك الفعل نفِسِه   .(4)ه

 

 (. 267/ 3جمموع الفتاوى )  (1)

 (.971/ 2الصارم املسلول )  (2)

 (. 130/ 5منهاج السنة )   (3)

 (. 204/ 3الِفَصل ) (4)
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تعاىل    -ب  ونَ   قوله  َلي وح  َياطنَِي  الشَّ َوإِْن    َوإِنَّ  ْم  لِي َجاِدل وك  َأْولَِياِئِهْم  إىَِل 

ونَ  ك  ْم ملَ رْشِ ْم إِنَّك  وه     َأَطْعت م 

كيف حكم عىل أن    ":قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن

بإن   ذلك  وأكـد  أنه مرشك  اهلل  ما حرم  الشيطان يف حتليل  أولياء  أطاع  من 

 .                 (1)ا.هـ …املؤكدة 

يِن َما مَلْ َيْأَذْن بِِه اهللَّ  وله تعاىل ق -ج وا هَل ْم ِمَن الدِّ ع  َكاء  رَشَ َ    …َأْم هَل ْم رش 

كثري    ابن  القويم   :قال  الدين  من  لك  اهلل  ما رشع  يتبعون  ال  بل   ،إهنم 

يتبعون ما رشع هلم شياطينهم من اجلن واإلنس من حتريم ما حرموا عليهم  

إىل قوله   …يلة واحلام وحتليل امليتة والدم والقامر  من البحرية والسائبة والوص

  (2) هـ  .ا من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة واألقوال الفاسدة

يف    رشكاء  باهلل  املرشكني  هلؤالء  أم  ذكره  تعاىل  يقول  جرير:  ابن  وقال 

رشكهم وضاللتهم رشعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهلل يقول ابتدعوا هلم 

بِح اهلل هلم ابتداعه    (3) هـ .ا .من الدين ما مل ي 

 

ه ابن كثري يف تفسريه )46/ 3الرسائل واملسائل النجدية )  (1)  (  329/ 3( وبنحو هذا فرسَّ

 (. 198/ 7التفسري )  (2)

 (. 14/ 25التفسري )  (3)
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دع  عىل ذكر اآلية من األدلة عىل حتريم الب(1)لذا درج مجاعة  من العلامء     

 -التي هي ترشيع أمور جديدة يزعم صاحبها أهنا من الدين لي تعبد اهلل هبا  -

غري حكم   اومن هذا يتبني خطأ املستدلني باآلية عىل تكفري من رشع أحكامً 

الترشيع  وصف  بني  مجع  من  كفرت  اآلية  أن  استدالهلم  خطأ  ووجه  اهلل 

أما الترشيع   -ِتكام سيأ   -والزعم أنه من الدين وهذا هو املسمى بالتبديل  

 . فتنبه وحده دون زعم أنه من الدين فلم حتِك اآلية كفره

ي احلاكم حكم غري اهلل بحكم اهلل جل جالله .3 وهذا كفر  خمرج    :أن يسوِّ

تعاىل قال  كام  املّلة  اأْلَْمَثاَل     من  هللَِِّ  ب وا  َترْضِ َكِمْثلِِه    وقال  َفال  َلْيَس 

ء   َعل وا هللَِِّ َأْنَدادً  وقال  اَهْل َتْعَلم  َله  َسِمي   وقال  يَشْ  .   اَفال جَتْ

ل حكم غري اهلل عىل حكم اهلل سبحانه وتعاىل .4 وهذا كفر  خمرج    :أن يفضِّ

امللَّة سبحانه    من  اهلل  لكتاب  تكذيب   فهو  قبله  الذي  من  أوىل  هو  إذ 

ْكاًم َوَمْن َأْحَسن  ِمَن اهللَِّ وتعاىل قال اهلل تعاىل  وِقن وَن    ح   . لَِقْوٍم ي 

وهذا كفر أكرب باإلمجاع    ،أن حيكم بغري ما أنزل اهلل عىل أنه حكم هلل .5

تعاىل   اهللَّ     قال  بِِه  َيْأَذْن  مَلْ  َما  يِن  الدِّ ِمَن  هَل ْم  وا  ع  رَشَ َكاء   َ رش  هَل ْم    َأْم 

 .فجمعوا بني الترشيع وزعمه من الدين فهذا يسمى تبدياًل 

 

 (. 582/ 2( واالقتضاء )5/ 1كام فعله ابن تيمية يف مواضع منها يف أوائل كتاب االستقامة ) (1)
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إذا  وهو  اخلالف  فيه  كث ر  ما  إىل  انتقل  النـزاع  مورد  أظنُّه  ما  وبعد حترير 

ي بأن  اهلل هوًى وشهوًة  أنزل  ما  بغري  احلاكم  أو  حكم  نفسه  قوانني من  ضع 

يتبنَّى قوانني وضعت قبله مع اعرتافه بالعصيان وخمالفة أمر الرمحن سبحانه  

سأورد املسألة عىل وجه   ؟عن الدين  ا مرتدً   افهل مثل هذا احلاكم يصري كافرً 

املناظرة ليسهل تصورها من حيث الدليل ومن ال يكفر يف هذه املسألة أصفه 

ق) ر أصف (باملفسِّ ر)ه ومن يكفِّ  . (باملكفِّ

ق إن األصل يف املعايص والذنوب عدم الكفر إال بدليل رشعي   :قال املفسِّ

يدل عىل التكفري الكفر األكرب ومل أستطع اإلجابة   خاص، فإن ذكرت دلياًل 

واحد   دليل   الكفر  إثبات  ويكفيك يف  قولك  إىل  املصري  إال  يل  فليس  عليه، 

وإن مل تصح أدلتك إما من جهة الثبوت    ،صحيح  من جهة الثبوت والداللة

فإنه يلزمك الرجوع إىل األصل وهو عدم التكفري مع    ،أو من جهة الداللة

نه واقع  يف ذنٍب خطري؛ حسب هذا الذنب خطورة تسمية الرشيعة اتفاقنا أ

 .وتنازع الناس يف إخراجه من امللة اصاحبه كافرً 

ر عندي أدلة  كثرية متنوعة  من الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل   :قال املكفِّ

دليٍل  كلِّ  دراسة  املباحثة  يف  طريقتنا  لتكن  ولكن  أكرب  الكفر  أن  عىل  دالة  

والداللة فإن    ،وحده الثبوت  حيث  من  واحٍد  دليٍل  داللة  بصحة  سلَّمَت 
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يكفي    ا واحدً   وقد ذكرَت أن دلياًل   .فليتوقف البحث ألن املقصود قد حصل

 .إلثبات ما أريد

ق    .باهلل اهات األدلة مستعينً :قال املفسِّ

ر:  ْم باَِم َأْنَزَل اهللَّ  َفأ وَلِئَك   قوله تعاىل    الدليل األول  قال املكفِّ َوَمْن مَلْ حَيْك 

وَن  م  اْلَكافِر   ه 

: أن اهلل حكم عىل الذي مل حيكم بام أنزل اهلل بأنه الكافر فرتَّب وجه الداللة

وصفه بالكافر عىل جمرد احلكم بغري ما أنزل اهلل دون نظٍر العتقاد فدلَّ عىل 

أن حتمل أن علَّة هذا احلكم كونه مل حيك أنزل فحسب وال يصحُّ لك  بام  م 

وصف الكافر هنا عىل الكفر األصغر ألن احلافظ اإلمام ابن تيمية حكى بعد 

ف ال ينرصف إال إىل األكرب ،  (1)االستقراء لنصوص الرشيعة أن الكفر املعرَّ

ثم ذكر هو وغريه أن األصل يف الكفر إذا أطلق انرصف إىل األكرب إال بدليل  

أ طلق يفإذ األصل يف إذا  اللفظ  املطلق      إىل مسامه  انرصف  والسنة  الكتاب 

                               .(2) وحقيقته املطلقة

ق  :اثالثً  القد ذكرت يف ثنايا كالمك حججً  :قال املفسِّ

 

 (. 82( ورشح العمدة قسم الصالة )211/ 1انظر االقتضاء )  (1)

(2)  ( الفتاوى  ) 668/ 7انظر جمموع  النجدية  والرسائل واملسائل  العمدة قسم  7/ 3(  ( ورشح 

 . 82الصالة البن تيمية ص  
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 .أن الشارع علَّق احلكم بمجرد التحكيم دون النظر لالعتقاد -1

 . أن اللفظ إذا أ طلق يف الرشيعة انرصف إىل حقيقته املطلقة إال بدليل  -2

أن ابن تيمية استقرأ لفظ الكفر يف الرشيعة وتبني له أهنا ال تنرصف   -3

  .إال إىل األكرب دون األصغر

 : واجلواب عىل احلجة األوىل يكون بام ييل

بوصف .1 احلكم  عّلق  الشارع  أن  أخالفك  جمرد   (الكافر)ال  عىل 

التحكيم بغري ما أنزل اهلل لكنني أقول بأن الكفر هنا أصغر ال أكرب  

 لألدلة التالية:  

أن األخذ بعموم اآلية يلزم منه تكفري املسلمني يف أي حادثٍة مل   -1

يعدلوا فيها بني اثنني حتى األب مع أبنائه بل والرجل يف نفسه 

م بام أنزل اهلل يف  ألن واقعه أنه ملا عىص ربه مل حيك  ؛إذا عىص ربه

 ( 2)عامة  تشمل كل عامل (َمنْ )ووجه هذا الالزم أن لفظة  (1)نفسه

 

(: فإن اهلل عز وجل قال: ومن مل حيكم بام أنزل اهلل فأولئك  234/  3قال ابن حزم يف الفصل )  (1)

هم  كم بام أنزل اهلل فأولئك  هم الكافرون، ومن مل حيكم بام أنز اهلل فأولئك هم الفاسقون، ومن مل حي

الظاملون. فليلزم املعتزلة أن يرصحوا بكفر كل عاص وظامل وفاسق ألن كل عامل باملعصية فلم  

 حيكم بام أنزل اهلل ا.هـ  

درج كثري من العلامء أن يعرب بكلمة )عاقل( بدل )عامل(لكن عامل أدق ألن )َمْن( أطلقت عىل    (2)

يو وال  بالعلم  يوصف  فاهلل  الدعاء ص اهلل،  شأن  كتاب  اخلطايب يف  بالعقل.قال  :ويف  113صف 
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عامة تشمل كل ما ليس بعامل ومن مل يعدل بني بنيه داخل     (وما)

  .ما()ومسألته التي مل يعدل فيها داخلة  يف عموم  (يف عموم )من

 لآلية فالنصوص الدالة عىل عدم كفر مثل هذا وكل عاٍص تكون صارفةً 

ألجل هذا أمجع العلامء عىل عدم األخذ بعموم هذه   من األكرب إىل األصغر

اآلية، إذ اخلوارج هم املتمسكون بعمومها يف تكفري أهل املعايص والذنوب  

  .ومل يلتفتوا إىل الصوارف من األدلة األخرى

وقد ضلَّت مجاعة من أهل البدع من اخلوارج واملعتزلة   :قال ابن عبد الرب  

قوله  بآيات من كتاب اهلل ليست عىل ظاهرها مثل  فاحتجوا  الباب  يف هذا 

وَن  تعاىل  م  اْلَكافِر  ْم باَِم َأْنَزَل اهللَّ  َفأ وَلِئَك ه   .(1) هـ   .. اَوَمْن مَلْ حَيْك 

د ذلك عاملً   أمجع العلامء عىل أن اجلور يف احلكم من:وقال  ا الكبائر ملن تعمَّ

  (2) هـ .ا …به 

رضا رشيد  الفقه    ":وقال حممد  أئمة  من  أحد   به  يقل  مل  اآلية  ظاهر  أما 

قط    .املشهورين أحد   به  يقل  مل  أيًض   (3) هـ  . ا  "بل  اخلوارج  يرى   افلعلَّه ال 

 

ملا تقتضيه املعرفة من تقديم    ا عليه أن يسمى عارفً   ا أسامئه العليم ومن صفته العلم، فال جيوز قياًس 

 األسباب التي هبا يتوصل إىل علم اليشء وكذلك ال يوصف بالعاقل..ا.هـ.  

 (. 16/ 17التمهيد )  (1)

 (. 75- 5/74التمهيد )  (2)

 (. 406/ 6تفسري املنار )  (3)
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بالصغرية  ال  بالكبرية  التكفري  عنهم  املشهور  لكون  اآلية  بظاهر  متمسكني 

   .وظاهر اآلية تشمل حتى الصغائر

َوَمْن مَلْ   وقال اآلجري: ومما يتبع احلرورية من املتشابه قول اهلل عز وجل  

وَن   م  اْلَكافِر  ْم باَِم َأْنَزَل اهللَّ  َفأ وَلِئَك ه  وا   معها    ويقرءون   حَيْك  ِذيَن َكَفر  ث مَّ الَّ

ِْم َيْعِدل وَن   ومن   ، فإذا رأوا اإلمام احلاكم حيكم بغري احلق قالوا: قد كفر  بَِرهبِّ

فيخرجون فيفعلون ما    ،كفر عدل بربه فقد أرشك، فهؤالء األئمة مرشكون 

 . (1) ألهنم يتأولون هذه اآلية ا.هـ ؛رأيت

اجلصاص تأولت    ":وقال  ترك وقد  من  تكفري  عىل  اآلية  هذه  اخلوارج 

  (2) ا هـ .احلكم بام أنزل اهلل من غري جحود

واحتجت اخلوارج هبذه اآلية عىل أن كل من عىص اهلل   ":وقال أبو حيان 

تعاىل فهو كافر  وقالوا هي نص يف كل من حكم بغري ما أنزل اهلل فهو كافر 

  (3) ا.هـ

كلامت علامء األمة يف ذم األخذ بعموم اآلية توارد  -يا رعاك اهلل  -انظر  

 .افكن حذرً ، وأنه مذهب اخلوارج

 

 . 27الرشيعة ص  (1)

 (. 534/ 2أحكام القرآن )  (2)

 (. 493/ 3البحر املحيط ) (3)
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أنه ثبت عن ترمجان القرآن تفسري اآلية بالكفر األصغر دون األكرب   -2

  وليس لنا أن نخالفه

ر ال أسلِّم لك صحة االستدالل بأثر ابن عباس ال من حيث   :قال املكفِّ

   .السند وال املتن

السَّ    ابن عباس رصحيً أما من حيث  ما جاء عن  فإن  الكفر   اند  إرادة  يف 

كقوله   يثبت  امللة    "األصغر ال  ينقل عن  ابن   "كفر  ال  رواه  األثر  فإن هذا 

ابن   (1) نرص الرزاق عن سفيان عن رجٍل عن طاووس عن  من طريق عبد 

أنواع املجهول ورواية املجهول   ،عباس به بهم  فهو من  م  ويف إسناده رجل 

تج  هبا  ضعيفة  ال فقد    "ليس بالكفر الذي تذهبون إليه    ":  وكقوله    حي 

من طريق ابن عيينة عن هشام بن حجري عن طاووس عن   (2) رواه ابن نرص 

 . ابن عباٍس به وهشام بن حجري قد ضعفه حييى القطان وابن معني وغريمها

فقد أخرجه    "كفر  دون كفٍر    "  وكقوله    افعىل هذا يكون األثر ضعيفً 

احلاكم من طريق ابن عيينة عن هشام بن حجري عن طاووس عن ابن عباس 

  .ف  لضعف هشام بن حجريبه وهذا األثر ضعي

 

 (. 573رقم ) تعظيم قدر الصالة   (1)

 (. 569رقم )  (2)



 البرهان املنير في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير 

 

54 

 

كام رواه   "هي به كفر     "وأما ما ثبت عن ابن عباس يف تفسري اآلية كقوله    

عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس به فليس   (1)عبد الرزاق

مل عىل األكرب ومثل هذا ما أخرجه الطربي يف   ،يف األصغر  ارصحيً  إذ قد حي 

بن راشد عن ابن طاووس عن أبيه عن تفسريه من طريق سفيان عن معمر  

 .  "باهلل ومالئكته وكتبه ورسله  اهي به كفر  وليس كفرً  "ابن عباس قوله 

ق  ما ذكرته من البحث اإلسنادي أنا مسلِّم  به ومل يكن اعتامدي   :قال املفسِّ

عَتمدي  عىل هذه اآلثار الضعيفة يف تثبيت هذا القول عن ابن عباس وإنام م 

أن هذين األثرين الصحيحني عن ابن عباس حمتمالن للكفر األصغر   :ما ييل

 فرجحت احتامل إرادة األصغر لثالثة أمور:  ،أو األكرب

حوا بأن املراد باآلية كفر ال ينقل أن أصحا  -أ   ب ابن عباس كطاووس رصَّ

فهذا يغلِّب   .وابن جرير يف تفسريه  (2) عن امللة بإسناد صحيح رواه ابن نرص

جانب احتامل إرادة الكفر األصغر فيصري من باب الظن الغالب وهو كاٍف 

وي ضعَّ  ي علُّ  قد  بل  قوله  ح  توضِّ الرجل  أقوال أصحاب  فإن  ف لالستدالل 

 

 (. 713( رقم ) 186/ 1التفسري )  (1)

 (. 574كتاب تعظيم قدر الصالة رقم )  (2)
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يف  بن سعيد  فعل حييى  كام  قوله  كان أصحابه عىل خالف  إذا  الرجل  قول 

          .(1) تضعيف قوٍل البن مسعود ألن أصحابه عىل خالفه

من العلامء املاضني جعل قوال آخر البن عباس  اأنني ال أعرف أحدً  -ب 

بناًء عىل هذه الرواية وإنام من جعل منهم البن عباس قوال آخر اعتمد عىل 

ي   اا روي عنه من أنه فرس اآلية باجلحود وإسناده ضعيف  ثم أيًض م مما يقوِّ

عدم إرادة ابن عباس الكفر األكرب أن فتنة اخلوارج يف زمانه وكانوا متمسكني 

هبذه اآلية يف التكفري وكانت له معهم مناظرات  فتفسري اآلية بالكفر األكرب 

ديت الرُّ   . شدال فائدة منه يف الرد عليهم فتنبه ه 

أن الرواية الضعيفة التي فيها الترصيح بأنه كفر دون كفر ليس ضعفها   -ج

فإنه قد وثق بعض أهل العلم هشام بن حجري فيعتضد هبا يف بيان    ،اشديدً 

  (2).معنى اآلثار الصحيحة وأن املراد هبا كفر أصغر

 

 . 22انظر اإليامن أليب عبيد القاسم بن سالم ص  (1)

يف تعليقه عىل كالم الشيخ األلباين: احتج األلباين هبذا األثر    قال الشيخ ابن عثيمني    (2)

وكذلك غريه من العلامء الذين تلقوه بالقبول لصدق حقيقته عىل كثري    عن ابن عباس  

ومع ذلك فإن قتاله ال خيرج    "سباب املسلم فسوق وقتاله كفر    ":ملسو هيلع هللا ىلصمن النصوص، فقد قال النبي  

اَم وَ   اإلنسان من امللة لقوله تعاىل  وا َبْينَه  َفَتاِن ِمَن املْ ْؤِمننَِي اْقَتَتل وا َفَأْصلِح 
إِنَّاَم   إىل أن قال  إِْن َطائِ

لكن ملا كان هذا ال يريض هؤالء املفتونني بالتكفري صاروا يقولون: هذا األثر غري    املْ ْؤِمن وَن إِْخَوة   
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ر   ؟لقد أجبت عىل احلجة األوىل فام جوابك عىل احلجة الثانية  :قال املكفِّ

ق إنك جتعل األصل يف لفظ الكفر أنه لألكرب إال بدليل يرصفه   :قال املفسِّ

وقد ذكرت  لك الدليل الصارف من األكرب إىل األصغر وهو فهم   ،عن ذلك

   .الصحايب أواًل 

 

تلقاه من هو أكرب منكم وأفضل  وقد    ؟ مقبول، وال يصح عن ابن عباس، فيقال هلم: كيف ال يصح

 !  ؟وأعلم باحلديث وتقولون ال يقبل

فيكفينا أن علامء كشيخ ا؟إلسالم ابن تيمية وابن القيم وغريمها وغريمها تلقوه بالقبول، ويتكلمون  

به وينقلونه، فاألثر صحيح، ثم هب أن األمر كام قلتم أنه ال يصح عن ابن عباس فلدينا نصوص  

كفر قد يطلق وال يراد به الكفر املخرج عن امللة كام يف اآلية املذكورة، وكام يف  أخرى تدل عىل أن ال

وهذه ال خترج    "اثنتان يف الناس مها هبم كفر: الطعن يف النسب، والنياحة عىل امليت    ":ملسو هيلع هللا ىلصقوله  

العلم،  يف أول كالمه: قلة البضاعة من  -وفقه اهلل  -عن امللة بال إشكال، لكن كام قال الشيخ األلباين  

وقلة فهم القواعد الرشعية العامة هي التي توجب هذا الضالل، ثم يشء آخر نضيفه إىل ذلك وهو  

لزم من ذلك أن ينتقل فهمه   ا سوء اإلرادة التي تستلزم سوء الفهم؛ ألن اإلنسان إذا كان يريد شيئً 

ء أهنم يقولون:  إىل ما يريده ثم حيرف النصوص عىل ذلك، وكان من القواعد املعروفة عند العلام

 استدل ثم اعتقد، وال تعتقد ثم تستدل فتضل، فاملهم أن األسباب ثالثة: 

 األوىل: قلة البضاعة من العلم الرشعي. 

 الثانية: قلة الفقه يف القواعد الرشعية العامة. 

كتاب   عثيمني يف  ابن  الشيخ  تعليق  انظر  ا.هـ  اإلرادة  املبني عىل سوء  الفهم  فتنة    "الثالثة: سوء 

 . 25-  24ص  "تكفري للشيخ األلباين ال
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مل يعدل بل ومن كل دليل يدل عىل عدم كفر من ظلم بني اثنني و   اوثانيً 

وأيًض   اظلم مطلقً  اجلور يف   اغريه  أن  الرب من اإلمجاع عىل  عبد  ابن  ذكر  ما 

   . بل كبرية  من كبائر الذنوب   ااحلكم ليس كفرً 

ر   ؟ما جوابك عىل احلجة الثالثة :قال املكفِّ

ق   :اجلواب من وجهني :قال املفسِّ

وهي مصدر  والذي ورد   (الكفر)أن استقراء ابن تيمية كان عىل لفظ  -أ  

مصدرً  ليس  اآلية  بينهام  ايف  وفرق  فاعل  اسم  عىل   (1) وإنام  يدل  املصدر  إذ 

أفاده بمعناه  الفاعل فهو يدل عىل احلدث والفاعل  أما اسم  احلدث وحده 

مة حممد بن صالح العثيمني   .(2) العالَّ

 

 (: 161/    1والفرق بينهام مقرر عند أهل اللغة ففي حاشية الصبان )  (1)

(: وجه الشبه بينها وبني اسم الفاعل أهنا  2/    1إذ املصدر إنام يدل عىل جمرد احلدث ا.هـ وقال ) 

ل عىل حدث  (: ألنه ال يد 278/    1)   -تدل عىل حدث ومن قام به ا.هـ ويف رشح قطر الندى  

ـ   وصاحبه كاسم الفاعل ا.ه

بني الكفر املعرفة ب )ال(    قال: وأما القول الصحيح عن شيخ اإلسالم فهو تفريقه    (2)

،  "أو هؤالء الكافرون  "هؤالء كافرون  "، فأما الوصف فيصلح أن نقول فيه  امنكرً  "كفر  "وبني 

ففرق بني أن يوصف الفعل، وأن يوصف  بناء عىل ما اتصفوا به من الكفر الذي ال خيرج من امللة، 

 . 227الفاعل ا.هـ )فتاوى األئمة يف النوازل املدهلمة ص
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ومما يدل عىل أن استقراءه راجع إىل املصدر دون اسم الفاعل أنه هو نفسه   

قال   األصغر  الكفر  من  اآلية  اهلل  -جعل  قول   ":-رمحه  من  كان  وإذا 

إنه يكون فيه   : فكذلك يف قوهلم  ،إن اإلنسان يكون فيه إيامن ونفاق:السلف

عباس وأصحابه  كام قال ابن    ،ليس هو الكفر الذي ينقل عن املّلة  ،إيامن وكفر

وَن    يف قوله تعاىل م  اْلَكافِر  ْم باَِم َأْنَزَل اهللَّ  َفأ وَلِئَك ه  كفروا   :قالوا  َوَمْن مَلْ حَيْك 

وقد أتبعهم عىل ذلك أمحد بن حنبل وغريه من أئمة   ،ال ينقل عن امللة  اكفرً 

  . (1) السنة ا.هـ

اسم    -ب   يشمل  تيمية  ابن  استقراء  أن  فرض  إن  عىل  يقال  فس  الفاعل 

تامً  ليس  ناقص  قارص  تيمية  ابن  فًة   ااستقراء  معرَّ جاءت  اآلية  هذه  لكون 

  .وأريَد هبا الكفر األصغر دون األكرب ملا سبق من األدلة

الكفر  أن اآلية حممولة  عىل  وإثبات  الثالث  وبعد اإلجابة عىل حججك 

نظرك   ألفت  هبا-يا صاحبي  - األصغر  راد  ي  قد  اآلية  أن  األكرب   إىل  الكفر 

وذلك يف حق من بدل حكم اهلل بحكم غريه وبعض الناس ال يعرف معنى 

ل يف كالم أهل   كلمة بدل فيظنها تشمل كل من حكم بغري حكم اهلل وكلمة بدَّ

 انه حكم اهلل أما من وضع حكاًم  غري حكم اهلل زاعاًم  العلم هو أن يضع حكاًم 

  .مبداًل غري حكم اهلل ومل يزعم أنه حكم اهلل فليس 

 

 ( 126/  1( وانظر فتح الباري البن رجب )312/ 7جمموع الفتاوى )  (1)
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وهذا خيتلف: إن حكم بام عنده عىل أنه من عند اهلل فهو  ":قال ابن العريب

  (1) هـ.ا …تبديل له يوجب الكفر 

وهذا خيتلف إن حكم بام عنده عىل أنه من عند اهلل فهو   ":قال القرطبي

تبديل له يوجب الكفر وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه املغفرة  

وإليه أشار اإلمام ابن تيمية   (2)  "عىل أصل أهل السنة يف الغفران للمذنبني  

 "الرشع املنزل    "فقال: ولفظ الرشع يقال يف عرف الناس عىل ثالثة معان:  

 .ومن خالفه وجبت عقوبته  ،وهذا جيب اتباعه  ملسو هيلع هللا ىلصوهو ما جاء به الرسول  

املؤول   "والثاين   مالك    "الرشع  كمذهب  فيها  املجتهدين  العلامء  آراء  وهو 

وليس ألحد أن يلزم عموم    ،فهذا يسوغ اتباعه وال جيب وال حيرم  .ونحوه

وهو الكذب   "الرشع املبدل    "والثالث    .وال يمنع عموم الناس منه  ، الناس به

والظلم البني فمن   ،عىل اهلل ورسوله أو عىل الناس بشهادات الزور ونحوها 

إن الدم وامليتة حالل    :كمن قال  .قال إن هذا من رشع اهلل فقد كفر بال نزاع

  (3) ونحو ذلك ا.هـ-ولو قال هذا مذهبي  -

 

 (. 624/ 2أحكام القرآن )  (1)

 (. 191/ 6التفسري )  (2)

(3)  (3 /268 ) 
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فالحظ أنه جعل الرشع املبدل الكذب عىل اهلل بزعم أنه من رشع اهلل ال 

 .  اتغيري احلكم مطلقً 

سببً  مسلم  رواه  هو   اوما  عازب  بن  الرباء  من حديث  اآلية  هذه  لنزول 

تبديل  إذ زعم اليهود أهنم جيدون حد الزنى يف كتاهبم التحميم والواقع أن  

التحميم   أن  التحميم مدعني  إىل  الرجم لكنهم غريوه  الزنى يف كتاهبم  حد 

 األصغر كام سبق أو عىل األكرب يف  حكم اهلل املنزل فاآلية إما أن حتمل عىل

واإلنسان متى حلل احلرام املجمع عليه أو حرم   ":حق املبدل قال ابن تيمية

كافرً  كان  عليه  املجمع  الرشع  بّدل  أو  عليه،  املجمع  باتفاق   امرتدً   ااحلالل 

ْم باَِم َأْنَزَل  ويف مثل هذا نزل قوله عىل أحد القولني  ،الفقهاء  اهللَّ  َوَمْن مَلْ حَيْك 

وَن  م  اْلَكافِر   .(1) أي هو املستحل للحكم بغري ما أنزل اهلل ا.هـ َفأ وَلِئَك ه 

ما يذكر أهل العلم يف كالمهم ال سيام اإلمام أمحد بن تيمية   اكثريً   /  فائدة

  فظن بعضهم أنه يريد املداومة عىل ترك    . أن من مل يلتزم هذا فهو كافر

ويسمون هذا غري ملتزم، وهذا الظن    ،الواجب أو املداومة عىل فعل احلرام

وخطوة من خطوات الشيطان ليجعلهم عىل فكر اخلوارج يف مرتكب  ،خطأ 

 : ورد هذا الظن من أوجه ،الكبرية

 

 (. 71- 70/ 7( وانظر )267/ 3جمموع الفتاوى )  (1)
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من كالم أهل العلم ال سيام اإلمام أمحد بن   (عدم االلتزام)/ بيان معنى  1

- وأنه ال يرادف الرتك املستمر كام يتصوره بعضهم قال    ،-رمحه اهلل  -تيمية  

: وتكفري تارك الصالة هو املشهور املأثور عن مجهور السلف من -رمحه اهلل  

والتابعني ومل    . الصحابة  فعلها  والتزم  بوجوهبا  أقر  فيمن  النزاع هو  ومورد 

  (1) ا.هـ يفعلها

يفيد أن معنى االلتزام غري معنى   "التزم فعلها ومل يفعلها    "الحظ قوله  

ملتزمً  الرجل  يكون  فقد  الفعل  يفعلها  ا املداومة عىل  لكنه ال  فااللتزام   ،هلا 

لذا ملا أراد ابن تيميه   ؛الذي ينبني عىل تركه الكفر أمر عقدي قلبي ال فعيل

لذاته بل ألمر   اثم مل جيعله مكفرً   (الفعيل)ف  التعبري بااللتزام الفعيل قيده بوص

لكنه ممتنع من   ،: أن ال جيحد وجوهبا-بعد النقل املتقدم  -آخر عقدي فقال  

فيقول: اعلم أن اهلل أوجبها   ، هلل ورسوله  اأو بغًض   اأو حسدً   االتزام فعلها كربً 

املسلمني القرآن   ،عىل  تبليغ  يف  صادق  التزام    ،والرسول  عن  ممتنع  ولكنه 

استكبارً  حسدً   االفعل  لدينه  ،للرسول  اأو  عصبية  بغًض   ،أو  به   ا أو  جاء  ملا 

فإن إبليس ملا ترك السجود املأمور به مل   ،كفر باالتفاق  افهذا أيًض   ،الرسول

جاحدً  باخلطاب  ، لإلجياب   ايكن  بارشه  تعاىل  اهلل  وا  ،فإن  أبى  ستكرب وإنام 

 وكان من الكافرين ا.هـ 

 

 (. 20/97الفتاوى ) (1)
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بل لالعتقاد الكفري   ،لذاته  افالحظ أنه مل جيعل ترك االلتزام الفعيل مكفرً 

 . وهو الكرب واحلسد أو بغض اهلل ورسوله ،الذي احتف به

فإن    ،للفعل بل ترك لالعتقاد  افبهذا يتبني بجالء أن ترك االلتزام ليس تركً 

  ؟(عدم االلتزام)قيل: ما معنى 

معناهفيق  جمرد   :(1)ال  ال  واالستكبار  كاإلباء  عقدي  لدافع  الفعل  ترك 

لكنه ممتنع من التزام فعلها   :الرتك كام تقدم يف عبارة اإلمام ابن تيمية ملا قال

 (2). هلل ورسوله  اأو بغًض  اأو حسدً  اكربً 

 

معنى االلتزام هذا تبني يل بعد تقديم املشايخ. وكنت قبل حرصته يف أحد صوره وهو عدم   (1)

 اإلجياب عىل النفس. 

عبد  إذا عرفت معنى االلتزام بام تقدم بيانه عرفت معنى كالم اإلمام سفيان بن عيينة فقد روى   (2)

حدثنا سويد بن سعيد قال سألنا سفيان بن عيينة   ( قال:(348اهلل بن أمحد رمحه اهلل يف كتابه السنة

يقولون اإليامن قول، ونحن نقول اإليامن قول وعمل واملرجئة أوجبوا اجلنة ملن   عن األرجاء فقال: 

اهلل مرًص  إال  إله  أن ال  ذ  ا شهد  الفرائض  ترك  الفرائض وسموا  ترك  بمنزلة ركوب    ا نبً بقلبه عىل 

من    ااملحارب وليس بسواء ألن ركوب املحارم من غري استحالل معصية وترك الفرائض متعمدً 

غري جهل وال عذر هو كفر، وبيان ذلك يف أمر آدم صلوات اهلل عليه وإبليس وعلامء اليهود أما آدم  

أو يكون من    ا ملكً ليكون    افنهاه اهلل عز وجل عن أكل الشجرة وحرمها عليه فأكل منها متعمدً 

من غري كفر وأما إبليس لعنه اهلل فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها   ا اخلالدين فسمي عاصيً 

   ا فسمي كافرً  امتعمدً 

وأنه نبي رسول كام يعرفون أبناءهم وأقروا به باللسان ومل    ملسو هيلع هللا ىلصوأما علامء اليهود فعرفوا نعت النبي  
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من املكفرات عند أهل السنة اإلرصار عىل املعصية   / يلزم عىل قوهلم أن 2

بل إن كالمهم املسطور يف   ؟ملحرم فأين هو من كالمهم  لواجب أو فعاًل   اتركً 

 اوذلك ردً   ،كتب املعتقد أنه ال يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما مل يستحله

 .فهو من باب الرد ال التأصيل  .عىل اخلوارج املكفرين بارتكاب الكبائر

/ يلزم عىل قوهلم أن املرص عىل املعصية بفعل املحرم أو ترك الواجب 3

كافر. وهذا خمالف ملا ثبت عن ابن عباس أنه قال: ال صغرية مع اإلرصار 

 

 .ايتبعوا رشيعته فسامهم اهلل عز وجل كفارً 

فهو كفر    افركوب املحارم مثل ذنب آدم عليه السالم وغريه من األنبياء وأما ترك الفرائض جحودً 

 امء اليهود ) مثل كفر إبليس لعنه اهلل وتركها عىل معرفة من غري جحود فهو كفر مثل كفر عل

فمعنى اجلحود يف كالمه هو عدم االلتزام وهو ترك املأمور لدافع كفري كاإلباء واالستكبار ويؤكد  

ذلك أنه هو كفر إبليس كام أخربنا اهلل يف كتابه واستعامل اجلحود عند العلامء هبذا املعنى معروف  

وجوهبا فيكون اجلحد    جيحدإال من   يكفرأنه ال   الفقهاءمن    اطلق(: ومن  98/ 20قال ابن تيمية) 

 عنده متناوال للتكذيب باالجياب ومتناوال لالمتناع عن االقرار وااللتزام كام قال تعاىل  

ونَ ) جَيَْحد  اهللَِّ  بِآَياِت  الظَّاملنَِِي  َوَلكِنَّ  ب وَنَك  َكذِّ ي  اَل  هنَّ ْم 
)َفإِ تعاىل  وقال  هِبَا  (  وا  َواْسَتْيَقنَْتَها  َوَجَحد 

املْ ْفِسِديَن( َعاِقَبة   َكاَن  َكْيَف  ْر  َفاْنظ  ا  ل و  َوع  ْم ظ ْلاًم  ه  س  قتل وكفر    َأْنف  يقر ويلتزم فعلها  مل  واال فمتى 

وإال ملا نقله   ا باالتفاق ا.هـ وأثر اإلمام سفيان وإن كان يف إسناده ضعف إال أن معناه صحيح قطعً 

 لكنه حممول عىل ما تقدم بيانه  د من غري نكري أئمة السنة يف كتب االعتقا 
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االستغفار مع  كبرية  تفسريمها   .وال  يف  جرير  وابن  حاتم  أيب  ابن  أخرجه 

 لسورة النساء.

من4 دليل  ال  أنه  عىل   /  اإلرصار  بمجرد  التكفري  عىل  والسنة  الكتاب 

ال مدخل للعواطف وال للحامسات   ملسو هيلع هللا ىلصالذنب، والتكفري حق هلل ورسوله  

البطاقة   ،فيه صاحب  كحديث  املرص  تكفري  عدم  عىل  دلت  النصوص  بل 

 .وغريه

 .  لذا املرجو التنبه خلطوة الشيطان هذه وأال ينساق وراءها

بن   عبد اهللعن علقمة ومرسوق أهنام سأال  اثابتً  ا: إن هناك أثرً قال املكفر  

الرشوة  مسعود   السحت  ،عن  من  احلكم؟   .فقال:  أيف  فقاال:  قال: 

م     ثم تال هذه اآلية    .قال: ذاك الكفر َفأ وَلِئَك ه  َأْنَزَل اهللَّ   ْم باَِم  حَيْك  مَلْ  َوَمْن 

وَن   فهذا يفيد التكفري بمجرد احلكم بغري   .أخرجه الطربي يف تفسريه  اْلَكافِر 

 . ما أنزل اهلل

لعلمت أنه ال يدل   : إنك لو تأملت أثر ابن مسعود ولو قلياًل قال املفسق  

 هني: وذلك لوج ،عىل ما تريد وال ممسك لك به

أن األخذ بظاهره عىل ما تظن يقتيض الكفر األكرب ملن أخذ الرشوة   -1

  اوقطعً   ،وهذا الظاهر ال تقول به  .ليحكم بغري ما أنزل اهلل يف مسألة واحدة
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غري مراد لإلمجاعات التي سبق نقلها عن ابن عبدالرب وغريه من أن هذا قول 

 . اخلوارج دون غريهم

أما أثر ابن   .األكرب أو األصغر :املرادأن ابن مسعود مل يبني أي الكفر   -2

بني   اخلالف  يصح جعل  فال  األكرب  دون  األصغر  إرادة  يف  عباس فرصيح 

فإن األصل عدم خالفهم لقلته بينهم كام قرره شيخ    ، الصحابة بام هو مظنون 

 .(1)اإلسالم

أكرب كام    اقد جاء عن السدي أنه جعل الرشوة كفرً   :قال املكفر   

،  "ومن مل حيكم بام أنزل اهلل"  عن السدي:  (2)أخرج الطربي يف تفسريه

، فرتكه عمًدا وجار وهو يعلم، فهو من   يقول: ومن مل حيكم بام أنزلت 

  الكافرين.

 :م من وجهنيسلِّ أ  ال  :قال املفسق   

ففي إسناده أمحد بن املفضل وهو    االوجه األول / أن يف األثر ضعفً 

 . متكلم فيه قد تكلم فيه أمحد بن حنبل وغريه

 

 ( 105/ 1كتاب الصيام من رشح العمدة ) (1)

(2)  (10  /357 ) 
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أنه ال دليل عىل يدل عىل أن الكفر الذي عناه السدي    الوجه الثاين /

 .هو الكفر األكرب لإلمجاع الذي تقدم عن ابن عبد الرب وغريه

ر  الصحابة ومن بعدهم أوردت كالم العلامء من  -يا أخي  -إّنك    :قال املكفِّ

عىل أّن هذا كفر أصغر وهؤالء العلامء يتكلمون يف واقع غري واقعنا إذ تنحية 

  .فال يصح تنزيل كالمهم عىل واقعنا فتنبه ارشع اهلل كلية مل يوجد إال مؤخرً 

ال ترى االستدالل باآلية وكالم السلف -يا أخي    -إذا كنت    :قال املفسق

َوَمْن   فكذلك ال يصح متسكك باآلية    ،حادثة  عىل مسألتنا املطروحة لكوهنا

ون  م  اْلَكافِر  ْم باَِم َأْنَزَل اهللَّ  َفأ وَلِئَك ه  عىل تكفري من وقع يف هذه   دلياًل     مَلْ حَيْك 

األزمان املتأخرة من احلكم بغري ما أنزل اهلل بجعل قانون وضعي وهو الذي 

  ألن هذه اآلية بفهم الصحابة والتابعني حتى عىل قولك   ،انبحثه فكن يقظً 

 حممولة عىل من خالف يف بعض الوقائع فهي ال خترج عن الكفر األصغر. 

ر ْؤِمن وَن َحتَّى     وهو قوله تعاىل   دليل ثان  عندي    :قال املكفِّ َفال َوَربَِّك ال ي 

مْ  وَك فِياَم َشَجَر َبْينَه  م  َكِّ   …حي 

األصل يف النفي هنا أن ينرصف إىل أصل اإليامن فيكون  / أن    وجه الداللة

أكرب ألن اإليامن قد نفي   اكفرً   ااحلاكم بغري ما أنزل اهلل بمجرد حتكيمه كافرً 

إال أن يكون هناك دليل يدل عىل أن املنفي كامل اإليامن الواجب كقول   .عنه

اهلل   ووالده   "  ملسو هيلع هللا ىلصرسول  ولده  إليه من  أكون أحب  أحدكم حتى  يؤمن  ال 
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أمجعني   أعلم    "والناس  وأنا ال  ملسلم  واللفظ  أنس  من حديث  عليه  متفق 

   .يرصفه إىل كامله الواجب دلياًل 

ق عىل هذا التأصيل القويم لكن عندي ما يدل   اجزاك اهلل خريً   :قال املفسِّ

مع العلم أن هذه اآلية يف   ،أصله  عىل أن اإليامن املنفي هنا كامله الواجب ال

ثم اإليامن املنفي   ، وبحثنا يف احلكام ال املتحاكمني  ،املتحاكمني ال يف احلكام

أصله ال  الواجب  وأكثر   ،كامله  عالية  درجة  التسليم  درجة  أن  عليه  ويدل 

فيلزم من هذا أن يكون أكثر الناس   ،الناس ال يدركوهنا فهي ألهل اإلحسان

ابن    ،اكفارً  يف مقام   :يف مقام اإلسالم وانتفاء احلرج  :فالتحكيم  :القيمقال 

 (1) يف مقام اإلحسان ا.هـ  :اإليامن والتسليم

اآلية عىل احلكام هي طريقة اخلوارج إنزال هذه  إن  تيمية   ،ثم  ابن   : قال 

فمن مل يلتزم حتكيم اهلل ورسوله فيام شجر بينهم فقد أقسم اهلل بنفسه أنه ال 

يؤمن وأما من كان ملتزما حلكم اهلل ورسوله باطنا وظاهرا لكن عىص واتبع  

عىل  اخلوارج  هبا  حيتج  مما  اآلية  وهذه  العصاة  من  أمثاله  بمنزلة  فهذا  هواه 

 ثم يزعمون أن اعتقادهم هو  تكفري والة األمر الذين ال حيكمون بام أنزل اهلل

 

 ( 192/    2مدارج السالكني )   (1)
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حكم اهلل وقد تكلم الناس بام يطول ذكره هنا وما ذكرته يدل عليه سياق اآلية 

 (1) ا.هـ

ومن أرص وجعل اآلية يف احلكام يلزم منه تكفري األب الذي حكم بني 

وهذا خمالف إلمجاع أهل السنة كام تقدم النقل عن ابن عبد الرب    ،ابنيه ظلاًم 

 .وغريه

نفاه اهلل ورسوله من مسمى   لذا قال تيمية: واملقصود هنا أن كل ما  ابن 

والصيام  والصالة  والدين  واإلسالم  اإليامن  كاسم  الواجبة  األمور  أسامء 

والطهارة واحلج وغري ذلك فإنام يكون لرتك واجٍب من ذلك املسمى ومن 

وَك    هذا قوله تعاىل   م  َكِّ ْؤِمن وَن َحتَّى حي  ْم ث مَّ ال َفال َوَربَِّك ال ي  فِياَم َشَجَر َبْينَه 

ِسِهْم َحَرًج  وا يِف َأْنف  وا َتْسلِياًم   اجَيِد  َسلِّم  فلام نفى اإليامن حتى     مِمَّا َقَضْيَت َوي 

توجد هذه الغاية دل عىل أن هذه الغاية فرض عىل الناس، فمن تركها كان  

 (3) .(2)ا. هـ   …من أهل الوعيد 

 

 ( 131/  5منهاج السنة النبوية )   (1)

 . 61( والقواعد النورانية ص 530/ 22( وانظر ) 37/ 7جمموع الفتاوى )  (2)

قد ذكرت يف الطبعة السابقة ثالثة أحاديث يف بيان أن املنفي يف اآلية كامل اإليامن الواجب ال   (3)

 أصله  

من األنصار   الدليل األول / سبب نزول اآلية وهو ما رواه الشيخان عن عبد اهلل بن الزبري أن رجاًل 

، وفيه أن األنصاري مل يرض بحكم رسول  إلخ  …يف رشاج احلرة    ملسو هيلع هللا ىلصم الزبري عند رسول اهلل  خاص
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، فقال ابن الزبري: واهلل إين ألحسب هذه اآلية ما  إلخ …فغضب ثم قال أن كان ابن عمتك    ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  

ْؤِمن وَن...    نزلت إال يف ذلك( َفال َوَربَِّك ال ي 

حلكم رسول اهلل ومع    األنصاري البدري حرج ومل يسلم تسلياًم وجه الداللة / أنه وجد يف نفس  

ذلك مل يكفر، ويؤكد عدم كفره أن الرجل بدري والبدريون مغفورة هلم ذنوهبم كام يف حديث عيل  

اعملوا ما    وما يدريك أن اهلل اطلع عىل أهل بدر فقال:  ":ملسو هيلع هللا ىلصيف قصة حاطب ملا قال رسول اهلل  

لكم   فقد غفرت  األ  "شئتم  أن والكفر  من  البدريني معصومون  أن  هذا عىل  فدل  يغفر،  كرب ال 

 مل يطالبه باإلسالم.   ملسو هيلع هللا ىلص يكفروا، ثم إن رسول اهلل 

وإىل القول بأن األنصاري مل يكفر ذهب بعض الشافعية وابن عقيل كام عزاه إليهم ابن تيمية يف  

( فقال: وقال  36/    5(. وإىل هذا ذهب ابن التني كام نقله ابن حجر يف الفتح )1/526الصارم ) 

ـ   ابن التني إن كان بدريا فمعنى قوله ال يؤمنون ال يستكملون اإليامن واهلل أعلم ا.ه

كام     اهلل  رسول  بحكم  يرض  مل   ملا   وكفر ارتد  األنصاري هذا  أن -واهلل أعلم   - والذي ظهر يل بعد  

 قرر هذه اإلمام ابن تيمية يف الصارم املسلول، وهذا التقرير يتبني بام ييل: 

كفر باإلمجاع عىل أي وجه كان وقول األنصاري )أن كان ابن عمتك(    األول/ أن سب النبي  

بأنه حمايب البن عمته، وما كان كذلك فهو سب وانتقاص لرسول    فيه نسبة الظلم إىل رسول اهلل  

فإن   اهلل   أول  خيالفه  ظاهره  كان  فام  فيه صحيحة رصحية  واألدلة  مستيقن  أمر  الساب  وكفر 

 الرصيح ال يرد بغري الرصيح.  الصحيح

 مل يقتله ألن هذا حقه وله التنازل عن حقه.   الثاين/ أن رسول اهلل  

(    ا الثالث/ أن مجعً  من املنافقني ومنهم القائلون )َلئِْن َرَجْعنَا إىَِل املَِْدينَِة َلي ْخِرَجنَّ اأْلََعزُّ ِمنَْها اأْلََذلَّ

هم ألهنم منافقون ومل يقتلهم ألنه حقه وال يريد الناس  بأن جيددوا إسالم  مل يطالب رسول اهلل  

 يقتل أصحابه. ا أن يتحدثوا أن حممدً 

 وأن أهل بدر معصومون من أن يكفروا بأحد جوابني:   ا الرابع/ جياب عىل كونه بدريً 
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 ضعيفة قد ضعفها اإلمام ابن تيمية.   ا أحدها: أن زيادة كونه بدريً 

بعد ذلك وهذه القصة قبل بدر كام ذكر هذين اجلوابني شيخ اإلسالم وأشار   ا وثانيها: أنه صار بدريً 

 (. 36/  5الداودي للوجه األول ورصح بالوجه الثاين كام يف فتح الباري البن حجر ) 

 (  532، 526،  245،  243،  238،240/   1ينظر من الصارم املسلول ) 

  ملسو هيلع هللا ىلصأيب طالب وهو باليمن إىل النبي  الدليل الثاين / من حديث أيب سعيد اخلدري قال بعث عىل بن  

ويلك ألست أحق أهل األرض    "بذهيبة فقسمها بني أربعة فقال رجل يا رسول اهلل: اتق اهلل فقال  

يا رسول اهلل أال أرضب عنقه؟ قال رسول اهلل   أن يتقي اهلل ثم وىل الرجل فقال خالد بن الوليد 

ٍل يقول بلسانه ما ليس يف قلبه، فقال  ، قال خالد: وكم من مص "ال لعلَّه أن يكون يصيل    ":ملسو هيلع هللا ىلص

 احلديث.  "إين مل أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس وال أشق بطوهنم  ":ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

ومل يرض به ويسلِّم، ووجد يف نفسه    ملسو هيلع هللا ىلصوجه الداللة: أن هذا الرجل اعرتض عىل حكم رسول اهلل  

ره الرسول   ا َحَرًج  يف أمٍر كفريٍّ    ا ولو كان واقعً  ا وامتنع عن قتله خشية أن يكون مصليً  ملسو هيلع هللا ىلص ومل يكفِّ

مما    ا مل تنفعه صالته ألن الرشك والكفر األكربين حيبطان األعامل، فال تنفع الصالة معهام، وأيًض 

أراد أن حييله عىل أمر كفري    ا أن خالدً   ملسو هيلع هللا ىلص يدل عىل أن الرجل مل يقع يف أمر كفري عند رسول اهلل  

لتمسك به خالد بن الوليد وملا   ان قوله كفرً ولو كا   ملسو هيلع هللا ىلصخفي يف القلب فلم يرتض هذا رسول اهلل  

-   مكفر أنه  املدعى–ألن هذا القول   ": إين مل أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس..  ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل 

أنه ثبت يف الصحيحني عن عائشة أن أزواج   ا، ومما يوضح أن هذه الكلمة ليست كفرً منه   ظهر   قد

 .  اجئنه يناشدنه العدل يف بنت أيب قحافة، ومل يكن هذا منهن كفرً  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

ملا قال:      اهلل   رسول  سب   ألنه   هذه،  بمقولته   وارتد  كفر  الرجل   هذا  أن -  أعلم   واهلل -ثم ظهر يل بعد  

لذا طالبه بالعدل، وما كان كذلك    اعدل يا حممد. فمقتىض هذه املقولة نسبة الظلم إىل رسول اهلل  

 (: ما عدلت. 4667السيام ويف لفظ للبخاري)   فهو كافر باإلمجاع.
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وكفر الساب أمر مستيقن واألدلة فيه صحيحة   وما كان كذلك فهو سب وانتقاص لرسول اهلل 

 هره خيالفه أول فإن الصحيح الرصيح ال يرد بغري الرصيح. رصحية فام كان ظا 

 

من تكفريه فيدل عىل إسالمه هو أن الرجل حمسوب من املصلني    ا واجلواب عىل كون الصالة مانعً 

يقتل أصحابه   ا حتى ال يتحدث الناس أن حممدً   ":فقتله يفتن الناس ويصدهم عن الدين كام قال  

 تكفريه. هذا خالصة ما قرره شيخ اإلسالم يف الصارم املسلول  من قتله ال  ا فتكون الصالة مانعً   "

إنام مل يقتله  و  مثل هذا الكالم ال ريب أنه يوجب القتل لو قاله اليوم أحد و  ( فقال: 236/    1)  -

  هو الصالة التي يقاتل الناس حتى يفعلوها و  سلم ألنه كان يظهر اإلسالم و  النبي صىل اهلل عليه

النبي صىل اهلل عليه إنام كان نفاقه بام خيو كان يعفو  و  كان له أن يعفو عنه و  سلم من األذىو  ص 

يقتل أصحابه أن حممدا  الناس  يتحدث  لئال  للقلوب  تأليفا  قد جاء ذلك مفرسا يف هذه  و  عنهم 

ـ   القصة أو يف مثلها ا.ه

أراد أن   اأن خالدً  ملسو هيلع هللا ىلص مما يدل عىل أن الرجل مل يقع يف أمر كفري عند رسول اهلل   ا وقويل قبل: وأيًض 

 حييله عىل أمر كفري خفي يف القلب...ا.هـ  

وهو أنه ال يلزم أن   ا عامً  أراد تأصياًل  افيقال: إن هذا الكالم حمتمل هلذا االحتامل وحمتمل أن خالدً 

أنه مل يؤمر أن ينقب عام يف    ا عامً   تأصياًل   هلل  يف صالته. فأجابه رسول ا  ا كل من صىل يكون صادقً 

لكن بداللة أن كالمه سب مكفر، واإلمجاع عىل    ا قلوب الناس. وهذا االحتامل وإن كان مرجوًح 

 أن الساب كافر رجح هذا االحتامل املرجوح. 

م  فه   وال يصح أن يقال إن قوله )اعدل( من باب املراجعة يف االجتهاد الدنيوي ألن رسول اهلل 

نسبته إىل عدم العدل وهو الظلم لذا غضب ال سيام وقد حكم أنه خيرج من ضئضئه اخلوارج، فهذا 

 يدل عىل سوئه وسوء فعله. 
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بذلك املراجعة يف األمور االجتهادية العتذر هبذا حتى ال يغضب عليه رسول اهلل    اثم لو كان مريدً 

  . 

يف الصحيحني عن عائشة... ومل يكن هذا   أنه ثبت اوقويل: ومما يوضح أن هذه الكلمة ليست كفرً 

ـ  امنهن كفرً   ا.ه

النبي   يناشدنه أزواج  مما مل يوجبه اهلل    ملسو هيلع هللا ىلص هذا االستدالل ال يصح بحال وذلك أن العدل الذي 

(: معناه 205/    15وهو العدل يف حمبة القلب، قال النووي يف رشحه عىل مسلم )  وتركه ليس ظلاًم 

سلم يسوي بينهن يف االفعال واملبيت  و  قلب وكان صىل اهلل عليه يسألنك التسوية بينهن يف حمبة ال

ونحوه وأما حمبة القلب فكان حيب عائشة أكثر منهن وأمجع املسلمون عىل أن حمبتهن ال تكليف  

فيها وال يلزمه التسوية فيها ألنه ال قدرة ألحد عليها إال اهلل سبحانه وتعاىل وإنام يؤمر بالعدل يف  

ـ   األفعال ا.ه

من األنصار قالوا يوم حنني حني    ا ان عن أنس بن مالك أن ناًس الدليل الثالث / ما روى الشيخ

من قريش املائة من    يعطي رجااًل   ملسو هيلع هللا ىلصأفاء اهلل عىل رسوله من أموال هوازن ما أفاء فطفق رسول اهلل  

  مكة   ف تحت  ملا   رواية  ويف  "وسيوفنا تقطر من دمائهم    ا اإلبل فقالوا يغفر اهلل لرسول اهلل يعطي قريًش 

   " … دمائهم  من تقطر  سيوفنا   إن العجب  هلو هذا إن األنصار فقالت قريش  يف الغنائم  قسم

رهم    ا ووجدوا يف أنفسهم حرًج   ملسو هيلع هللا ىلص وجه الداللة / أن هؤالء استنكروا فعل رسول اهلل   ومل يكفِّ

 . ملسو هيلع هللا ىلص

وإنام من باب    اهلل  رسول  عىل  ا اعرتاًض  ليس  األنصاري  هذا كالم   أن -  أعلم واهلل -ثم ظهر يل بعد 

ذوو  و  (: 197/    1املراجعة يف االجتهاد يف األمور الدنيوية، قال ابن تيمية يف الصارم املسلول ) 

ـ    رسوله و  هم اجلمهور ـ مل يتكلموا بيشء أصال بل قد رضوا ما آتاهم اهللو  الرأي من القبيلتني 

نصار ] أما ذوو رأينا فلم يقولوا  رسوله كام قالت فقهاء األو  قالوا: حسبنا اهلل سيؤتينا اهلل من فضلهو

سلم إنام  و  نحوهم فرأوا أن النبي صىل اهلل عليهو  أما الذين تكلموا من أحداث األسنانو  شيئا [
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هذا مما  و  ال يضعه يف حمل إال ألن وضعه فيه أوىل من وضعه يف غريه و   يقسم املال ملصالح اإلسالم 

 ال يشكون فيه  

مل يكونوا علموا أن ذلك مما فعله و  قد تنال باالجتهادو   بالوحيكان العلم بجهة املصلحة قد تنال  و 

قال: إنه بوحى من اهلل فإن من كره ذلك أو اعرتض عليه بعد أن يقول  و   سلم و  النبي صىل اهلل عليه 

 ذلك فهو كافر مكذب  

لح كانوا يراجعونه يف االجتهاد يف األمور الدينوية املتعلقة بمصا و  جوزوا أن يكون قسمه اجتهاداو 

ربام سألوه عن األمر ال ملراجعته فيه لكن  و هو باب جيوز العمل فيه باجتهاده باتفاق األمةو الدين

سننه يف  يتفقهوا  وجهه  علتها و  ليتثبتوا  هذين  و  يعلموا  تعدو  ال  منهم  املشهورة  املراجعة  كانت 

عليهو  الوجهني: اهلل  نظره صىل  لتكميل  السياسو  إما  األمور  من  كان  إن  ذلك  يف  التي  سلم  ية 

ينفتح هلم طريق التفقه  و إيامنا و يزدادوا علامو  لالجتهاد فيها مساغ أو ليتبني هلم وجه ذلك إذا ذكر

 فيه ا.هـ  

يف نفي اإليامن بالكلية بحيث    اأكرب، فهي إذً   اولقائل أن يقول: إذا كانت اآلية نزلت فيمن كفر كفرً 

 . امن نفي عنه يكون كافرً 

وجواب هذا أن يقال: إن اآلية كام تقدم يف نفي كامل اإليامن الواجب وكون من نزلت فيه نفي عنه  

كل اإليامن فال يلزم أن تكون اآلية لنفي أصل اإليامن، وذلك أن من نزلت فيه نفي عنه أصل اإليامن  

اإليامن    ، ومن مل يكن كذلك فينفي عنه كاملألمر غري ترك التحكيم أال وهو سب رسول اهلل  

 الواجب ال أصله ملا تقدم بيانه يف أن اآلية يف نفي كامل اإليامن الواجب. 

 ( الفتاوى  جمموع  يف  كام  تيمية  ابن  قال  ) 7/37لذا  )وانظر  النورانية 530/  22(  والقواعد   )

(: واملقصود هنا أن كل ما نفاه اهلل ورسوله من مسمى أسامء األمور الواجبة كاسم اإليامن  61ص

والدين والصالة والصيام والطهارة واحلج وغري ذلك فإنام يكون لرتك واجٍب من ذلك    واإلسالم

وا يِف   ْم ث مَّ ال جَيِد  ياَم َشَجَر َبْينَه 
وَك فِ م  َكِّ ْؤِمن وَن َحتَّى حي  املسمى ومن هذا قوله تعاىل( َفال َوَربَِّك ال ي 
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ر أال وهو   اثالث    دليال  دع عنك االستدالل هبذا الدليل فإن عندي    :قال املكفِّ

وَن َأهنَّ ْم آَمن وا باَِم أ ْنِزَل إَِلْيَك َوَما أ ْنِزَل ِمْن   قوله تعاىل   م  ِذيَن َيْزع  َأمَلْ َتَر إىَِل الَّ

ِريد    َوي  بِِه  وا  ر  َيْكف  َأْن  وا  أ ِمر  َوَقْد  وِت  الطَّاغ  إىَِل  وا  َيَتَحاَكم  َأْن  وَن  ِريد  ي  َقْبلَِك 

ْم َضالاًل  ِضلَّه  ْيَطان  َأْن ي    اَبِعيدً  الشَّ

: أهنم صاروا منافقني لكوهنم يريدون التَّحاكم إىل الطاغوت  وجه الداللة

 .  اوجعل إيامهنم مزعومً 

عم لغتان وأكثر ما ي ستعمل يف قول ما ال   ":قال ابن اجلوزي عم والزُّ والزَّ

 .(1) تتحقق صحته. ا.هـ 

 

ِسِهْم َحَرًج  وا َتْس  ا َأْنف  َسلِّم  )فلام نفى اإليامن حتى توجد هذه الغاية دل عىل أن هذه  لِياًم مِمَّا َقَضْيَت َوي 

 .(3) ا. هـ   …الغاية فرض عىل الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد 

(.: فمن مل يلتزم حتكيم اهلل ورسوله فيام شجر بينهم فقد  5/131وقال ابن تيمية يف منهاج السنة ) 

، لكن عىص  اوظاهرً   ا حلكم اهلل ورسوله باطنً  ا زمً أقسم اهلل بنفسه أنه ال يؤمن، وأما من كان ملت

هبا   )مما حيتج  ْؤِمن وَن...  ي  َوَربَِّك ال  َفال  اآلية(  العصاة. وهذه  أمثاله من  بمنزلة  فهذا  واتبع هواه، 

اخلوارج عىل تكفري والة األمر الذين ال حيكمون بام أنزل اهلل، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم  

ـ  اهلل. وقد تكلم الناس  بام يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق اآلية.ا.ه

 

 (. 120/ 2زاد املسري )  (1)
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ق  إن هذه اآلية عارية  الداللة عن تكفري الواقِع يف احلكم بغري  :قال املفسِّ

   :وذلك يتضح من أوجه ،ما أنزل اهلل

   :أن اآلية حمتملة  ألمرين :الوجه األول

لكوهنم أرادوا احلكم بالطاغوت وهذا ما   اأن إيامهنم صار مزعومً  -1

 .متسكت به

املزعوم  -2 اإليامن  أهل  صفات  من  يريدون  -املنافقني  -أن  كوهنم 

توجب  ال  صفاهتم  من  صفٍة  يف  املنافقني  ومشاهبة  للطاغوت  التحاكم 

فعىل هذا من حكم بغري ما أنزل اهلل فقد شابه املنافقني يف صفٍة من  ،(1)الكفر

صفاهتم وهذا ال يوجب الكفر إال بدليل آخر كمن شابه املنافقني يف الكذب 

رً فإذا توارد االحتامل يف أمرٍ   امل يكن كافرً  ر مل يكفر    ا بني كونه مكفِّ أو غري مكفِّ

هبذا األمر لكون األصل هو اإلسالم فالنـتيجة أنه ال يصح متسكك باآلية يف 

 .التكفري لكوهنا من املحتمل

أن هؤالء يريدون احلكم بالطاغوت وليست إرادهتم هذه    :الوجه الثاين

االعتق الكفر  به  الكفر  تنايف  إرادة   هي  بل  مطلقًة  يعتقد إرادًة  مل  ومن  ادي 

َفَمْن   وجوب الكفر بالطاغوت فال شك يف كفره الكفر األكرب قال تعاىل  

ْثَقى ْرَوِة اْلو  ْؤِمْن بِاهللَِّ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلع  وِت َوي  ْر بِالطَّاغ    َيْكف 

 

 (. 5/99انظر جامع البيان يف تفسري القرآن )  (1)
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أن يتحاكموا يف خصومتهم إىل الطاغوت يعني   يريدون   ":قال ابن جرير

يعظمونه ويصدرون عن قوله ويرضون بحكمه من دون حكم اهلل  إىل من  

وقد أمروا أن يكفروا به يقول وقد أمرهم أن يكذبوا بام جاءهم به الطاغوت  

  (1) ا. هـ "الذي يتحاكمون إليه فرتكوا أمر اهلل واتبعوا أمر الشيطان 

ة  ملا فإن أبيت إال أن حتملها عىل مطلق اإلرادة في قال إن اإلرادة هنا حمتمل

 -كام سبق  -قلَت وقلت  والكفر ال يكون يف األمور املحتملة 

ر وَن      قال تعاىل  الدليل الرابعإليك    :قال املكفِّ ك  ْم ملَ رْشِ ْم إِنَّك  وه  َوإِْن َأَطْعت م 

 

 . : أن طاعة غري اهلل يف األحكام الوضعية رشكوجه الداللة

ق املفسِّ أراك    :قال  أخي  -ملاذا  اآلية   ؟نسيت-يا  هذه  أن  بيان  سبق  قد 

راجعة  إىل التحليل والتحريم ثم إياك أن تنسى مرًة ثانيًة فتستدلَّ بقوله تعاىل 

   ِين ِمَن الدِّ هَل ْم  وا  ع  َكاء  رَشَ َ هَل ْم رش  بِِه اهللَّ   َأْم  َيْأَذْن  مَلْ  فقد سبق الكالم      َما 

من الدين الذي مؤداه عنها وأن املراد هبا من مجع بني الترشيع وزعم أن هذا  

   .إىل التحليل والتحريم وهو املسمى بالتبديل

ر ْكِمِه َأَحدً  قوله تعاىل  الدليل اخلامس :قال املكفِّ ك  يِف ح  رْشِ   اَوال ي 

 

(1)  (5 /96 .) 
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ق هل هؤالء الذين حيكمون بغري ما أنزل اهلل -يا أخي    -انتظر    :قال املفسِّ

له   مشاركني  يكونوا  حتى  اهلل  حكم  هذا  سبحانه  يقولون  حكمه  يف وضع 

يكونوا    ؟وتعاىل مل  وإن  فيه  كفر  ال شك  هذا  أن  فقد سبق  كذلك  كانوا  إن 

 فتأمل!  .كذلك فال يصح االستدالل عليهم باآلية

السعدي: الرمحن  عبد  الشيخ  القدري   "قال  الكوين  احلكم  يشمل  هذا 

وقدرً  قضاًء  احلاكم يف خلقه  فإنه  الديني  الرشعي    اوتدبريً   اوخلقً   اواحلكم 

 . (1) ا. هـ …واحلاكم فيهم بأمره وهنيه وثوابه وعقابه 

له أو غري حمٍب كاإلرادة    افحكم اهلل الكوين واقع سواًء كان اهلل سبحانه حمبً 

يشارك اهلل يف   اال أحد يشاركه فيه ومن اعتقد أن أحدً  الكونية وهذا بال شك

هذا فقد وقع يف الرشك األكرب إذ إنه سوى غري اهلل باهلل يف أمٍر خاٍص باهلل  

أما احلكم الرشعي  وهو رشك يف التحليل والتحريم   ،الربوبيَّة  به  أريد  فإن 

وإن أريد خمالفة أمر اهلل مع االعرتاف باخلطأ فهذا   ،فهذا الشك كفر  كام سبق

كفرً  ليس  أنه  هو    االشك  الذنوب كام  باقي  يف  كاخلوراج   ،احلال  كنا  وإال 

ال يصح لك االستدالل هبذه  -يا صاحبي  -مكفرين بالذنوب فألجل هذا  

  .اآلية

 

 كتاب تيسري الكريم الرمحن.  (1)
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ر وا   قوله تعاىل    الدليل السادس  :قال املكفِّ إِِن احْل ْكم  إاِلَّ هللَِِّ َأَمَر َأالَّ َتْعب د 

اه    وضعية نازعوا اهلل   اوجه الداللة: أن هؤالء الذين وضعوا أحكامً   إاِلَّ إِيَّ

   .أكرب ايف أمر خاٍص به سبحانه فيكون رشكً 

ق القول يف هذا الدليل هو القول نفسه يف الدليل الذي قبله إذ    :قال املفسِّ

هنا   تيميةاحلكم  ابن  قال  الديني  والرشعي  القدري  الكوين  وقد   ":يشمل 

إِِن احْل ْكم  إاِلَّ   مثل ما يف قوله تعاىل  -أي الكوين والرشعي  -جيمع احلكمني  

  (1) ا. هـ هلِلَِّ 

ويمكن أن يكون من خفيِّ هذا الباب مذهب اخلوارج   ":وقال الشاطبي

فإنه مبنيٌّ   إِِن احْل ْكم  إاِلَّ هللَِِّ  بقوله تعاىل    يف زعمهم أن ال حتكيم استدالاًل 

عىل أن اللفظ ورد بصيغة العموم فال يلحقه ختصيص  فلذلك أعرضوا عن  

م  بِِه َذَوا    وقوله  ِمْن َأْهلَِها    ِمْن َأْهلِِه َوَحَكاًم   َفاْبَعث وا َحَكاًم   قوله تعاىل   حَيْك 

مْ  ِمنْك  به   اوإال فلو علموا حتقيقً     …َعْدٍل  راد  ي  العموم  العرب يف أن  قاعدة 

أنفسهم يف  ولقالوا  اإلنكار  إىل  يرسعوا  مل  العام   :اخلصوص  هذا  لعلَّ 

 . (2)ا. هـ  …خمصوص  فيتأولون 

 

 (. 413/ 2جمموع الفتاوى )  (1)

 (. 303/ 1االعتصام )  (2)
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ر َأْرَبابً   قوله تعاىل    الدليل السابع:  قال املكفِّ ْهَباهَن ْم  ْم َور  َأْحَباَره  وا  َذ    ا اختَّ

وِن    …اهللَِّ ِمْن د 

أن أهل الكتاب ملا أطاعوا علامءهم وعبَّادهم وصفهم اهلل   :وجه الداللة

  .من دون اهلل ابأهنم اختذوهم أربابً 

ق  أن طاعة هؤالء ال خترج عن حالتني:  :قال املفسِّ

ليس كفرً   :األوىل   اطاعتهم يف معصية اهلل بدون حتليل وال حتريم وهذا 

وإال للزم منه تكفري أهل الذنوب واملعايص ألهنم أطاعوا هواهم يف    اقطعً 

  .معصية اهلل سبحانه وتعاىل

أنه كفر خمرج  من امللة الشك طاعتهم يف التحليل والتحريم وهذا  :الثانية

 . (1) كام سبق ذكره يف حترير حمل النزاع

ر ه    قوله تعاىل    الدليل الثامن  :قال املكفِّ ْكم   َفح 
ٍ
ء َوَما اْخَتَلْفت ْم فِيِه ِمْن يَشْ

 إىَِل اهللَِّ 

: أن هؤالء حتاكموا لغري اهلل سبحانه وتعاىل فخالفوا ما أمر وجه الداللة

 .اهلل جل وعال به

ق بغري   لست أختلف معك ولو بقيد أنملة أن هؤالء احلاكمني  :قال املفسِّ

أمتنا   أسباب هزيمة  وأهنم من  ذنٍب عظيٍم  آثمون وواقعون يف  اهلل  أنزل  ما 

 

 ( جمموع الفتاوى. 70/ 7هذا ملخص ما قرره أبو العباس ابن تيمية )  (1)
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ألن التكفري حق  هلل   ؛ وضعفها لكن ليس يل أن أحكم عليهم بكفٍر إال بدليلٍ 

ر   -سبحانه   وغاية ما يف هذا الدليل أنه جيب عليهم الرجوع إىل    -كام هو متقرِّ

اهلل   اهلل وسنة رسول  بكفرهم مطلقً   ملسو هيلع هللا ىلصكتاب  فيه احلكم  ترك   اوليس  عند 

  .ذلك

ر أن البحث انتهى فال زالت عندي أدلة  من -يا أخي  -ال تظن  :قال املكفِّ

 السنة واإلمجاع والعقل. 

التاسع تعاىل    :الدليل  قوله  نزول  َترَ   سبب  َأهنَّ ْم َأمَلْ  وَن  م  َيْزع  ِذيَن  الَّ إىَِل   

إَِلْيَك   أ ْنِزَل  باَِم  قال الشعبي: كان بني رجل من املنافقني ورجل من   آَمن وا 

ألنه عرف أنه ال يأخذ   ملسو هيلع هللا ىلصاليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إىل حممد  

فاتفقا ،  يأخذون الرشوة  الرشوة وقال املنافق نتحاكم إىل اليهود لعلَّمه أهنم

وَن    يف جهينة فيتحاكام إليه فنزلت اآلية    ا أن يأتيا كاهنً م  ِذيَن َيْزع  َأمَلْ َتَر إىَِل الَّ

 . (1) …َك َأهنَّ ْم آَمن وا باَِم أ ْنِزَل إَِلْيَك َوَما أ ْنِزَل ِمْن َقْبلِ 

ق إن هذا األثر ال يصح االستدالل به ال من جهة اإلسناد وال   :قال املفسِّ

املتن ولعيلَّ أكتفي ببيان ضعف السند وهو واضح  فإن الشعبي تابعي فيكون  

  .وهو من أنواع الضعيف ااألثر منقطعً 

 

 (. 97/ 5أخرجه الطربي )   (1)
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ر هناك سبب نزول آخر وهو أن رجلني اختصام فقال أحدمها:   :قال املكفِّ

النبي   إىل  ترافعا إىل عمر وقال اآلخر    ملسو هيلع هللا ىلصنرتافع  ثم  إىل كعب بن األرشف 

أكذلك قال نعم    ملسو هيلع هللا ىلصفذكر له أحدمها القصة فقال للذي مل يرض برسول اهلل  

 "فرضبه بالسيف فقتله 

ق من الذي قبله   ابل هو أشد ضعفً   اإن هذا األثر ال يصح أيًض   :قال املفسِّ

مجع هذا  فقد    (1) إذ هو من طريق الكلبي عن أيب صالح باذام عن ابن عباس به

   .السند بني كذاب ومرتوك وانقطاع

ر عن ابن عباس قال كان أبو بردة األسلمي   (2)هناك سبب نزول  :قال املكفِّ

يقيض بني اليهود فيام يتنافرون إليه فتنافر إليه أناس  من املسلمني فأنزل   اكاهنً

ونَ .اهلل تعاىل  م  ِذيَن َيْزع   . اآلية . َأمَلْ َتَر إىَِل الَّ

 .  (3)قال اهليثمي: رجاله رجال الصحيح 

 . (4)إسناده جيد :وقال احلافظ

 

 (. 2/242والبغوي يف معامل التنـزيل )   108-  107كام علقه الواحدي يف أسباب النزول ص    ( 1)

 . 107  -106( والواحدي يف أسباب النزول ص 5/ 124رواه الطرباين يف الكبري ) (2)

 (. 6/ 7د ) جممع الزوائ (3)

 (. 18/ 7اإلصابة ) (4)
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: شيخ الطرباين ما وجدت ترمجته لكنه قد  (1)وقال الشيخ مقبل الوادعي

   هـ .ا تابعه إبراهيم بن سعيد اجلوهري عند الواحدي

وصحة سبب النزول هذا يزيد أثر الشعبي ورواية الكلبي عن أيب صالح 

 . اضعفً عن ابن عباس 

   ؟فبهذا يتبني صحة إسناده فام قولك فيه 

ق قد سلمت بصحة هذا األثر لكن مل أسلِّم بداللته عىل ما نحن   :قال املفسِّ

 فيه وذلك ملا ييل:  

/ أن هؤالء الذين أتوا أبا بردة منافقون كام يدل عليه سياق اآليات فمن 1

بب يف كوهنم  ثم تكون اآلية ذاكرة صفة من صفاهتم وليس  حتاكمهم هو السَّ

يزعمون بل هم يزعمون اإليامن من قبل التحاكم فعليه من شابه املنافقني يف 

إال بإثبات أن هذه الصفة مكفرة  بنص خارجيٍّ آخر فأين   اصفٍة مل يكن منافقً 

  ؟هو

أنزل اهلل وإرادهتم هذه   /2 ما  التحاكم إىل غري  يريدون  النفر  أن هؤالء 

من   اإرادة  تنايف الكفر بالطاغوت الذي يعد الكفر به ركنً  ليست مطلقًة بل

-وال شك أن من مل َيَر وجوب الكفر بالطاغوت فهو كافر    ،أركان اإليامن 

  .-كام سبق

 

 . 69بعد أن أورده يف الصحيح من أسباب النزول ص   (1)
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ر 3 / أن استداللك هبذا األثر يلزم منه الزم  ال تقول به أنت وهو أن تكفِّ

 .من مل حيكم بام أنزل اهلل ولو يف مسالٍة واحدةٍ 

: ما رواه اخلمسة وغريهم عن الرباء بن عازب  الدليل العارش  : كفرقال امل

عمي - وعند النسائي أصبت  -لقيت    "ولفظه عند أيب داود والنسائي قال:

إىل رجل نكح امرأة   ملسو هيلع هللا ىلصفقلت له أين تريد؟ قال: بعثني رسول اهلل    ،ومعه راية

وعند الرتمذي وابن ماجه ورواية   "أبيه فأمرين أن أرضب عنقه وآخذ ماله  

وأخرجه النسائي والطحاوي من حديث معاوية بن   .،"خاله  "للنسائي أنه 

وفيه   أبيه  ماله    "قرة عن  بأن    "وأصفى  يفيد رصاحة  ما  ففي هذا احلديث 

فكيف بمن حيكم  ،د عمل عملهألنه أخذ ماله وهذا بمجر االرجل قتل كافرً 

أو بمن يضع   ؟ويلزم الناس بالرجوع إليها  ،ويضع له حماكم  ،بغري ما أنزل اهلل

 وهكذا...  ؟الربا وحيميه

إن هذا احلديث من رواية معاوية بن قرة عن أبيه عن جده   :قال املفسق

لكن ثبوت  -وكفى به من إمام    -(1) صححه اإلمام حييى بن معني  ،صحيح

الداللة   ثبوت  من  البد  بل  الدعوى  لثبوت  يكفي  ال   -اأيًض –احلديث 

ادعيتها   التي  أخي  -والدعوى  ألبته-يا  احلديث  عليها  يدل  أن    ،ال  وذلك 

 

(1)  ( املعاد  املحبني  15/ 5زاد  روضة  يف  القيم  ابن  نقله  كام  أمحد  اإلمام  باحلديث  واحتج   )

 (. 346/ 2( وصححه ابن القيم يف اإلعالم )1/374)
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استحل حمرمً  قد   ،ااحلديث يف حق من  أبيه  بامرأة  املتزوج  الرجل  فإن هذا 

فإن    ،وجهاوفرق بني الزنى بامرأة األب وتز  ،استحل فرجها بعقد الزواج

أما التزوج هبا فهو كفر من جهة استحالل فرج   االزنى هبا حرام وليس كفرً 

 وهذا بخالف الزنى.   ألن الزواج معناه جعل فرجها حالاًل  ؛حمرم

قلت الذي تزوج امرأة أبيه أو أمته   :ويف مسائل اإلمام أمحد قال ابنه صالح

   (1).ال هذا عىل استحالل يقتل إذا عرس :قال ؟يستتاب 

وحترم بنته من الزنا قال اإلمام أمحد يف رواية أيب   :وقال اإلمام ابن تيمية

وقال  ذلك  فاستعظم  فيتزوجها  ابنة  منه  فتلد  بامرأة  يزين  الرجل  طالب يف 

وقال أبو العباس كالم أمحد   -ثم قال  -  عليه القتل بمنزلة املرتديتزوج ابنته  

ال َحدَّ الزنى وذلك أنه استدل    ،يقتيض أنه أوجب حد املرتد الستحالل ذلك

 (2)ا.هـ بحديث الرباء وهذا يدل عىل أن استحالل هذا كفر عنده

وقال ابن تيمية: وأيضا حديث ابى بردة بن نيار ملا بعثه النبى إىل من تزوج 

دل عىل أنه ختميس املال  امرأة ابيه فامرة ان يرضب عنقه وخيمس ماله فإن  

 ا.هـ (3) كان كافرا ال فاسقا وكفره بأنه مل حيرم ما حرم اهلل ورسوله

 

 (. 131/ 3مسائل صالح )  (1)

 360االختيارات الفقهية ص  (2)

 ( 92- 91/ 20)   جمموع الفتاوى (3)
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عىل   ، فعل ما فعل ذلك  ،قال أبو جعفر الطحاوي: وهو أن ذلك املتزوج

فأمر رسول   ،افصار بذلك مرتدً   ،كام كانوا يفعلون يف اجلاهلية  ،االستحالل

 (1) أن يفعل به ما يفعل باملرتد ا.هـ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ر : هو إمجاع العلامء عىل كفر من حكم بغري الدليل احلادي عرش :قال املكفِّ

  اما أنزل اهلل وجعله قانونً 

ويف ذلك كله خمالفة  لرشائع   "وقد حكى اإلمجاع احلافظ ابن كثري فقال:

اهلل املنـزلة عىل عباده األنبياء عليهم الصالة والسالم فمن ترك الرشع املحكم 

الرشائع   من  غريه  إىل  وحتاكم  األنبياء  خاتم  اهلل  عبد  بن  حممد  عىل  املنزل 

من فعل ذلك كفر   ؟عليهاملنسوخة كفر فكيف بمن حتاكم إىل الياسق وقدمها  

 (2) بإمجاع املسلمني ا. هـ

ق املفسِّ هذا   :قال  فهم  عىل  معني  الياسق  وواقع  الترت  بحال  معرفتنا  إن 

 اإلمجاع املحكي وذلك أهنم وقعوا يف التبديل الذي هو التحليل والتحريم 

 

 . 360( وانظر االختيارات الفقهية ص149/ 3رشح معاين اآلثار ) (1)

 (. 13/128كتاب البداية والنهاية )  (2)
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إهنم جيعلون دين اإلسالم كدين اليهود والنصارى وأن  ":قال ابن تيمية

منهم من هذه كلها طر ثم  املسلمني  املذاهب األربعة عند  بمنزلة  إىل اهلل  ق 

  (1)يرجح دين اليهود أو دين النصارى ومنهم من يرجح دين املسلمني ا.هـ

 ملسو هيلع هللا ىلص وقد بني ابن تيمية كيف أهنم يعظمون جنكز خان ويقرنونه بالرسول  

ومعلوم باالضطرار من دين اإلسالم باتفاق مجيع املسلمني أن    ":-ثم قال  

( اتباع غري ابمعنى حلل ما حرم اهلل اعتقادً  ارشعيً  اجتويزً من سوغ )أي جوز 

ببعض  وكفر  الكتاب  ببعض  آمن  من  ككفر  وهو  كافر  فهو  اإلسالم  دين 

 الكتاب ا.هـ  

لتحليل والتحريم ومما يدل عىل أن اإلمجاع الذي حكاه ابن كثري راجع  إىل ا

ينكر تعاىل عىل من خرج عن حكم اهلل املشتمل عىل   ":ما قاله ابن كثري نفسه

واألهواء   اآلراء  من  سواه  ما  إىل  وَعَدَل  رش  كل  عن  الناهي  خري،  كل 

واالصطالحات التي وضعها الرجال بال مستند من رشيعة اهلل كام كان أهل 

واجلهاالت   الضالالت  من  به  حيكمون  بآرائهم اجلاهلية  يضعوهنا  مما 

َملِكِِهْم  عن  املأخوذة  امللكية  السياسات  من  التتار  به  حيكم  وكام  وأهوائهم 

جنكيز خان الذي وضع هلم الياسق وهو عبارة  عن كتاب جمموع من أحكام 

قد اقتبسها من رشائع شتى من اليهودية والنرصانية وامللة اإلسالمية وغريها  

 

 (. 527  - 520/  28(. وانظر ما يوضح حاهلم لك أكثر )523/ 28جمموع الفتاوى )  (1)
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  امتبعً   اجمرد نظره وهواه فصارت يف بنيه رشعً وفيه كثري من األحكام أخذه من  

يقدمونه عىل احلكم فمن فعل ذلك منهم فهو كافر جيب قتاله حتى يرجع إىل  

  (1) هـ.ا .حكم اهلل ورسوله فال حيكم سواه يف قليل وال كثري

ثم الذي كان عليه جنكيز خان    :وقال أمحد بن عيل الفزاري القلقشندي

وهي   ، يف التدين وجرى عليه أعقابه بعد ه اجلري عىل منهاج ياسة التي قررها

ذهنه من  وقررها  عقله  من  أحكامً   ،قوانني ضمنها  فيها  فيها   ارتب  وحدد 

ربام وافق القليل منها الرشيعة املحمدية وأكثره خمالف لذلك سامها    احدودً 

 .(2) .ا.هـ…الياسة الكربى 

  فرصح القلقشندي أهنم يتدينون به أي يتعبدون به

 ابن كثري وشيخه أيب العباس ابن تيمية وغريمها يتضح  ه وكالمفمن كالم

غري  حكم  جتويز  أي  والتحريم  التحليل  يف  وقع  فيمن  املحكيَّ  اإلمجاع  أن 

إىل اهلل ومسألتنا املطروحة    حكم اهلل إذ جعلوا الياسق كدين اإلسالم موصاًل 

 

 (. 131/ 3التفسري )  (1)

-   القارئ  أهيا –(، وهذا القلقشندي من أعيان القرن الثامن. وتنبه  311-   310  /4اخلطط )  (2)

ا كفر باإلمجاع  هذ مثل   ألن النزاع حمل  خارج فهو كذلك كان وما  عندهم دين بأنه وصفه أنه يفك

 وهو التبديل. 
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فيمن حكم بغري ما أنزل اهلل مع االعرتاف بالعصيان ال مع القول بأنه جائز 

 . ال حمظور فيه أو بأنه طريق للرضوان 

ا ذكرته وجيه ومقنع لكن جاء عن ابن تيمية ما يدل عىل أن  م  :قال املكفر

التتار وقعوا يف جمرد حتكيم غري كتاب اهلل فيجب عىل املسلمني أن حيكموا اهلل 

أو  البندق  البندق ورشع  بينهم ومن حكم بحكم  ورسوله يف كل ما شجر 

فهو   :غريه مما خيالف رشع اهلل ورسوله وحكم اهلل ورسوله وهو يعلم ذلك

عىل حكم اهلل ورسوله ومن   "الياسق    "ن جنس التتار الذين يقدمون حكم  م

 . تعمد ذلك فقد قدح يف عدالته ودينه ووجب أن يمنع من النظر يف الوقف

 (1) واهلل أعلم ا.هـ

املفسق ال   : قال  أنه  بيقني  تبني  هذا  اإلسالم  شيخ  كالم  تأملت  لو  إنك 

هناية كالمه دال عىل أنه مل يكفره  ممسك لك يف كالم اإلمام ابن تيمية وذلك أن  

وذلك أنه قال: ومن تعمد ذلك   ،وهذا خالف ما تقرره وتريد الوصول إليه

فقد قدح يف عدالته ودينه ووجب أن يمنع من النظر يف الوقف ا.هـ وهو ما  

وإنام أراد    ،يريد بيقني تشبيهه بالتتار من كل وجه وإال لكفره كام كفر التتار

 .هو أن مجيعهم ترك حكم اهللاملشاهبة من وجه و

 

 ( 408/   35)  - جمموع الفتاوى   (1)
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ر املكفِّ دلياًل   :قال  تذكرت  تعاىل    قد  قوله  وهو  اهلل  كتاب  ْكَم   من  َأَفح 

ْكاًم  وَن َوَمْن َأْحَسن  ِمَن اهللَِّ ح   . لَِقْوٍم ي وِقن وَن   اجْلَاِهلِيَِّة َيْبغ 

ق إضافة  اليشء إىل اجلاهلية أو وصفه به ال يدل عىل الكفر فمن   :قال املفسِّ

إال بدليٍل خارجي داٍل عىل الكفر ويوضح ذلك قول رسول   اثم ال يكون كفرً 

وقال يف حديث أيب   متفق عليه  "إنك امرؤ  فيك جاهلية    "أليب ذر    ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  

  "  …ن  أربع يف أمتي من أمر اجلاهلية ال يرتكوهن  "مالك األشعري عند مسلم  

وَن     أال تسمع قوله "قال أبو عبيد القاسم بن سالم  ْكَم اجْلَاِهلِيَِّة َيْبغ  َأَفح 

    تأويله عند أهل التفسري أن من حكم بغري ما أنزل اهلل وهو عىل ملة اإلسالم

اجلاهلية كأهل  احلكم  بذلك  كانوا    ،كان  كذلك  اجلاهلية  أهل  أن  هو  وإنام 

  .(1) هـ .حيكمون ا 

ر سلَّمت لك بام ذكرَت ولكن بحكم العقل هذا الرجل الذي   :قال املكفِّ

كافرً  يكون  أال  اإلفرنج  بأحكام  وحيكم  الرشع  ي  كفر   ا ينحِّ يف  وقع  لكونه 

رب  أحكام  يرتك  ملاذا  وإال  استحالله؟  عىل  يدل  هذا  وفعله  اإلعراض 

   ؟األرباب 

ق املفسِّ كفر    :قال  بأنه  فعله  تصف  لكونك  املسلم  هذا  تكفري  تريد  إنك 

أن تكون مستحرًض   .إعراض إعراض  بأنه كفر  فعله  قبل وصفك    اوأرجو 

 

 . 45اإليامن ص   (1)
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لضابط كفر اإلعراض الذي هو اإلعراض بالكلية عن أصل الدين أو عدم 

والدين فال حيبه وال يبغضه وال يصدقه وال يكذبه وهذا    املباالة بالرسول  

هو ضابط كفر اإلعراض يف اآليات قال ابن القيم: وأما كفر اإلعراض فأن 

الرسول عن  وقلبه  بسمعه  يكذبه  ،يعرض  وال  يصدقه  وال   ،ال  يواليه  وال 

 :ملسو هيلع هللا ىلصوال يصغي إىل ما جاء به ألبته كام قال أحد بني عبد يا ليل للنبي   ،يعاديه

كلمة )) لك  أقول  صادقً   .واهلل  كنت  أرد    ،اإن  أن  من  عيني  يف  أجل  فأنت 

   (1)( ا.هـ(فأنت أحقر من أن أكلمك  اوإن كنت كاذبً  .عليك

الرسول به  جاء  فيام  ينظر  ال  حمض  إعراض  كفر  وال   ،وقال:  حيبه  وال 

ـ  ،وال يواليه وال يعاديه ،يبغضه   (2)بل هو معرض عن متابعته ومعاداته ا.ه

وقال ابن تيمية: ومن أعرض فليس يعتقد ال صدقه وال كذبه كافر وليس 

  (3) بمكذب ا.هـ

  

وعىل هذا من ترك احلكم بام أنزل اهلل مل يقع يف كفر اإلعراض ألنه مل يرتك 

ذلك فهذا جنس العمل أما إلزامك ملن ترك احلكم بام أنزل اهلل بأنه مستحل  ل

 

 (.  366/ 1مدارج السالكني )   (1)

 (. 1/331مفتاح دار السعادة )   (2)

 (. 674/ 2التسعينية )  (3)
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وال يدفع الدين اليقيني بالكفر املحتمل    إلزام  غري صحيح وإن كان حمتماًل 

  ا ثم هذا يفتح بابً   ؟ألن من دخل الدين بيقني مل خيرج إال بيقنٍي مثله فأين هو

املعايص أهل  بأنه    . يف تكفري  فكل من يستعظم معصية حيكم عىل صاحبها 

املعصية عظيم ال تكون عند ه إال  كافر ألنه مستحل هلذه املعصية إذ فعل هذه  

 . من مستحل هلا

كفروا العرب الذين امتنعوا    ملسو هيلع هللا ىلصأال ترى أن صحابة رسول اهلل    :قال املكفر

وجعلوهم مرتدين وذلك لكوهنم مجاعة   ملسو هيلع هللا ىلصعن الزكاة بعد وفاة رسول اهلل  

التاركني  اجلامعة  يف  يقال  هذا  ومثل  الدين  رشائع  من  رشيعة  عن  امتنعوا 

 . للحكم برشيعة اهلل سبحانه

قد اختلف العلامء يف حكم هؤالء هل هم كفار أم غري كفار   :قال املفسق

 ،فاروإن كنت أوافقك أهنم ك ،–رمحه اهلل  – عىل قولني مها روايتان عن أمحد  

القتال  إذ  مجاعة  كوهنم  كفرهم ألجل  ليس  ولكن  تيمية  ابن  ترجيح  وهذا 

مجاعة وقع من اخلوارج ومل يكفروا باتفاق الصحابة، ووقع من خيار األمة 

وا    يف الفتن ومل يكفروا واهلل يقول   َوإِْن َطاِئَفَتاِن ِمَن املْ ْؤِمننَِي اْقَتَتل وا َفَأْصلِح 

اَم   من أجل   اوليس الكفر أيًض   .يامن مع وجود القتال مجاعةفأثبت اإل  َبْينَه 

وإنام   مل يكفر أبا مجيل الذي مل يدفعها بخاًل   ملسو هيلع هللا ىلصالرتك املجرد ألن رسول اهلل  

الكفر ألجل عدم التزام هذا احلكم الذي سببه عدم اإلقرار بوجوبه، إذ من 
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حتت  حتى  تركه  عىل  ويرص  يرتكه  ثم  حكم  بوجوب  أحد  يقر  أن  املمتنع 

كام سيأِت من -التهديد بالقتل فمثل هذا ال يكون إال من غري مقر بوجوهبا  

ال أنه   ره هبذا احلكمعىل عدم إقرا  فبهذا يكون القتل دلياًل -كالم ابن تيمية  

  .فتأمل  السبب يف تكفريه

والصحابة   :قال اإلمام ابن تيمية   . وتنبه أن هذا مطرد يف كل حكم رشعي

هلا  جاحد  أو  بوجوهبا  مقر  أنت  هل  يقولوا  اخللفاء   ،مل  عنه  يعهد  مل  وهذا 

  اـ أو عناقً   واهلل لو منعوين عقااًل )  :بل قال الصديق لعمر    ،والصحابة

فجعل املبيح للقتال   (لقاتلتهم عىل منعه  ملسو هيلع هللا ىلصدهنا إىل رسول اهلل  ـ كانوا يؤو

الوجوب  جحد  ال  املنع  يقرون   .جمرد  كانوا  منهم  طوائف  أن  روي  وقد 

ومع هذا فسرية اخللفاء فيهم مجيعهم سرية واحدة    ،بالوجوب لكن بخلوا هبا

والشاهدة عىل قتالهم بالنار   ، وهي مقاتلتهم وسبي ذرارهيم وغنيمة أمواهلم

الردة أهل  مجيعهم  الصديق    .وسموهم  فضائل  أعظم  من    وكان 

حتى  فناظرهم  غريه  يتوقف  كام  يتوقف  ومل  قتاهلم  عىل  اهلل  ثبته  أن  عندهم 

فهؤالء مل يقع بينهم نزاع يف    ، قتال املقرين بنبوة مسيلمةوأما    .رجعوا إىل قوله

قال-قتاهلم   باتفاق   -ثم  ثبت  قد  الردة  أهل  يف  وإدخاهلم  هؤالء  وكفر 
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وال يتصور يف   :وقال  (1)الصحابة املستند إىل نصوص الكتاب والسنة ا.هـ

  ا زمً بأن اهلل أوجب عليه الصالة، ملت امقرً   ،بقلبه ايكون مؤمنً العادة أن رجاًل 

حتى يقتل،   ،يأمره ويل األمر بالصالة فيمتنع  ،وما جاء به  ملسو هيلع هللا ىلص لرشيعة النبي  

كافرً   اويكون مع ذلك مؤمنً إال  الباطن قط ال يكون  مقر ايف  أنا  قال  ، ولو 

  (2) منه ا.هـ  ابوجوهبا غري أين ال أفعلها كان هذا القول مع هذه احلال كذبً 

اهلل  -وقال   مقرً   :-رمحه  كان  معتقدً   افإن  الباطن،  يف  لوجوهبا   ابالصالة 

يمتنع أن يرص عىل تركها حتى يقتل وال يصيل، هذا ال يعرف من بني آدم  

يعتقد وجوهبا   اوال يعرف أن أحدً   ،وعادهتم وهلذا مل يقع هذا قط يف اإلسالم

  ، إن مل تصل وإال قتلناك وهو يرص عىل تركها مع إقراره بالوجوب   :ويقال له

ومتى امتنع الرجل من الصالة حتى يقتل: إن مل    .فهذا مل يقع قط يف اإلسالم

  بفعلها، فهذا كافر باتفاق املسلمني  اوال ملتزمً   ،بوجوهبا  ايكن يف الباطن مقرً 

 . (3) ا.هـ 

 

يف كتابه مفيد املستفيد يف كفر تارك -رمحه اهلل  –النقل بواسطة اإلمام حممد بن عبد الوهاب    (1)

 . 17التوحيد ص 

 

 (.615/ 7جمموع الفتاوى )  (2)

 . 63(.وانظر كتاب الصالة البن القيم ص 48/  22جمموع الفتاوى )  (3)
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فإذا تبني أن هتديد املرص عىل ترك الطاعة بالقتل وإرصاره بعد ذلك عىل 

قوتل عىل فعل   افيقال: لو أن أحدً   ،ارهعدم فعل الطاعة دليل عىل عدم إقر

طاعة ومل يفعلها ال ألجل ذات الطاعة وإنام من أجل خوفه ممن هو أقوى منه 

عىل عدم إقراره بوجوهبا إذ هو مقر   فهذا ال يكفر ألن القتال هنا ليس دلياًل 

لكنه خائف من غريه الذي هو أقوى منه وهذا مغاير ملن ترك لذات الطاعة 

ناك سبب آخر إذ هذا الصنف كافر ألنه دليل عىل عدم إقراره نفسها وليس ه

ومثل هذا يقال فيمن ترك احلكم بام أنزل اهلل وقوتل عىل ذلك فهم   .بوجوهبا

 صنفان: 

تارك لذات احلكم وهو مرص عىل الرتك مع مقاتلته عىل احلكم بام    /األول

 .إقراره بوجوهباألنه دليل عىل عدم -وال كرامة –أنزل اهلل فهذا كافر 

إال   من غريه إذ هو وإن كان حاكاًم   ا/ تارك احلكم بام أنزل اهلل خوفً   الثاين

أنه حمكوم من جهة من هو أقوى منه فمثل هذا ال يدل قتاله عىل أنه غري مقر 

   .واهلل أعلم  .بالوجوب 
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بل وقرأت لبعضهم   ،قد سمعت غري واحد-يا أخي  –لكن    :قال املكفر

، يقول بأن من قال بأن احلكم بغري (1)كسفر احلوايل يف كتابه ظاهرة اإلرجاء

 .ما أنزل اهلل كفره أصغر ال أكرب إال إذا استحل فهو مرجئ

 

(. ونص كالمه: جاء املرجئة املعارصون فقالوا: إن من كان ال حيكم بكتاب  696- 695/  2)   ( 1)

قد يقل أو يكثر، ال يقيمه ألنه من أمر اهلل    اوال يقيم من رشيعة اهلل إال جزءً   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وسنة رسوله  

ثم قال  -وما مل نطلع عىل ذلك فكل أعامله هي عىل سبيل املعصية  -ثم قال  -بدينه    ا له وإيامنً   وامتثااًل 

  وحكاًم   ا كل ذلك معاص ال خترجه من اإلسالم ما مل نطلع عىل ما يف قلبه فنعلم أنه يفضل رشعً -

وأنه  ويعتقده،  الكفر  يقصد  أنه  بلسانه  أو يرصح  اهلل وحكمه،  اهلل وحكمه عىل رشع    غري رشع 

من جهة أهنم مل حيكموا له بيشء من   ا مستحل للحكم بغري ما أنزل اهلل!! فمرجئة عرصنا أكثر غلوً 

من املرجئة األوائل فابن باز    ا ... ا.هـ فالحظ جعلهم أشد غلوً ا وال باطنً  ا أحكام الكفر ال ظاهرً 

شنائع عقدية أذكر    من املرجئة األوائل، وإن يف هذا الكتاب عدة  اأشد غلوً -رمحهام اهلل  -واأللباين  

 عىل غريها:  ا بعضها تنبيهً 

أ/ أمجع أهل السنة السلفيون عىل أن اإليامن يزول بزوال عمل القلب ولو بقي تصديق القلب، ومل  

(: فليس  550/ 7خيالف يف ذلك إال جهم بن صفوان، ومن شذ من أهل البدع، قال ابن تيمية )

لمني إال من شذ من اتباع جهم والصاحلي، ويف  جمرد التصديق بالباطن هو اإليامن عند عامة املس

قوهلم من السفسطة العقلية واملخالفة يف األحكام الدينية أعظم مما يف قول ابن كرام إال من شذ من  

أتباع ابن كرام، وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب هلل وال تعظيم، بل فيه بغض وعداوة 

: فأهل السنة  54.هـ قال ابن القيم يف كتاب الصالة ص  باتفاق املسلمني ا  ا هلل ورسله ليس إيامنً 

جممعون عىل زوال اإليامن، وأنه ال ينفع التصديق، مع انتفاء عمل القلب وحمبته وانقياده ا.هـ، ومع  

(:  527/ 2احلوايل خالف فيه وقال )  اعليه عند أهل السنة السلفيني إال أن سفرً   ا كون هذا جممعً 
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إن التنابز باأللقاب ووصف اآلخرين بأوصاف أهل البدع   :قال املفسق

إبانة   املعول  عليه  الذي  وهو  العرس  األمر  وإنام  أحد  كل  يستطيعه  سهل 

الربهان عىل هذه الدعاوى إذ كيف يقال ذلك وقد فرس اآلية بالكفر األصغر 

   ؟ابن عباس وأصحابه واألئمة كأمحد وغريه

 

بجوا الفاحشة  هذه  ارتكب  الفعل؛ ألن  فمن  بال شك، خاصة حني  مفقود  قلبه  عمل  فإن  رحه 

تلك   اإليامن  عنه  الشارع  نفى  هنا  فمن  الفعل،  وقوع  معها  يستحيل  الرتك  عىل  اجلازمة  اإلرادة 

الزاين حني يزين وهو مؤمن    "اللحظة   يزين  القلب عنده منع من احلكم  "ال  ، لكن وجود قول 

اين ليس عنده يشء من أعامل القلوب، ومع ذلك ال يزال  بخروجه من اإليامن كله ا.هـ فريى أن الز

، فهو هبذا يوافق اجلهم بن صفوان والصاحلي ونحومها من غالة املرجئة. فسبحان اهلل املنتقم  مسلاًم 

 باإلرجاء!!  ا ألوليائه كابن باز واأللباين، فأظهر اإلرجاء الغايل فيمن رماهم زورً 

الفعل )  االرتك( جحودً   )أي عىل   ب/ جعل اإلرصار عىل عدم  احتيج  632/ 2لاللتزام  وملا   :)

لالستدالل عىل كفرهم إىل قياس وال غريه، إنام جحدوا االلتزام هبا، أي أرصوا عىل أال يدفعوها،  

الفعل،   بكبرية اإلرصار عىل عدم  لوثة خارجية ألنه كفر  ا.هـ وهذه  الدين  بأهنا من  اإلقرار  مع 

ان معنى االلتزام فلرياجع. وإن هبذا الكتاب عدة أخطاء  وردة، وتقدم رد هذا وبي  اوجعله جحودً 

الدرر املتأللئة بنقض اإلمام العالمة حممد بن    "وشنائع بني مجلة منها اإلمام األلباين كام يف كتاب  

 . "نارص الدين األلباين فرية موافقة املرجئة 
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لوصف اخلطأ أن أكرب أئمة أهل السنة يف عىل وهاء هذا ا  اثم مما يزيدك يقينً

العرص والشيخ   هذا  باز  بن  العزيز  عبد  والشيخ  إبراهيم  بن  كالشيخ حممد 

  .(1)عىل هذا القول حممد بن عثيمني والشيخ األلباين

ر: ق حارًض   اسابقً -  قال املكفِّ فقد اتضح يل احلق   اجزاك اهلل خريً -  اواملفسِّ

ْؤِمنٍَة    فقد قال اهلل تعاىل    ،وأنا راجع عن قويل السابق  ْؤِمٍن َوال م 
َوَما َكاَن ملِ

ه  َأْمرً  ول  ة  ِمْن َأْمِرِهْم  اإَِذا َقىَض اهللَّ  َوَرس  رَيَ
وَن هَل م  اخْلِ  َأْن َيك 

املسألة   بيان حكم  التي أردت منها  املناظرة  بالدليل الصحيح وبعد هذه 

ر  اثبوتً  وداللًة أسأل اهلل أن يقرَّ أعيننا برجوع حكام املسلمني إىل الرشع املطهَّ

َعىَل الطَِّريَقِة    املحكم فإن به عزهم دنيا وأخرى قال تعاىل   وا  اْسَتَقام  ِو  َوَألَّ

ْم َماًء َغَدقً   .  اأَلَْسَقْينَاه 

 

 

 

  

  

 

 تقدم نقل أقواهلم.   (1)
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 الشبهة الثانية 

 بالتحاكم إىل هيئة األمم التكفري

 الرد عىل هذه الشبهة من أوجه:  

تصور حال هيئة األمم املتحدة، فإن احلكم عىل اليشء فرع   /الوجه األول  

انضمت إليها    ذات أنظمة وقرارات وعهود ومواثيق: فهي هيئة  عن تصوره

وقد نشأت    ، حرسها اهلل ورعاها-ومنها الدولة السعودية    ،العاملأكثر دول  

الثانية العاملية  احلرب  وجهات    ،إبان  تقريب  إنشائها  من  الرئيس  واهلدف 

والتي من شأهنا   ،وتضييق الثغرات التي قد تنشأ بني الدول  ،النظر بني األمم 

قيق عىل السلم واألمن الدوليني إىل جانب حت  اإن استمرت أن تشكل خطرً 

  .ومنع اللجوء إىل استخدام القوة كحل للمشكالت العاملية ،السالم

امليثاق املتحدة يف  األمم  هيئة  مقاصد  النحو   ،وقد جاء نص  وذلك عىل 

 اآلِت: 

: حفظ السلم واألمن الدويل: ورد هذا اهلدف يف أجزاء متفرقة من أواًل 

نحن شعوب األمم املتحدة   "فقد بدأت الفقرة األوىل من الديباجة    .امليثاق

أنفسنا  آلينا عىل  التي يف    :وقد  املقبلة من ويالت احلروب  ننقذ األجيال  أن 

  "يعجز عنها الوصف    اخالل جيل واحد جلبت عىل اإلنسانية مرتني أحزانً 



 البرهان املنير في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير 

99 

 

وليني  وأن نضم قوانا كي نحافظ عىل السلم واألمن الد  "وذكرت الديباجة  

" 

إذ نصت   ،ويف امليثاق نصت الفقرة األوىل من املادة األوىل عىل هذا اهلدف

السلم واألمن الدوليني  "عىل اآلِت   اهليئة    اوحتقيقً   ،حفظ  الغاية تتخذ  هلذه 

  ،التدابري املشرتكة الفعالة ملنع األسباب التي هتدد السلم والعمل عىل إزالتها

وتتذرع بالوسائل   ،وه اإلخالل بالسلموتقمع أعامل العدوان وغريها من وج

ملبادئ العدل والقانون الدويل حلل املنازعات الدولية التي قد   االسلمية وفقً 

  (1) تؤدي إىل اإلخالل بالسلم وتسويتها ا.هـ

يف كلمته التي ألقاها يف هيئة األمم املتحدة    وقد نص امللك فيصل  

عىل هذا اهلدف فكان مما قال: اليوم يتجه مؤمترنا التارخيي هذا الذي اشرتكت 

لقد شهد هذا اليوم إكامل   .فيه دول عديدة نحو تأسيس ودعم السالم العاملي

ما يمكن أن يسمى بميثاق العدل والسالم بعد عمل شاق ومناقشات طويلة 

عىل   .ت ومداوال للمحافظة  قصوى  فعالية  ذات  منظمة  خلق  هو  اهلدف 

هذا امليثاق ال يمثل الكامل الذي تتوق إليه   .السالم والعدل يف عامل املستقبل

 

 ، تأليف طالل حممد نور عطار.44-43كتاب هيئة األمم املتحدة منذ النشأة حتى اليوم ص (1)
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لكنه بال شك أفضل ما يمكن أن تتفق عليه مخسون دولة   ،الدول الصغرى

 (1) ا.هـ 

عبد صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن  -  اأيًض -وقد نص عىل هذا  

هلداه  -  العزيز اهلل  املتحدة   -وفقه  لألمم  العامة  اجلمعية  ألقاها يف  يف كلمة 

عامً  أربعني  مرور  اململكة   ابمناسبة  فإن  فقال:  املتحدة  األمم  تأسيس  عىل 

العربية السعودية وهي تدين بالدين اإلسالمي تضطلع بدور دويل متميز ألن  

 

هـ السنة التاسعة وكان مما قال: إن احلكومة  1406( ربيع اآلخر  106جملة الفيصل العدد )  (1)

ب  العربية السعودية تنضم إىل األمم املتحدة يف ترصحيها القائل بأن مبادئ السلم والعدالة واحلق جي

دواعي   من  وإن  املبادئ  هذه  عىل  تقوم  أن  جيب  الدولية  العالقات  وأن  العامل،  أنحاء  تسود  أن 

مليون    400اغتباطي العظيم، أن أقول: إن هذه املبادئ تطابق تعاليم الدين اإلسالمي الذي يعتنقه  

ديه ا.هـ  تسري عىل ه  امسلم يف العامل، وهي التعاليم التي اختذت احلكومة السعودية منها دستورً 

- ( وقال امللك فهد  43- 42)كتاب اململكة العربية السعودية والسعودية واملنظامت الدولية ص 

نعمل يف املحيط الدويل الشامل داخل دائرة هيئة  -أهيا األخوة املواطنون  -: ونحن -فقه اهلل هلداه و

رصف شاذ يسعى  األمم املتحدة وفروعها ومنظامهتا نلتزم بميثاقها وندعم جهودها ونحارب أي ت

إلضعافها وتقليص قوة القانون الدويل لتحل حمله قوة السالح ولغة اإلرهاب ا.هـ وأضاف خادم  

احلرمني الرشيفني: ولقد كانت ترصفاتنا وستبقى تعكس إحساسنا باالنتامء إىل املجموعة الدولية  

املبني عىل  السالم  بمبادئ  إيامننا  اختلفت مصاحلها، وتصور  مهام  واحدة  والعدل،  كأرسة  احلق   

ونعتقد أن األمن الدويل، واالستقرار السيايس مرتبطان بالعدالة االقتصادية ومنبعثان منها ا.هـ  

 .  48اململكة العربية السعودية واملنظامت الدولية ص
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خلارجية تسري عىل أساس أن املبادئ األساسية التي ارتكزت عليها  سياستها ا

ملا   تأكيد  فيها  ميثاقها  أجلها وضع  من  التي  النبيلة  واألهداف  املنظمة  هذه 

إذا كان  -ثم قال  -  .تقرره الرشيعة اإلسالمية من تنظيم للعالقات بني الدول

أساس حتقيقه   اهلدف الرئييس لألمم املتحدة والذي قامت فلسفة امليثاق عىل

  .(1) هو إقرار السالم واألمن الدوليني ا.هـ

أنظمة ال توافق الرشع اهليئة للكفار فإن هبا  الغلبة يف هذه  فلذا   ؛وبام أن 

كام تقدمت -ومل توافق عىل كل ما فيها    ،عارضت السعودية بعض األنظمة

   .اإلشارة إىل هذا بإقرار من املقديس نفسه

حرسها -وإليك مجلة من العهود واملواثيق التي مل تقبلها الدولة السعودية   

 :–اهلل 

مل توافق اململكة العربية السعودية عىل االتفاقية التي تنص عىل القضاء   -1

قال طالل حممد نور عطا: حتفظت اململكة   .عىل مجيع أشكال التميز ضد املرأة

وال تلزم نفسها بام يتعارض مع أحكام   ،العربية السعودية عىل هذه االتفاقية

ـ    (2)الرشيعة اإلسالمية ا.ه

 

 املرجع السابق.  (1)

 . 181حاشية كتابه اململكة العربية السعودية واملنظامت الدولية ص  (2)
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وجعل هذا امليثاق   ،أو جهاًل   اوهذا ما مل يبينه املقديس العنيد وكتمه عنادً 

 .فمن أسباب تكفري دولة التوحيد كام يف كتابه الكواش

مل توافق اململكة العربية السعودية عىل املادة السادسة عرشة يف حقوق   -2

القائلة   للرجل واملرأة متى بلغا سن الزواج احلق بالتزوج بدون   "اإلنسان 

 :فقالت دولة التوحيد يف مذكرة أرسلتها إىل األمم املتحدة  "قيد بسبب الدين  

 ، جود اهلل أمر حرمه اإلسالمإن زواج املسلم من امرأة وثنية وغري مؤمنة بو 

أما زواج    ،زواج املسلم من كتابية هيودية أم مسيحية أباحه اإلسالم  اوأيًض 

 (1) .غري املسلم بمسلمة فغري مباح

مل توافق دولة التوحيد عىل املادة العارشة من اإلعالن العاملي حلقوق   -3

 (2).اإلنسان التي أعطت كل شخص حرية تغيري دينه

اململكة العربية السعودية مل تنظم إىل املعاهدتني الدوليتني: األوىل أن    -4

والثانية املتعلقة باحلقوق   .اخلاصة باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

 

السعودية إىل منظمة األمم املتحدة حول تطبيق حقوق اإلنسان يف اململكة  مذكرة احلكومة    (1)

، وانظر كتاب موقف  182بالرشيعة اإلسالمية. نرش يف العدد األول من املجلة العربية ص   عماًل 

 . 98اململكة العربية السعودية من القضايا العاملية يف هيئة األمم املتحدة ص

 املرجع السابق.  (2)
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بسبب احتواء كل من هاتني املعاهدتني عىل مواد ال تساير   ،السياسية واملدنية

  (1)  .تعاليم الرشيعة اإلسالمية السمحة

من أهنا ال   ،كانت هذه حال الدولة السعودية مع هيئة األمم املتحدة  فإذا

- تقبل األنظمة التي ختالف الرشيعة اإلسالمية باعرتاف قادات هذه الدولة 

هداه   فيه  ملا  اهلل  عمليً   ،-وفقهم  هلا  عىل   ،اوبتطبيقهم  يتحفظوا  بأن  وذلك 

 .األنظمة والقرارات املخالفة للرشيعة اإلسالمية 

-يا منصفون  -هكذا حال الدولة مع هيئة األمم املتحدة فلامذا  إذا كان  

 ! ؟يشنع عليها ويكفرها

من أجل امتناعها عن القرارات    ،أليس من حقها أن تشكر بدل أن تكفر

  ؟املخالفة للرشيعة

أليس من حقها أن تؤازر وتساند عىل اعتزازها وحدها من بني مجيع الدول 

اإلسالمية برشيعة اإلسالم وحتفظها عىل كل ما خيالفه؟ لكن واأسفاه كيف 

املحاسن   ويقلبوا  املحامد  هذه  حيجبوا  أن  وأمثاله  العنيد  املقديس  استطاع 

 . مساوئ

ة تقتيض انضامم الدولة  أن املصلح  /الوجه الثاين من الرد عىل هذه الشبهة  

 محاية لنفسها من أعدائها الكفار   السعودية هلذه اهليئة

 

 .  98لكة العربية السعودية من القضايا العاملية يف هيئة األمم املتحدة ص موقف املم  (1)
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بل وبعض الدول اإلسالمية املخالفة للمعتقد السلفي، فإهنم يرتبصون  

بدولة التوحيد الدوائر لدوافع متعددة معلومة، ومن أوضح الرباهني حرب  

 . اخلليج األوىل، فدولة هتجم وأخرى عن أنياهبا تكرش

وبنود صلح   ،مغايرة حلالة القوة  اأن للضعف أحكامً   ان املتقرر رشعً وم

 .احلديبية خري شاهد ودليل عىل هذا

املحسن يف كتابه التارخيي   وقد ذكر الشيخ املؤرخ إبراهيم بن عبيد آل عبد

كتب معاهدات مع   "تذكرة أويل النهى والعرفان بأيام اهلل الواحد الديان  "

الرضا   سادًس بريطانيا ظاهرها  فقال:  تعهد   :ابالضيم  كام  ابن سعود  يتعهد 

آباؤه من قبل أن يتحاشى االعتداء عىل أقطار الكويت والبحرين ومشايخ 

الربيطانية التي هي حتت محاية احلكومة  وهلا صالت   ، قطر وسواحل عامن 

املذكورة احلكومة  مع  األقطار   ،عهدية  وختوم  شؤوهنا  يف  يتدخل  ال  وأن 

صفر من هذه السنة   18وجرى توقيعها يف    . فيام بعداخلاصة هبؤالء ستعني

.. وقد انتقدها .وال ريب أن هذه االتفاقية جائرة  ،1915ديسمرب    26املوافق  

معاهدة جائرة أهنا  عليها  ملا أرشف  فؤاد محزة  الضليع  عنها  فقال    . الكتاب 

وقال عنها املاهر الذكي حافظ وهبة املشهور بحرية الفكر ورجاحة العقل 

قالل الرأي ما نصه: جتىل قرص نظر مستشاري ابن سعود بام جيري يف واست

العامل واالستفادة من الفرص ولكن يقال عنها أن الظروف واألحوال ذلك  
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وملا خىل ابن سعود وصحبه الذين فيهم الرشف   .الوقت دعت إىل توقيعها

وال االستعامر  وأساليب  السياسة  لغة  يعرفون  ال  أهنم  غري  والقوة   والدين 

يصدقون بالظفر لغري الصارم البتار واستشارهم كعادته أجابوه بأننا يف حال 

فنراها تنفعنا بإذن اهلل يف احلال وال ترضنا إذا    ،ضعف وخصمنا قوي جبار

فالعربة بالقوة يف كل وقت   ،ويمكن تعديلها فيام بعد  ،كنا يف حالة منعة وقوة

كام أنه أدرك بأنه ال يبيع وال يتخىل وال   ،فقم وتوكل عىل اهلل ووقعها ،وحال

فام أحسن نتائج هذه   .وتسهيل طرق احلجاج  ،يرهن من نيته حسن اجلوار

أضف إىل ذلك أهنا لغت بعد   ،ولنا أسوة يف صلح احلديبية  ،اآلراء واألفكار

فت له بريطانيا  سبع سنوات وعدلت فيام بعد ذلك ملا فتح اهلل له احلجاز واعرت

  (1) ا.هـ  .باالستقالل التام يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد

 

أن االنضامم    أنه لو قدر جدال    /الوجه الثالث من الرد عىل هذه الشبهة /

من احلكم بغري ما أنزل اهلل ملا كفرت الدولة السعودية   إىل هيئة األمم املتحدة

أ  ؛بفعلها أن احلكم بغري ما  بيان   ا نزل اهلل عىل شناعته وكونه سببً ألنه تقدم 

وهبذا كان يفتي شيخنا    ،للضعف وتسلط األعداء، إال أنه ال خيرج من امللة

 كام تقدم. -رمحهام اهلل -بن باز والشيخ األلباين  عبد العزيز

 

(1)  (2 /198 .) 
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 فعىل هذا ال يصح هلذا املقديس العنيد أن يكفر باحلكم بغري ما أنزل اهلل

فالتكفري به من املتنازع   اولو كان موجودً   اموجودً بالد التوحيد؛ ألنه ليس  

عينً يكفر هبا  فيها ال  املتنازع  واملسائل  أهل    افيه،  تقريره من كالم  تقدم  كام 

 العلم. 

لو كان االنضامم إىل هيئة األمم املتحدة من احلكم بغري ما أنزل اهلل   / تنبيه

عبد لرأيت علامءنا كالشيخ حممد بن إبراهيم والشيخ سعد العتيق والشيخ  

بل   أنكروه وبينوا حرمته-رمحهم اهلل  -ابن باز والشيخ حممد العثيمني    العزيز

 عثيمني: نص عىل جوازه بعضهم فقد سئل الشيخ حممد بن صالح بن 

إىل غري اهلل   ابعض الناس يقول إن االنضامم إىل األمم املتحدة حتاكم أيًض 

  ؟فهل هذا صحيح ،سبحانه وتعاىل

فكل حيكم يف بلده بام يقتضيه النظام عنده،   ،: هذا ليس بصحيحفأجاب

وال جترب   ،وغريهم إىل قوانينهم  ،فأهل اإلسالم حيتكمون إىل الكتاب والسنة

وليس االنضامم إليها    ، أن حيكم بغري ما حيكم به يف بالده  ً احداألمم املتحدة أ

   (1)إال من باب املعاهدات التي تقع بني املسلمني والكفار ا.هـ

حتكم بام -حرسها اهلل  -وملا رددوا ما بني حني وآخر أن الدولة السعودية  

   .-كام سيأِت النقل عن بعضهم -وزكوها هبذا   ،أنزل اهلل

 

 م. 1997سبتمرب  11  - هـ  1418مجادى األوىل   10-  1608العدد -جملة الدعوة  (1)
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 الشبهة الثالثة

 إن هؤالء احلكام قد كفروا إلعانتهم الكفار عىل املسلمي يف عدة وقائع

 من أوجه: واجلواب عىل هذه الشبهة

، وال تقبل فيه اإلشاعات التي ال زمام هلا  اهينً  ا/ أن التكفري ليس أمرً 1

السيام ووالة األمر خاصة يف هذا البلد ينفون عن أنفسهم إعانة وال خطام  

الكفار عىل املسلمني، بل ورصحت بذلك بعض الصحف الغربية الكافرة،  

 واحلق ما شهدت به األعداء.

ال   األن لإلكراه مساغً   ؛/ أنه لو قدر حصوله فال يتعجل يف التكفري به2

من التكفري كام قال تعاىل   امانعً سيام والغلبة للدول الكافرة، فاإلكراه يكون  

    ياَمِن ْطَمِئنٌّ بِاأْلِ فإن قلت: إن اإلكراه ال يقبل باإلمجاع   إاِلَّ َمْن أ ْكِرَه َوَقْلب ه  م 

فيقال: هذا صحيح، لكن غاية ما  ؟يف إزهاق أنفس اآلخرين الستبقاء نفسه 

فس اآلخرين يف هذا اإلمجاع إثبات أن اإلكراه إلبقاء النفس مقابل إزهاق أن

يف منع    اغري معترب، وأن صاحبه آثم، لكن ليس معنى هذا أنه ال يكون عذرً 

  ا ليس مانعً -يف هذا  -احلاق الكفر به، ففرق بني التأثيم والتكفري، فاإلكراه  

 من التأثيم لكنه مانع من التكفري.

 سيأِتكام  -مسألة نزاعية    ا / إن التكفري بمطلق اإلعانة ال يسلم به ألهن3

 . -بيانه 
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 اأن التكفري باإلعانة ليس كفرً -فيام يظهر  -/ إن أصح أقوال أهل العلم  4

 : لذات اإلعانة، وإليك تأصيل املسألة وبحثها

 :بل عىل درجات ثالث  امطلقً  اإن التعامل مع الكفار ليس كفرً 

ْم   قال تعاىل    :معاملة كفرية وهي توليهم  :الدرجة األوىل َوَمْن َيَتَوهلَّ ْم ِمنْك 

ْم   ه  ِمنْه  ْم        قال ابن حزم: صح أن قوله تعاىل  َفإِنَّ ه  ِمنْه  ْم َفإِنَّ َوَمْن َيَتَوهلَّ ْم ِمنْك 

    إنام هو عىل ظاهره بأنه كافر من مجلة الكفار، وهذا حق ال خيتلف فيه اثنان

  (1) من املسلمني ا.هـ

الكفري   الوالء  نرصهتم   :(التويل)وضابط  أو  دينهم  الكفار ألجل  حمبة 

ألجله والرضا به، فإن وجدت نرصة بدون هذا الدافع وإنام حلظ دنيوي فهو 

 . احمرم وليس كفرً 

والدليل عىل هذا الضابط ما رواه الستة إال ابن ماجه من حديث عىل بن 

يف قصة حاطب بن أيب بلتعة إذ أرسل الرسالة إىل قريش   أيب طالٍب  

قال    "يا حاطب ما هذا    "فقال له رسول اهلل    خيربهم بقدوم رسول اهلل  

كان من يف قريش ومل أكن من أنفسهم و  املصقً   اال تعجل عيلِّ إين كنت امرً 

معك من املهاجرين هلم قرابات حيمون أهليهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك  

وال   ا حيمون هبا قرابتي وما فعلت ذلك كفرً   امن النسب فيهم أن اختذ فيهم يدً 

 

 (  138/ 11املحىل )  (1)
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رًض   اارتدادً  وال  ديٍن  اهلل    اعن  رسول  فقال  اإلسالم  بعد  إنه   "  بالكفر 

إقرار رسول اهلل    "صدقكم   د فعل   حرصي   فكالم حاطب مع  يف أن جمرَّ

وال ردًة عن الدين ولو كان جمرد فعل   الذا قال مل أفعله كفرً   احاطب ليس كفرً 

ألن جمرد الفعل كفر  كام أنه ال   املا احتاج إىل قوله مل أفعله كفرً   احاطب كفرً 

.  ايصح ملستهزئ باهلل أن يقول مل أقله كفرً   ألن جمرد االستهزاء كفر 

اللطيف   عبد  الشيخ  بن حسنوقال  الرمحن  عبد  فدخل حاطب يف   :بن 

خصوص  وله  بعمومه  النهي  وتناوله  به،  ووصفه  اإليامن  باسم  املخاطبة 

السبب الدال عىل إرادته مع أن يف اآلية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع  

السبيل لكن  فإن فاعل ذلك قد ضل سواء  باملودة،  إليهم  أبلغ  مواالة وأنه 

باهلل   اظاهر يف أنه ال يكفر بذلك إذا كان مؤمنً  "ه  صدقكم خلوا سبيل  "قوله  

ورسوله غري شاك وال مرتاب، وإنام فعل ذلك لغرض دنيوي ولو كفر ملا قيل 

وما يدريك لعل اهلل اطلع عىل أهل  "لعمر  ملسو هيلع هللا ىلصال يقال قوله  "خلوا سبيله  "

هو املانع من تكفريه ألنا نقول  "بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 

الكفر   فإن  الكفر وأحكامه،  يمنعه من حلاق  ما  بقي من حسناته  ملا  لو كفر 

ه   هيدم ما قبله لقوله تعاىل   ياَمِن َفَقْد َحبَِط َعَمل 
ْر بِاأْلِ  وقوله تعاىل  َوَمْن َيْكف 

    َيْعَمل وَن َكان وا  َما  ْم  َعنْه  حَلَبَِط  وا  ك  َأرْشَ للحسنات    َوَلْو  حمبط  والكفر 

مْ  (واإليامن باإلمجاع فال يظن هذا، وأما قوله  ه  ِمنْه  ْم َفإِنَّ   َوَمْن َيَتَوهلَّ ْم ِمنْك 
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ْؤِمن وَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْل  اال جَتِد  َقْومً  وقوله  وَله  ي  وَن َمْن َحادَّ اهللََّ َوَرس  َوادُّ ِخِر ي 

…    وقوله تعاىل   ًو ز  ْم ه  ِدينَك  وا  َذ  ِذيَن اختَّ الَّ وا  َتتَِّخذ  آَمن وا ال  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ   ا َيا 

وا اهللََّ  اَوَلِعبً  اَر َأْولَِياَء َواتَّق  فَّ ْم َواْلك  ِذيَن أ وت وا اْلكَِتاَب ِمْن َقْبلِك  نْت ْم  ِمَن الَّ  إِْن ك 

ْؤِمننَِي   ته السنَّة وقيَّدته وخصته باملواالة املطلقة العامة، وأصل   م  فقد فرسَّ

املواالة هو احلبُّ والنُّرصة والصداقة ودون ذلك مراتب متعددة  ولكل ذنٍب 

حظه وقسطه من الوعيد والذم، وهذا عند السلف الراسخني يف العلم من 

 .  (1)ا.هـ… هذا الباب وغريه الصحابة والتابعني معروف  يف

 اوال رًض   "ثم يف كالم حاطب بن أيب بلتعة إبانة  للضابط الكفري إذ قال  

 . "بالكفر بعد اإلسالم 

 .فإن قيل: حكى بعض العلامء اإلمجاع عىل أن مطلق اإلعانة كفر

 : حالتني فيقال: هذا اإلمجاع املحكي ما بني

 :-يف املحىل    -النزاع مثل قول ابن حزم  أن يكون خارج حمل    /األوىل  

ْم  (صح أن قوله تعاىل   ه  ِمنْه  ْم َفإِنَّ إنام هو عىل ظاهره بأنه  َوَمْن َيَتَوهلَّ ْم ِمنْك 

كافر من مجلة الكفار، وهذا حق ال خيتلف فيه اثنان من املسلمني ا.هـ، وذلك 

هذا حمل البحث   ؟ومن املتويل  ؟أننا ال نختلف يف كفر املتويل لكن ما التويل

يف بيان معنى التويل، وإنام أفاد كفر    اوفيه التنازع، وكالم ابن حزم ال يفيد شيئً 

 

 (. 1/474(. وانظر الدرر السنية ) 10-9/ 3الرسائل واملسائل النجدية )  (1)
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واضح ال إشكال فيه وال نزاع، ثم عىل افرتاض أن ابن حزم فاعله، وهذا  

 فإنه يقال فيه ما يقال يف احلالة الثانية اآلتية.  احكى إمجاعً 

جعلوا املظاهرة الكفرية كل إعانة للكفار   اأن الذين حكوا إمجاعً   /الثانية  

  .حتى القولية، وهذا اإلمجاع خمروم بيقني وال يعول عليه منصف  عامل بخرمه

 برهان خرم اإلمجاع املحكي ما ييل: و

مل يكفر مع أن فعله إعانة   ا رصح بأن حاطبً   أن اإلمام الشافعي  (  1

  .ملسو هيلع هللا ىلصقوية للكفار أمام جيش اإلسالم الذي يتقدمه رسول اهلل 

بأن   احلرب  أهل  من  املرشكني  إىل  يكتب  املسلم  أرأيت  للشافعي:  قيل 

املسلمني يريدون غزوهم أو بالعورة من عوراهتم هل حيل ذلك دمه ويكون  

  يف ذلك داللة عىل مماألة املرشكني؟ 

ال حيل دم من ثبتت له حرمة اإلسالم إال أن يقتل أو   :قال الشافعي  

كفرً  يكفر  أو  إحصان  بعد  وليس    اينًب  ايزين  الكفر  عىل  يثبت  ثم  إيامن  بعد 

يريدون منه   تأييد كافر بأن حيذر أن املسلمني  الداللة عىل عورة مسلم وال 

أقلت   :غرة ليحذرها أو يتقدم يف نكاية املسلمني بكفر بني، فقلت للشافعي

علمه عندي أن خيالفه بالسنة   قلته بام ال يسع مسلاًم  :قال ؟اأم قياًس  اهذا خربً 

ثم ساق -املنصوصة بعد االستدالل بالكتاب فقيل للشافعي فاذكر السنة فيه  

 -خرب حاطب ثم قال 
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الشافعي   احلكم   :قال  طرح  لك  وصفنا  ما  مع  احلديث  هذا  يف 

باستعامل الظنون ألنه ملا كان الكتاب حيتمل أن يكون ما قال حاطب كام قال 

يف اإلسالم، وأنه فعله ليمنع أهله، وحيتمل أن يكون زلة   اكً من أنه مل يفعله شا

ال رغبة عن اإلسالم، واحتمل املعنى األقبح، كان القول قوله فيام احتمل 

فعله، وحكم رسول اهلل فيه بأن مل يقتله ومل يستعمل عليه األغلب وال أحد  

يف   مباين  ملسو هيلع هللا ىلصأتى يف مثل هذا أعظم يف الظاهر من هذا ألن أمر رسول اهلل  

 ملسو هيلع هللا ىلص عظمته جلميع اآلدميني بعده فإذا كان من خابر املرشكني بأمر رسول اهلل 

يريد غرهتم فصدقه ما عاب عليه األغلب مما يقع يف النفوس    ملسو هيلع هللا ىلصورسول اهلل  

كان من بعده يف أقل من حاله وأوىل أن يقبل منه مثل    فيكون لذلك مقبواًل 

 ما قبل منه.  

رسول اهلل صىل اهلل عليه قال قد أفرأيت إن قال قائل إن    :قيل للشافعي

صدق إنام تركه ملعرفته بصدقه ال بأن فعله كان حيتمل الصدق وغريه فيقال  

فلو   ملسو هيلع هللا ىلصله قد علم رسول اهلل   بالظاهر  املنافقني كاذبون وحقن دماءهم  أن 

يف حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه عىل املنافقني القتل   ملسو هيلع هللا ىلصكان حكم النبي  

إنام   ولكنه  بكذهبم  منهم  بالعلم  وجل  عز  اهلل  وتوىل  بالظاهر  كل  يف  حكم 

له مثل ما وصفت من علل   الرسائر ولئال يكون حلاكم بعده أن يدع حكاًم 

فهو عام حتى يأِت عنه داللة   ملسو هيلع هللا ىلصأهل اجلاهلية وكل ما حكم به رسول اهلل  
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أو عن مجاعة املسلمني الذين ال يمكن فيهم أن جيهلوا    اعىل أنه أراد به خاًص 

فكيف يقال بعد   (1)يف كتاب اهلل عز وجل ا.هـ  اله سنة أو يكون ذلك موجودً 

 بأن أي إعانة تويل وهي كفر باإلمجاع؟   :ذلك

 برصاحة ووضوح.  وهذا الشافعي ينقض اإلمجاع 

بوضوحأن  (  2 إطالعه  القرطبي رصح  كثر  الكفار عىل عورات    أن من 

مع أن هذه إعانة   ادنيويً   اودافعه أمرً   املسلمني ال يكفر إذا كان اعتقاده سلياًم 

قال   للكفار  اهلل-قوية  وينبه   :–رمحه  املسلمني  عىل عورات  تطلعه  كثر  من 

: إذا كان فعله لغرض اعليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم مل يكن بذلك كافرً 

كام فعل حاطب حني قصد بذلك اختاذ اليد   ؛دنيوي واعتقاده عىل ذلك سليم

  (2) ومل ينو الردة عن الدين ا.هـ

يف خرم اإلمجاع الذي ينص عىل أن أدنى إعانة قولية أو   اأفليس هذا رصحيً 

 فعلية توٍل كفري؟ 

 

 (. 250-249/ 4كتاب األم )  (1)

 (. 52/ 18التفسري )  (2)
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اجلوزي(  3 ابن  تعاىل    :قال  ْم    قوله  ِمنْه  ه   َفإِنَّ ْم  ِمنْك  َيَتَوهلَّ ْم  فيه   َوَمْن 

من يتوهلم   :من يتوهلم يف الدين، فإنه منهم يف الكفر. والثاين  :أحدمها  :قوالن 

  (1) يف العهد فإنه منهم يف خمالفة العهد ا.هـ

أن ابن اجلوزي بقوله هذا مل خيرم اإلمجاع -أهيا القارئ الكريم  -فالحظ  

أن التويل    :وهو  فحسب بل مل حيك القول الذي يدعي عليه اإلمجاعاملزعوم  

مل حيكه ابن اجلوزي من األقوال يف  -الكفري يكون بأدنى اإلعانة ولو قولية  

استقصاء أقوال - املعروف بسعة االطالع  -  املسألة، مع حماولة ابن اجلوزي

تفسريه يف  ناصحً   :املفرسين  البنه  كتب  كام  املسري(،  عظم    اومبينً   ا)زاد  له 

  .(2) وما ترك املغني، وزاد املسري حاجة إىل يشء من التفاسري ا.هـ :تفسريه

ه   املراد  :: وقيلقال أبو الفضل حممود األلويس( 4 ْم َفإِنَّ َوَمْن َيَتَوهلَّ ْم ِمنْك 

ْم   -ريض اهلل تعاىل عنهام  -كافر مثلهم حقيقة، وحكي عن ابن عباس    ِمنْه 

 (3) أو نصارى.. ا.هـ العل ذلك إذا كان توليهم من حيث كوهنم هيودً و

رمحهم -  والشافعي وأمحد  اأن أئمة املذاهب األربعة أبا حنيفة ومالك  (  5

ال يرون كفر اجلاسوس الذي يفيش رس املسلمني إىل الكفار، وهذا ما  -اهلل  

 

 (. 378/ 2زاد املسري )  (1)

 . 66رسالة لفتة الكبد ص (2)

 (. 157/ 3روح املعاين ) (3)
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-وسيأِت نقل مهم عنه يف آخر البحث يتعلق بآية التويل  -اختاره ابن تيمية  

 وابن القيم  

القيم   ابن  بلتعة ملا جس عليه، سأله   :قال  ثبت أن حاطب بن أيب 

ع عىل ما يدريك لعل اهلل اطل  ":رضب عنقه فلم يمكنه وقال  عمر  

وقد تقدم حكم املسألة   "اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم    :أهل بدر فقال

فقال سحنون  ذلك،  يف  الفقهاء  واختلف  أهل   :مستوىف.  املسلم  كاتب  إذا 

 : احلرب قتل ومل يستتب وماله لورثته وقال غريه من أصحاب مالك رمحه اهلل

فار. وقال ويطال حبسه وينفى من موضع يقرب من الك  اوجيعً   اجيلد جلدً 

يقتل وال يعرف هلذا توبة وهو كالزنديق. وقال الشافعي وأبو    : ابن القاسم

ال يقتل، والفريقان احتجوا بقصة حاطب وقد تقدم    :حنيفة وأمحد رمحهم اهلل

  وأصحابه  اذكر وجه احتجاجهم ووافق ابن عقيل من أصحاب أمحد مالكً 

 (1) ا.هـ

َوَمْن   يف تفسريه سورة املائدة آية  الشيخ املحقق عبد الرمحن السعدي،  (  6

ْم   ِمنْه  ه   َفإِنَّ ْم  ِمنْك  قال  َيَتَوهلَّ ْم  إىل   :حيث  االنتقال  يوجب  التام  التويل  ألن 

حتى يكون العبد    افشيئً   ادينهم، والتويل القليل يدعو إىل الكثري ثم يتدرج شيئً 

 

(1)   ( املعاد  )64/ 5زاد  املعاد  زاد  وانظر   .)3 /422-424 ( والبدائع   )4  /939-  941  )

 (. 372/ 2والصارم املسلول )
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ن الكفر ال يكون إال بالتويل التام وما عداه ليس منهم ا.هـ، فهذا رصيح يف أ

 ، والتويل التام راجع لألديان وهي أمور اعتقادية. اكفرً 

حيث قال يف    العالمة األصويل واملفرس الشيخ حممد األمي الشنقيطي(  7

ْم      :تفسريه، عند قوله سبحانه ه  ِمنْه  ْم َفإِنَّ ويفهم من   :قال  َوَمْن َيَتَوهلَّ ْم ِمنْك 

، رغبة فيهم أنه كافر مثلهم. ا اختيارً   اظواهر اآليات أن من توىل الكفار عامدً 

  :، بل قرنه بأمر قلبي أو اعتقادي وهوا التكفري مطلقً   ، فلم جيعل  (1) ا.هـ

 أن يتوىل الكفار رغبة فيهم. 

يف تفسريه سورة املائدة   الشيخ املحقق حممد بن صالح العثيمي  ( 8

ْم    آية   ه  ِمنْه  ْم َفإِنَّ ذكر أن نرصهتم من كبائر الذنوب كقول   َوَمْن َيَتَوهلَّ ْم ِمنْك 

املهم عىل كل حال من هنا   :ثم قال   "من غشنا فليس منا  "  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  

كلمة املواالة التي هنى اهلل عنها هي مواالهتم باملنارصة واملعاونة مما  تعرف أن  

إال إذا عاوهنم ونارصهم عىل   :يعود عليهم بالنفع فهذا حرام لكن قلت لكم 

رمحه  -، فلم حيكم  (2) من هو أشد إيذاء للمسلمني منهم فهذا ال بأس به ا.هـ  

 عىل النرصة بأهنا كفر. -اهلل 

 

 

 (. 2/111أضواء البيان )   (1)

 الوجه الثاين(.  ( 51املائدة )رشيط رقم ) (2)
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بأن هؤالء األئمة الكبار مل يكفروا   اهذا اإلمجاع خمرومً   أليس  /هيا القراء  أ

اجلاسوس الذي يفيش رس املسلمني إىل الكافرين الذي قد يكون مؤداه قتل 

 . عرشات بل مئات من املسلمني

أن اإلمجاع املزعوم خمروم ال يصح التعويل عليه عند   افبهذا يظهر لك جليً  

 بخرمه.  أهل اإلنصاف العاملني

وحماولة بعضهم جعل مسألة اجلاسوس مسألة خاصة ال خيرم هبا اإلمجاع 

 : حماولة فاشلة لوجوه

ومل   -1 القولية  الصور  حتى  كل صورة  أكدوا  اإلمجاع  حكوا  الذين  أن 

مستثناة   هذه  كانت  ولو  اجلاسوس،  صورة  مرة  ولو  منهم  أحد  - يستثن 

 يليه. ألبانوها وما تركوها، ويؤكد هذا الوجه الذي -عندهم 

أن مما يتاميز به دليل اإلمجاع أنه قطعي الداللة فليس هو من األدلة   -2

 املجملة حتى حيتاج إىل بيان. 

أن الذين نقلوا اإلمجاع علامء متأخرون، ولو كان يف املسألة إمجاع  ملا    -3

 أغفله األولون من املفرسين والفقهاء مع كثرهتم ودقتهم.
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- أن يف كالم العلامء األوائل واملتأخرين من علق التكفري باالعتقاد    -4

 ال عىل العمل، فهؤالء إذا ذكروا مسألة اجلاسوس ذكروها متثياًل -ام سبق  ك

 (1) ألهنم ال يكفرون بمجرد العمل.   اال ختصيًص  - اقطعً  -

ولواله لكفر، وتفنيد هذه   كان متأوال    ايردد بعضهم شبهة وهي أن حاطب  

      :لشبهة من أوجها

عن عذره، مل يعتذر حاطب بأنه تأول   املا سأل حاطبً   ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل   -أ

 بل ذكر أنه فعل ما فعل حلظ دنيوي. ارشعيً  دلياًل 

لذلك مل يكشف شبهة   كان متأواًل   ا مل يفهم أن حاطبً   ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل    -ب

 هبا، ودواء الشبه كشفها. اكان حاطب متمسكً 

أقر بأنه عاص، لكنه مغفور له لكونه من أهل بدر   ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل    -ج

 ال ألجل التأويل. 

 

-بيان ذلك أن املتأولني غري آثمني، وعليه فهم غري حمتاجني إىل حسنات  

ذلك -بدر    كحضور عىل  اإلمجاع  حزم  ابن  حكى  وقد  سيئاهتم،  هبا  تغفر 

( جمموع  143/  2)(، وانظر كالم ابن تيميه يف االستقامة  270/  3الفصل ))

 

قد استفدت من رسالة )الوقفات عىل يشء مما يف كتاب التبيان من املغالطات( الرد األول    (1)

 . –اجزاه اهلل خريً -والثاين ملؤلفه أيب عبد اهلل اليمني 
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، 259( والرد عىل البكري ص)12/180) (3/284()1/113الفتاوى )

    .(145 -144واألصفهانية ) (329

كام تقدم -الكفار    وهذا خيتلف باختالف أصناف  :/ املواالة املحرمة  الثانية

بغًض - ويبغض  يعادي  مجيعهم  أن  وأن ا دينيً   اإال  دينهم  بطالن  ويعتقد   ،

العلم خالفً  فيها أهل  النار، وهناك مسائل فقهية اختلف    ا معتربً   امصريهم 

اعتقد  املسائل من  فمثل هذه  العرب،  الكافر وحدود جزيرة  تعزية  كحكم 

لف، وإن كان له حق أن يبني  حرمتها فال يفعلها، لكن ال يشنع به عىل املخا 

أيًض  قوله  إليه ألن  ويدعو  فيها،   اقوله  املخالفة  يسوغ  التي  املسائل  يف حيز 

 وهلذا ضوابط مذكورة يف مضاهنا من كتب وكالم أهل العلم. 

جائزة  الثالثة هذا   :/  يف  واألصل  احلربيني  لغري  احلسنة  املعاملة  وهي 

تعاىل   قوله  َومَلْ   الباب،  يِن  الدِّ يِف  ْم  َقاتِل وك  ي  مَلْ  ِذيَن  الَّ َعِن  اهللَّ   م   َينَْهاك  ال 

ِبُّ املْ ْقِسطنِي َ ْقِسط وا إَِلْيِهْم إِنَّ اهللََّ حي  ْم َوت  وه  ْم َأْن َترَبُّ ْم ِمْن ِدَياِرك  وك  ِْرج    ، خي 

الكتاب، ومنه  ومنه الزواج من الكتابيات دون العكس، وأكل ذبائح أهل 

وهو أمر مستحب إن مل جيب دعوهتم إىل اإلسالم وترك ما هم عليه من دين  

 منسوخ حمرف وهكذا...
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كثريً  إن   / املصلحة،   اتنبيه  بحسب  ختتلف  الباب  هذا  يف  األحكام  من 

 فحالة القوة هلا أحكام مغايرة حلالة الضعف، كام تقدم ذكر هذا.
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 الشبهة الرابعة 

 إلغاء رشعية اجلهاد

ومن تأكيد األسس وتثبيتها أن جهاد الدفع أو الطلب أمران مرشوعان  

يف كتاب اهلل    امقررً   األنه أنكر شيئً   ،من أنكر رشعيتهام ارتد وخرج من امللة

رسوله   وقتً   ملسو هيلع هللا ىلصوسنة  اجلهاد  هلذا  أن  يعرف  أن  املهم  من    اورشوطً   الكن 

 : أنبه عىل هذه التمهيدات فيام يل  ،ومقاصد من أجلها رشع

األول ال   :التمهيد  لغريه  مرشوع  الرشيعة  يف  وقتاهلم  األعداء  جهاد  أن 

وَن    كام قال تعاىل  ،وهو إقامة دين اهلل يف األرض  لذاته، ْم َحتَّى ال َتك  َوَقاتِل وه 

ين  هللَِِّفِ  وَن الدِّ   ْتنَة  َوَيك 

وال يعبد إال اهلل   ، قال ابن جرير الطربي: فقاتلوهم حتى ال يكون رشك

له ال رشيك  الفتنة،   ، وحده  وهو  األرض  من  اهلل  عباد  عن  البالء  فريتفع 

ويكون الدين كله هلل، يقول: وحتى تكون الطاعة والعبادة كلها هلل خالصة 

ثم ساقه   ،دون غريه، وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك

وغريهم    بإسناده عن ابن عباس، واحلسن، وقتادة، والسدي، وابن جريج،

  (1) ا.هـ- رمحهم اهلل-

 

 (.  162/  9التفسري )  (1)
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وقال أبو عبد اهلل القرطبي: فدلت اآلية واحلديث عىل أن سبب القتال هو  

قال فِْتنَة    الكفر؛ ألنه  وَن  َتك  ال  الكفر    َحتَّى  عدم  الغاية  فجعل  كفر،  أي 

  (1) وهذا ظاهر ا.هـ

وقال ابن دقيق العيد: ألن اجلهاد وسيلة إىل إعالن الدين ونرشه وإمخاد 

   (2)فضيلته بحسب فضيلة ذلك ا.هـالكفر ودحضه ف

وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي يف تفسريه: ثم ذكر تعاىل املقصود من 

أمواهلم،  وأخذ  الكفار  دماء  به سفك  املقصود  ليس  وأنه  سبيله،  القتال يف 

ولكن املقصود به أن يكون الدين هلل تعاىل فيظهر دين اهلل تعاىل، عىل سائر 

ي ما  فإذا األديان، ويدفع كل  بالفتنة،  املراد  عارضه من الرشك وغريه، وهو 

   حصل هذا املقصود فال قتل وال قتال ا.هـ

هي   من قاتل لتكون كلمة اهلل  ":ويف حديث أيب موسى قال رسول اهلل  

اهلل سبيل  يف  فهو  عليه  "العليا  ترك   .متفق  عىل  فالعقوبة  تيمية:  ابن  قال 

   (3) الواجبات وفعل املحرمات هي مقصود اجلهاد يف سبيل اهلل ا.هـ

 

 (. 354/ 2التفسري) (1)

 فتح الباري )كتاب اجلهاد باب فضل اجلهاد(.  (2)

 (. 308/  28جمموع الفتاوى )  (3)
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 .(1) جردت سيوف اجلهاد ا.هـ  -أي التوحيد-وقال ابن القيم: وألجلها  

مقصودً  اجلهاد  كان  تعاىل  اولو  قال  كام  اجلزية  بأخذ  سقط  ملا  َقاتِل وا  لذاته 

ِذيَن ال  ه  َوال الَّ ول  َم اهللَّ  َوَرس  وَن َما َحرَّ م  َرِّ ْؤِمن وَن بِاهللَِّ َوال بِاْلَيْوِم اآْلِخِر َوال حي  ي 

ْم   َوه  َيٍد  َعْن  ْزَيَة  اجْلِ ْعط وا  ي  َحتَّى  اْلكَِتاَب  أ وت وا  ِذيَن  الَّ ِمَن  احْلَقِّ  ِديَن  َيِدين وَن 

ونَ  إذا أمر   ل اهلل  ويف حديث بريدة يف صحيح مسلم: كان رسو  َصاِغر 

عىل جيش أو رسية أوصاه يف خاصته بتقوى اهلل ومن معه من املسلمني    اأمريً 

اغزوا باسم اهلل يف سبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل، اغزوا وال   "ثم قال:  اخريً 

، وإذا لقيت عدوك من املرشكني اتغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدً 

أو خالل فذكر اإلسالم، فإن مل يستجيبوا فاجلزية،   فادعهم إىل ثالث خصال

   ."فإن مل يعطوا فالقتال 

الثاين يف   :التمهيد  اهلل  دين  إقامة  وهو  لغريه،  مرشوع  اجلهاد  أن  تبي  إذا 

املتعمق  والنظر  الدقيق  الرشعي  الفقه  من  بد  ال  إليه  الدعوة  فقبل  األرض 

صودة وهي إقامة دين اهلل أم الطويل هل الدعوة هبذه الوسيلة حتقق الغاية املق 

 ال؟ 

ومن األمور املعينة عىل إدراك واقع املسلمني أهنم إذا كانوا يف ضعف من 

جهة العدة والعتاد بالنسبة لعدوهم فال يصح هلم أن يسلكوا مسلك جهاد  

 

 (. 4/  1( وأعالم املوقعني )1/34زاد املعاد)  (1)
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رسوله   يأمر  مل  اهلل  أن  ذلك  ويوضح  ضعفاء،  لكوهنم  وقتاله   العدو 

ملا كانو  الكفار  بقتال  العدة والعتاد والصحابة  ا يف مكة، لضعفهم من جهة 

 بالنسبة لعدوهم. 

تيمية: وكان مأمورً  ابن  املسلمني   اقال  قتاهلم لعجزه وعجز  بالكف عن 

عن ذلك، ثم ملا هاجر إىل املدينة وصار له هبا أعوان أذن له يف اجلهاد، ثم ملا 

قووا كتب عليهم القتال ومل يكتب عليهم قتال من ساملهم؛ ألهنم مل يكونوا  

الكفار مجيع  قتال  وملوك    .يطيقون  قريش  قتال  وانقطع  مكة  اهلل  فتح  فلام 

بقتال الكفار  -تعاىل  -فدت إليه وفود العرب باإلسالم أمره اهلل  العرب، وو

كلهم إال من كان له عهد مؤقت، وأمره بنبذ العهود املطلقة، فكان الذي رفعه  

ـ    (1)ونسخه ترك القتال ا.ه

وقال: وسبب ذلك أن املخالفة هلم ال تكون إال مع ظهور الدين وعلوه 

فلام كان املسلمون يف أول األمر ضعفاء  كاجلهاد، وإلزامهم باجلزية والصغار،  

  (2) مل ترشع املخالفة هلم، فلام كمل الدين وظهر وعال، رشع ذلك ا.هـ

وقال: فكان ذلك عاقبة الصرب والتقوى اللذين أمر اهلل هبام يف أول األمر، 

وكان إذ ذاك ال يؤخذ من أحد من اليهود الذين باملدينة وال غريهم جزية، 

 

 (. 237/  1اجلواب الصحيح )   (1)

 (. 420/  1اقتضاء الرصاط املستقيم )  (2)
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اآليا تلك  اهلل وصارت  نرص  يمكنه  ال  مستضعف  مؤمن  كل  حق  يف  ت 

ورسوله بيده وال بلسانه، فينترص بام يقدر عليه من القلب ونحوه، وصارت 

آية الصغار عىل املعاهدين يف حق كل مؤمن قوي يقدر عىل نرص اهلل ورسوله 

ر رسول  م  بيده أو لسانه، وهبذه اآلية ونحوها كان املسلمون يعملون آخر ع 

الراشدين، وكذلك هو إىل قيام الساعة، ال تزال   وعىل  اهلل   عهد خلفائه 

طائفة من هذه األمة قائمني عىل احلق ينرصون اهلل ورسوله النرص التام، فمن 

كان من املؤمنني بأرض هو فيها مستضعف أو يف وقت هو فيه مستضعف 

فليعمل بآية الصرب والصفح عمن يؤذي اهلل ورسوله من الذين أوتوا الكتاب  

املرشكني، وأما أهل القوة فإنام يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون  و

يد وهم   اجلزية عن  يعطوا  الكتاب حتى  أوتوا  الذين  قتال  وبآية  الدين،  يف 

  (1) صاغرون ا.هـ

وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي: هذه اآليات تتضمن األمر بالقتال يف  

ملدينة، ملا قوي املسلمون للقتال أمرهم  سبيل اهلل، وهذا كان بعد اهلجرة إىل ا

  (2) اهلل به، بعدما كانوا مأمورين بكف أيدهيم ا.هـ

 

 (. 413/ 2الصارم املسلول )  (1)

 . 89التفسري ص    (2)
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مع قلة عددهم -: ومنها: أنه لو فرض عليهم القتال  -رمحه اهلل    -وقال

أعدائهم وكثرة  فروعي   -وعددهم،  اإلسالم،  اضمحالل  إىل  ذلك  ألدى 

ن احلكم. وكان بعض جانب املصلحة العظمى عىل ما دوهنا، ولغري ذلك م

فيها  الالئق  غري  احلال  تلك  يف  القتال  عليهم  فرض  لو  أن  يودون  املؤمنني 

التوحيد  من  الوقت  ذلك  يف  به  أمروا  بام  القيام  فيها  الالئق  وإنام  ذلك، 

َوَلْو َأهنَّ ْم َفَعل وا َما ي وَعظ وَن بِِه   والصالة والزكاة ونحو ذلك، كام قال تعاىل

َتْثبِيتً   اَلَكاَن َخرْيً  كتب   ،وقوي اإلسالم  ،فلام هاجروا إىل املدينة  اهَل ْم َوَأَشدَّ 

  (1) عليهم القتال يف وقته املناسب لذلك ا.هـ

البد فيه من رشط وهو أن يكون   ":العثيمني وقال الشيخ حممد بن صالح

عند املسلمني قدرة وقوة يستطيعون هبا القتال، فإن مل يكن لدهيم قدرة فإن  

التهلكةإقحام   إىل  بأنفسهم  إلقاء  القتال  يف  اهلل   ،أنفسهم  يوجب  مل  وهلذا 

ألهنم عاجزون ضعفاء فلام   ،سبحانه وتعاىل عىل املسلمني القتال وهم يف مكة 

هاجروا إىل املدينة وكونوا الدولة اإلسالمية وصار هلم شوكة أمروا بالقتال، 

واجبات ألن مجيع وإال سقط عنهم كسائر ال  ،وعىل هذا فالبد من هذا الرشط

 

 . 188التفسري ص  (1)
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وا اهللََّ َما اْسَتَطْعت مْ     :الواجبات يشرتط فيها القدرة لقوله تعاىل  وقوله:  َفاتَّق 

 َكلِّف  اهللَّ  َنْفًس ْسَعَها  اال ي    (1) ا.هـ إاِلَّ و 

عىل سؤال يتعلق بحاجة املجتمع اإلسالمي للجهاد يف سبيل اهلل   اوقال ردً 

بيانه   ليكون    بعد  العظيمة يف الرشع اإلسالمي  فضل اجلهاد ومنزلته 

له؟،  االستعداد  عدم  مع  أو جيوز  القتال  وأضاف هل جيب  كله هلل،  الدين 

فاجلواب: ال جيب وال جيوز ونحن غري مستعدين له، واهلل مل يفرض عىل نبيه  

وأن اهلل أذن لنبيه يف صلح احلديبية أن يعاهد   ،وهو يف مكة أن يقاتل املرشكني

  .للمسلمني  ا املرشكني ذلك العهد الذي إذا تاله اإلنسان ظن أن فيه خذالنً 

يا   كثري منكم يعرف كيف كان صلح احلديبية حتى قال عمر بن اخلطاب: 

قال: بىل. قال: فلم نعطي    ؟رسول اهلل ألسنا عىل احلق وعدونا عىل الباطل

ما يف شك أنه أفقه    ملسو هيلع هللا ىلص، فظن أن هذا خذالن، ولكن الرسول  ؟الدنية يف ديننا

من عمر، وأن اهلل تعاىل أذن له يف ذلك وقال: إين رسول اهلل ولست عاصيه 

نارصي   خذالنً   …وهو  الصلح  ظاهر  كان  يا   ،للمسلمني  اوإن  يدلنا  وهذا 

ثق قوة  وهو  مهمة  مسألة  عىل  بربهإخواين  املؤمن  عىل  .ة  جيب  أنه  املهم   .

املسلمني اجلهاد حتى تكون كلمة اهلل هي العليا ويكون الدين كله هلل، لكن 

جهاد  ولو  حتى  الكفار  جهاد  به  يستطيعون  ما  املسلمني  بأيدي  ليس  اآلن 

 

 (  9/ 8الرشح املمتع ) (1)
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مدافعة وجهاد املهامجة ما يف شك اآلن غري ممكن حتى يأِت اهلل بأمة واعية 

أما نحن عىل هذا الوضع فال يمكن أن   ،اثم عسكريً   ، اسيً ونف  اتستعد إيامنيً 

 . (1) نجاهد ا.هـ

ومما يزيد أن القوة رشط إلقامة جهاد الطلب ابتداء أن اهلل اشرتط يف العدد 

َف اهللَّ  للوجوب أن يكون الرجل املسلم مقابل اثنني، كام قال تعاىل اآْلَن َخفَّ

ْم   فِيك  َأنَّ  َوَعلَِم  ْم  َوإِْن   اَضْعفً َعنْك  ِماَئَتنْيِ  َيْغلِب وا  ِماَئة  َصابَِرة   ْم  ِمنْك  ْن  َيك  َفإِْن 

ابِِرينَ  َأْلَفنْيِ بِإِْذِن اهللَِّ َواهللَّ  َمَع الصَّ ْم َأْلف  َيْغلِب وا  ْن ِمنْك  فلو كان الكفار    َيك 

ثالثة أضعاف املسلمني ملا وجب عليهم القتال، ولصح هلم الفرار، كام فعل 

ما أخرج -  اأيًض -صحابة يف مؤتة. فهذا يؤكد أن القوة رشط، ومن هذا  ال

مسلم عن النواس بن سمعان يف قصة قتل عيسى عليه السالم للدجال قال: 

فبينام هو كذلك، إذ أوحى اهلل إىل عيسى: إين قد أخرجت   :قال رسول اهلل  

الطور )أي  يل ال يدان )أي ال قدرة( ألحد بقتاهلم، فحرز عبادي إىل    اعبادً 

  " …ويبعث اهلل يأجوج ومأجوج  ( ضمهم إىل جبل الطور

لعجزه عن -ثم قال  -قال النووي: قال العلامء معناه ال قدرة وال طاقة  

   (2)ا.هـ ادفعه، ومعنى حرزهم إىل الطور أي ضمهم واجعل هلم حرزً 

 

 هـ. 1414لقاء اخلميس الثالث والثالثني يف شهر صفر /    (1)
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بالنسبة  ضعيفة  السالم  عليه  عيسى  قوة  كانت  ملا  أنه  احلديث  هذا  ففي 

ليأجوج ومأجوج أمره اهلل أال يقاتلهم وجياهدهم، فدل هذا عىل أن القدرة  

 رشط. 

الثالث اإليامن :  التمهيد  قوة  من  فالبد  والعتاد،  العدة  قوة  إىل  باإلضافة 

املسلمي عند  شاهرة واإلسالم  ظاهرة  املسلمني  ذنوب  كانت  فإذا  وإال   ،

ضعيفً  بالدين  قيامهم  وكان  أمر    امتكاثرة،  يف  سيام  بأن  ال  والسنة  التوحيد 

، ويكون  اعند املسلمني مألوفً   ايكون الرشك والبدع وعموم املعايص شائعً 

أهلها غالبني، فإذا كان حال املسلمني كذلك، فإهنم عن نرص اهلل حمجوبون  

ِصيَبة  َقْد َأَصْبت ْم    قال تعاىل    .إال أن يشاء اهلل بفضله ورمحته ْم م  َأَوملََّا َأَصاَبْتك 

ْم ِمْثَليْ  ِسك  َو ِمْن ِعنِْد َأْنف  ْل ه  ْلت ْم َأنَّى َهَذا ق     َها ق 

ْلت ْم َأنَّى َهَذا  قال ابن جرير:     يعني قلتم ملا أصابتكم مصيبتكم بأحد   ق 

َهَذا ونحن   َأنَّى  أصابنا  الذي  هذا  أصابنا  أين  ومن  هذا  وجه  أي  من 

يأتيه الوحي من السامء وعدونا أهل    مسلمون وهم مرشكون وفينا نبي اهلل  

أصحابك   من  بك  للمؤمنني  حممد  يا  قل  ورشك  باهلل  ِعنِْد كفر  ِمْن  َو  ه 

ْم   ِسك  أنفسكم   َأْنف  عند  من  أصابكم  الذي  هذا  أصابكم  هلم:  قل  يقول: 
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كم أمري وترككم طاعتي ال من عند غريكم وال من قبل أحد سواكم  بخالف

  (1) ا.هـ

والسدي جريج  وابن  واحلسن  كعكرمة  السلف  من  مجاعة  عن   .ونقله 

 .  (2) إنام تقاتلون بأعاملكم  :درداء وقال أبو

ما   أين أصابنا  أنى هذا أي من  قلتم  السعدي:  الرمحن  الشيخ عبد  وقال 

أصابنا وهزمنا؟ قل هو من عند أنفسكم حني تنازعتم وعصيتم من بعد ما  

األسباب   من  واحذروا  باللوم  أنفسكم  عىل  فعودوا  حتبون،  ما  أراكم 

  (3)ا.هـ .املردية

ا لذنوب  ذاك  فإنام  الكفار،  ظهر  وحيث  تيمية:  ابن  التي  وقال  ملسلمني 

تعاىل - أوجبت نقص إيامهنم، ثم إذا تابوا بتكميل إيامهنم نرصهم اهلل، كام قال  

- َْؤِمننِي م  نْت ْم  ك  إِْن  اأْلَْعَلْوَن  َوَأْنت م   َزن وا  حَتْ َوال  هَتِن وا  َأَوملََّا   وقال  َوال 

مْ  ِسك  َأْنف  ِعنِْد  ِمْن  َو  ْل ه  ق  َهَذا  َأنَّى  ْلت ْم  ق  ِمْثَلْيَها  َأَصْبت ْم  َقْد  ِصيَبة   م  ْم   َأَصاَبْتك 

  (4) ا.هـ

 

 (. 108/ 4جامع البيان يف تفسري القرآن )  (1)
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وقال: وأما الغلبة فإن اهلل تعاىل قد يديل الكافرين عىل املؤمنني تارة، كام 

مع عدوهم،    بي  يديل املؤمنني عىل الكافرين، كام كان يكون ألصحاب الن 

ِذيَن آَمن وا يِف احْلََياِة   لكن العاقبة للمتقني فإن اهلل يقول َلنَا َوالَّ س  ا َلنَنرْص   ر  إِنَّ

اأْلَْشَهاد   وم   َيق  َوَيْوَم  ْنَيا  ضعف    الدُّ املسلمني  يف  كان  عدوهم    ،وإذا  وكان 

اء  عليهم كان ذلك بسبب ذنوهبم وخطاياهم؛ إما لتفريطهم يف أد  امستظهرً 

، قال ا وظاهرً   ا، وإما لعدواهنم بتعدي احلدود باطنًا وظاهرً   االواجبات باطنً

تعاىل ْيَطان     اهلل  الشَّ اْسَتَزهلَّ م   اَم  إِنَّ اجْلَْمَعاِن  اْلَتَقى  َيْوَم  ْم  ِمنْك  ْوا  َتَولَّ ِذيَن  الَّ إِنَّ 

ْلت ْم       وقال تعاىل  بَِبْعِض َما َكَسب وا ِصيَبة  َقْد َأَصْبت ْم ِمْثَلْيَها ق  ْم م  َأَوملََّا َأَصاَبْتك 

ْم   ِسك  َو ِمْن ِعنِْد َأْنف  ْل ه  ه  إِنَّ   وقال تعاىل  َأنَّى َهَذا ق  نَّ اهللَّ  َمْن َينرْص   َ َوَلَينرْص 

َأَقام   اأْلَْرِض  يِف  ْم  نَّاه  َمكَّ إِْن  ِذيَن  الَّ  . َعِزيز  َلَقِويٌّ  َكاَة اهللََّ  الزَّ ا  َوآَتو  الَة  الصَّ وا 

ورِ  وِف َوهَنَْوا َعِن املْ نَْكِر َوهللَِِّ َعاِقَبة  اأْل م  وا بِاملَْْعر     (1) ا.هـ َوَأَمر 

فلو رجع العبد إىل السبب واملوجب لكان اشتغاله بدفعه   :وقال ابن القيم

 ا ظاملً وإن كان  -فإنه  ،أجدى عليه، وأنفع له من خصومة من جرى عىل يديه

ِصيَبة  َقْد قال اهلل تعاىل  .فهو الذي سلطه عىل نفسه بظلمه- ْم م  َأَوملََّا َأَصاَبْتك 

مْ  ِسك  َو ِمْن ِعنِْد َأْنف  ْل ه  ْلت ْم َأنَّى َهَذا ق  فأخرب أن أذى عدوهم    َأَصْبت ْم ِمْثَلْيَها ق 

 

 (. 424/  14( ) 239/ 8( وانظر )645/  11جمموع الفتاوى )  (1)
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ْم ِمْن   وقال اهلل تعاىل  .هلم، وغلبتهم هلم: إنام هو بسبب ظلمهم َوَما َأَصاَبك 

و َعْن َكثرِيٍ  ْم َوَيْعف  ِصيَبٍة َفباَِم َكَسَبْت َأْيِديك  ـ  م    (1)ا.ه

وقال: وكذلك النرص والتأييد الكامل، إنام هو ألهل اإليامن الكامل، قال 

الدُّ تعاىل احْلََياِة  يِف  آَمن وا  ِذيَن  َوالَّ َلنَا  س  ر  َلنَنرْص    ا  اأْلَْشَهاد  إِنَّ وم   َيق  َوَيْوَم   ْنَيا 

وا َظاِهِرينَ  وقال ِهْم َفَأْصَبح  وِّ ِذيَن آَمن وا َعىَل َعد  ْدَنا الَّ فمن نقص إيامنه  َفَأيَّ

نقص نصيبه من النرص، والتأييد، وهلذا إذا أصيب العبد بمصيبة يف نفسه أو 

جب، أو فعل حمرم. ماله، أو بإدالة عدوه عليه، فإنام هي بذنوبه، إما برتك وا

 وهو من نقص إيامنه.  

َوَلْن   وهبذا يزول اإلشكال الذي يورده كثري من الناس عىل قوله تعاىل

وجييب عنه كثري منهم بأنه لن جيعل  جَيَْعَل اهللَّ  لِْلَكافِِريَن َعىَل املْ ْؤِمننَِي َسبِياًل 

 يف اآلخرة، وجييب آخرون بأنه لن جيعل هلم عليهم سبياًل   هلم عليهم سبياًل 

   .يف احلجة

اإليامن   أهل  عن  السبيل  انتفاء  وأن  اآليات،  هذه  مثل  أهنا  والتحقيق: 

ما   بحسب  السبيل  من  عليهم  لعدوهم  صار  اإليامن  فإذا ضعف  الكامل، 

هم جعلوا هلم عليهم السبيل بام تركوا من طاعة اهلل تعاىل.  نقص من إيامهنم، ف

فاملؤمن عزيز غالب مؤيد منصور، مكفي، مدفوع عنه بالذات أينام كان، ولو  

 

 (. 240/ 2مدارج السالكني )   (1)
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.  اوباطنً  ااجتمع عليه من بأقطارها، إذا قام بحقيقة اإليامن وواجباته، ظاهرً 

للمؤمنني   تعاىل  قال  َوَأنْ   وقد  َزن وا  حَتْ َوال  هَتن وا  نْت ْم َوال  ك  إِْن  اأْلَْعَلْوَن  ت م  

ْؤِمننِيَ  ْم   وقال تعاىل  م  ْلِم َوَأْنت م  اأْلَْعَلْوَن َواهللَّ  َمَعك  وا إىَِل السَّ َفال هَتِن وا َوَتْدع 

مْ  ْم َأْعاَمَلك  ك  فهذا الضامن إنام هو بإيامهنم وأعامهلم، التي هي جند   َوَلْن َيرِتَ

وال هبا،  حيفظهم  اهلل،  جنود  َيرِت  من  كام  عنهم،  ويقتطعها  عنهم  يفردها   

  .(1)الكافرين واملنافقني أعامهلم، إذ كانت لغريه، ومل تكن موافقة ألمره ا.هـ

وإن املسلمني إذا رجعوا إىل دينهم احلق القائم عىل الكتاب والسنة بفهم 

تعاىل قال  كام  والتمكني  العزة  هلم  وجيعل  ينرصهم،  اهلل  فإن  األمة،     سلف 

 َْم يِف اأْلَْرِض َكاَم و َفنَّه 
احِلَاِت َلَيْسَتْخلِ ْم َوَعِمل وا الصَّ ِذيَن آَمن وا ِمنْك  َعَد اهللَّ  الَّ

ْم  َلنَّه  ِذي اْرَتىَض هَل ْم َوَلي َبدِّ م  الَّ نَنَّ هَل ْم ِدينَه  ِهْم َوَلي َمكِّ
ِذيَن ِمْن َقْبلِ اْسَتْخَلَف الَّ

وَن يِب َشْيئً يَ   اِمْن َبْعِد َخْوفِِهْم َأْمنً ك  رْشِ وَننِي ال ي  قال الشيخ عبد الرمحن    اْعب د 

الصادقة، التي شوهد تأويلها وخمربها، فإنه وعد   السعدي: هذا من أوعاده

من قام باإليامن والعمل الصالح من هذه األمة، أن يستخلفهم يف األرض، 

يكونون هم اخللفاء فيها، املترصفني يف تدبريها، وأنه يمكن هلم دينهم الذي  

ارتىض هلم، وهو دين اإلسالم، الذي فاق األديان كلها، ارتضاه هلذه األمة، 

رشائعه  لفض وإقامة  إقامته،  من  يتمكنوا  بأن  عليها،  ونعمته  ورشفها  لها 
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األديان  أهل  من  لكون غريهم  أنفسهم ويف غريهم،  والباطنة، يف  الظاهرة 

وسائر الكفار مغلوبني ذليلني، وأنه يبدهلم من بعد خوفهم الذي كان الواحد 

لكفار، وكون  منهم ال يتمكن من إظهار دينه، وما هو عليه إال بأذى كثري من ا 

بالنسبة إىل غريهم، وقد رماهم أهل األرض عن   امجاعة املسلمني قليلني جدً 

قوس واحدة، وبغوا هلم الغوائل. فوعدهم اهلل هذه األمور وقت نزول اآلية، 

وهي مل تشاهد االستخالف يف األرض والتمكني فيها، والتمكني من إقامة 

، وال ااهلل وال يرشكون به شيئً   الدين اإلسالمي، واألمن التام، بحيث يعبدون 

إال اهلل، فقام صدر هذه األمة، من اإليامن والعمل الصالح بام   اخيافون أحدً 

يفوقون عىل غريهم، فمكنهم من البالد والعباد، وفتحت مشارق األرض  

العجيبة  آيات اهلل  التام، فهذا من  التام والتمكني  ومغارهبا، وحصل األمن 

ر إىل قيام الساعة، مهام قاموا باإليامن والعمل الصالح، الباهرة، وال يزال األم

واملنافقني،  الكفار  عليهم  يسلط  وإنام  اهلل،  وعدهم  ما  يوجد  أن  بد  فال 

ويديلهم يف بعض األحيان، بسبب إخالل املسلمني باإليامن والعمل الصالح 

 ا.هـ. 

اإلسالم  عز  سبيل  هذا  املوقنون  واملؤمنون  الصادقون  املسلمون  أهيا 

املسلمني، ومتكينه يف األرض، فاسلكوه واجتهدوا يف تكثري سالكيه، وال و

يغرنكم الشيطان، وخيذلنكم بأن هذا الطريق بعيد منتهاه تفنى األعامر دونه، 
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 كام لبس عىل كثريين؛ ألننا مل نؤمر من ربنا إال بإبالغ ما حيبه اهلل ورسوله

إِْن   وقطف الثامر قال تعاىل   والسري عىل الطريق النبوي، ومل نطالب بالنتائج،

اْلَبالغ   إاِلَّ  وعز   َعَلْيَك  املدعوين،  هداية  أراد  لو  اهلل  أن  علم  عىل  ولنكن 

ْم َفإِِن   اإلسالم واملسلمني لفعل كام قال تعاىل ه  َ َعَلْيَك إِْعَراض  َوإِْن َكاَن َكرب 

اًم   ااْسَتَطْعَت َأْن َتْبَتِغَي َنَفقً  لَّ ْم بِآَيٍة َوَلْو َشاَء اهللَّ    يِف اأْلَْرِض َأْو س   َفَتْأتَِيه 
ِ
اَمء يِف السَّ

اجْلَاِهلنِيَ  ِمَن  وَننَّ  َتك  َفال  اهْل َدى  َعىَل  ْم  من   ،جَلََمَعه  أن  من  ذكر  عىل  وكن 

 قبل أوانه عوقب بحرمانه.  اتعجل شيئً 

اليوم وكان    تنبيه / قليلة بحال األمة اإلسالمية  لديه معرفة ولو  إن من 

لريى أن ما يقوم به بعضهم من دعوة األمة جلهاد الكفار جهاد    اأمينً  اناصحً 

-وإىل اهلل املشتكى  -الطلب هو من إهالكها والرتدي هبا يف اهلاوية ألن أمتنا  

األولياء  دعاء  من  الرشك  فرايات  الدينية،  قوهتا  األزمان  هذه  يف  تفقد 

والبدع   التصوف  وأطناب  مرفوعة،  إليهم  عن والتقرب  ناهيك  مرضوبة، 

واملعتزلة  األشاعرة  جهة  من  وصفاته  اهلل  ألسامء  والتحريف  اإلحلاد 

  .واجلهمية، فهو اليشء املقرر يف أكثر جامعاهتا ومعاهدها املسامة إسالمية

أما يف الدعوة إىل اهلل فتحزب ومجاعات جاهلية توايل وتعادي عىل احلزب، 

ا احلكم فحسب فسعت لتكثري يميلون مع األهواء حيث مالت: مجاعة هدفه

الناس ولو عىل غري الدين باسم املصلحة؛ ليقفوا معها لنيل اهلدف املنشود 
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غري  عىل  ولو  املدعوين  هداية  هدفها  ومجاعة  املسلمني،  اإلخوان  كجامعة 

املستقيم الوقوع يف احلرام (1)السبيل والطريق  يتورعون عن  تراهم ال  لذا  ؛ 

ومن   .ال علم هلم كجامعة التبليغ   أتباعها جهااًل   من  اهلداية غريهم فرتى كثريً 

عجيب أمر هاتني اجلامعتني أهنام ال يدعوان إىل التوحيد ونبذ الرشك كي ال 

 . يفرقوا الناس عنهم

أما الفساد األخالقي والتتبع لسنن الغرب الكافر فهو هدي الكثري السيام 

فهي أمة ظاملة ال -  اليوم-الشباب والشابات، فإذا كانت هذه حال أكثر أمتنا  

َوَكَذلَِك ن َويلِّ َبْعَض الظَّاملنَِِي   يوىل عليها إال أمثاهلا من الظلمة كام قال تعاىل

َيْكِسب ونَ   اَبْعًض  َكان وا  اهلل   باَِم  بل وهم عن نرص  عليكم،  يوىل  تكونوا  فكام 

مْ  بعيدون؛ ألهنم مل ينرصوا اهلل كام قال تعاىل  ك  ْ وا اهللََّ َينرْص  إال أن   إِْن َتنرْص  

 . يتفضل اهلل بفضله ورمحته الواسعة

العدة والعتاد فنحن   بالنسبة لعدونا -كام ال خيفى  -ثم من جهة  ضعفاء 

الكافر فهو املصنع لألسلحة واملحتكر، ونحن املستهلكون لرديء ما صنع؛  

ومتكينها   األمة  لعز  الناجحة  الناجعة  الوسيلة  والدعوة لذا  اهلل  إىل  الرجوع 

  ، فإن أغلق باب ولج الداعية من باب آخر وهكذا  ارويدً   ابالكلمة رويدً 

 .اَوَمْن َيتَِّق اهللََّ جَيَْعْل َله  خَمَْرًج 
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جلهاد العدو الكافر هم يف احلقيقة يسعون  -اآلن  -والذين يدعون األمة  

 .هلالكها من حيث ال يدرون 

اآلن    :بن صالح العثيمني وهلذا لو قال لنا قائلقال الشيخ العالمة حممد     

؟!!!! ملاذا؟؟ لعدم القدرة  ؟ملاذا ال نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا وانجلرتا 

عند  وهي  أيدينا  يف  التي  هي  عندهم  عرصها  ذهب  قد  التي  األسلحة 

فكيف يمكن   اأسلحتهم بمنزلة سكاكني املوقد عند الصواريخ ما تفيد شيئً 

أنه جيب علينا أن    :: إنه من احلمق أن يقول قائل؟ وهلذا أقولأن نقاتل هؤالء

نقاتل أمريكا وفرنسا وانجلرتا وروسيا كيف نقاتل هذا تأباه حكمة اهلل عز 

وجل  عز  به  اهلل  أمر  ما  نفعل  أن  علينا  الواجب  لكن  رشعه  ويأباه  وجل 

ِمنْ و اْسَتَطْعت ْم  َما  هَل ْم  وا  ةٍ   َأِعدُّ ما    ،ق وَّ هلم  نعد  أن  علينا  الواجب  هذا 

 .(1) ا.هـ…استطعنا من قوة، وأهم قوة نعدها هو اإليامن والتقوى 

بل حتى إحياء روح اجلهاد يف أرض مسلمني متكنت منها الكفار ال يصح 

تسليط   وزيادة  املسلمني  إهالك  من  أعظم  مفاسد  عليه  يرتتب  كان  إذا 

 حولنا. للكافرين كام نراه من 

 

 

 رشح بلوغ املرام من كتاب اجلهاد الرشيط األول الوجه )أ(. (1)
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ألننا   -اآلن   -اعرتض بعضهم عىل القول بعدم مرشوعية اجلهاد  /فائدة

نعيش حالة ضعف بام روى الشيخان عن معاوية بن أيب سفيان أن رسول 

وال تزال عصابة من املسلمني يقاتلون عىل احلق ظاهرين عىل   "قال:  اهلل

القيامة يوم  إىل  ناوأهم  بن   "من  بن عمرو  اهلل  عبد  قال  مسلم  ويف صحيح 

ال تقوم الساعة إال عىل رشار اخللق، هم رش من أهل اجلاهلية، ال "العاص: 

ن عامر فقال  يدعون اهلل بيشء إال رده عليهم. فبينام هم عىل ذلك أقبل عقبة ب

أنا   يا عقبة! اسمع ما يقول عبد اهلل، فقال عقبة: هو أعلم وأما  له مسلمة: 

ال تزال عصابة من أمتي يقاتلون عىل أمر اهلل،   "يقول:  فسمعت رسول اهلل

الساعة، وهم عىل  تأتيهم  قاهرين لعدوهم، ال يرضهم من خالفهم، حتى 

ريح املسك مسها مس احلرير، ك  افقال عبد اهلل: أجل ثم يبعث اهلل رحيً   "ذلك

يف قلبه مثقال حبة من اإليامن إال قبضته، ثم يبقى رشار الناس    افال ترتك نفًس 

، فقال املعرتض: يف هذين احلديثني وما يف معنامها تأكيد "عليهم تقوم الساعة

استمرار اجلهاد يف كل زمان، وأن املسلمني ال ينقطعون عنه إىل أن هتب هذه 

   .الريح الطيبة
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 وما فهمه هذا املعارض من استمرار اجلهاد مردود من ثالثة أوجه:

العملية أكرب شاهد، وأظهر دليل عىل أن قتاله مل    / أن سنة رسول اهلل 1

وهذا رد واضح عىل    ،بل كان ينقطع ما بني غزوة وأخرى  ،امستمرً   يكن دائاًم 

 .املستدلني بظاهر هذه النصوص

نزل فسيقاتل اليهود وغريهم، فإذا أخرج أن عيسى عليه السالم إذا "/ 2

اهلل يأجوج ومأجوج أوحى إليه أال تقاتلهم وخذ من معك إىل جبل الطور؛ 

-وقد تقدم  –أخرجه مسلم عن النواس بن سمعان   "ألنه ال قوة لك عليهم

 .إىل أن يبعث اهلل الريح الطيبة فها هو عيسى عليه السالم ال يستمر مقاتاًل 

من كالم  افال يصح ألحد أن يأخذ بعًض  ايفرس بعضها بعًض / أن السنة 3

فقد تقدم    ،ويبني عليه دون النظر يف كالمه اآلخر الذي يفرسه  رسول اهلل

من الدالئل عىل أن جهاد الطلب ال يصح يف حالة الضعف، وجهاد الدفع 

 . يسقط بعد متكن العدو

 فإن قيل: فام معنى هذين احلديثني؟

ال تزال عصابة قائمة بأمر اهلل ومنه اجلهاد إذا جاء وقته فيقال: معنامها أنه 

وهو وجود القوة اإليامنية والعسكرية وكانت مصلحة اإلسالم واملسلمني  

   .يف إقامته

 واعرتض بعضهم بجهاد املسلمني للتتار وانتصارهم عليهم. 
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 فيقال: الرد عىل هذا من أوجه وأكتفي بوجهني:  

   .ار من جنس جهاد الدفع ال الطلبإن جهاد املسلمني للتت  /أواًل 

التعارض فاألدلة   اثانيً  / هذا حدث تارخيي واقعي منقول، فعىل فرض 

 . الرشعية ال ترد باألحداث التارخيية

إذا تقررت هذه التمهيدات واتضحت فإن من املعلوم عند أهل السنة أن  

رحام ترك الطاعة الواجبة إثم وال يلزم منه إنكار رشعيته، فمن ترك صلة األ

آثاًم  فإنه يكون  الزم الرتك إنكار   ألنه ليس  اال كافرً   أو بر الوالدين وغريها 

الرشعية إال عند اخلوارج واملعتزلة واملتأثرين هبم. وقد تقدمت اإلشارة إىل 

 هذه املسألة عند الكالم عىل ترك احلكم بام أنزل اهلل.

ترّجح القيام به، هذا كله إذا كان الرتك مع القدرة عىل اجلهاد واملصلحة  

فكيف وأنه ال قدرة عىل اجلهاد واملصلحة تدعو إىل تركه يف مثل هذه احلالة  

 كام تقدم بيانه.

، فال جيوز جهاد أن أمر اجلهاد مناط بوالة األمر ال بغريهم:  التمهيد الرابع 

 .جماهد إال بإذهنم، ملا ستأِت من األدلة

 : من كالم أهل العلم يف تعليق اجلهاد بويل األمر  اوإليك طرفً 
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اإلمام واجتهاده إىل  اجلهاد موكول  وأمر  قدامة:  ابن  الرعية   ،قال  ويلزم 

 (1) طاعته فيام يراه من ذلك ا.هـ

متجسًس  ليكون  اإلمام  بإذن  إال  الرسايا  خترج  وال  القرطبي:  هلم   ا وقال 

ـ  اعضدً    (2)من ورائهم، وربام احتاجوا إىل درئه ا.ه

قال ابن عرفة الشيخ عن املوازية: أيغزى بغري إذن  :قال احلطاب: مسألة

ثم  -قال: أما اجليش واجلمع فال إال بإذن اإلمام وتولية واٍل عليهم    ؟اإلمام

قال ابن حبيب: سمعت أهل العلم يقولون: إن هنى اإلمام عن القتال -قال  

   (3)ملصلحة حرمت خمالفته إال أن يدمههم العدو ا.هـ

وقال صاحب املحرر: وال جيوز الغزو إال بإذن اإلمام إال أن يفاجئهم عدو 

   (4) خيشى كلبه باإلذن فيسقط ا.هـ

لمني بالقتال فللمسلمني أما إذا كان الكفار قاصدين املس   :وقال البهوِت

دفعً  دعوة  اإلمام    اقتاهلم  إىل  موكول  اجلهاد  وأمر  وحريمهم.  نفوسهم  عن 

 

 (.  13/16املغني ) (1)

 (. 275/ 5اجلامع ألحكام القرآن )  (2)

 (.349/ 3مواهب اجلليل )  (3)

 (. 2/170املحرر يف الفقه )  (4)
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وقرهبم   ،واجتهاده ونكايتهم  العدو  وبحال  الناس  بحال  أعرف  ألنه 

  (1) ويلزم الرعية طاعته فيام يراه من ذلك ا.هـ ،وبعدهم

وأمره موكول وقال: وال جيوز الغزو إال بإذن األمري ألنه أعرف باحلرب  

  (2) وألنه إن مل جتز املبارزة إال بإذنه فالغزو أوىل ا.هـ ،إليه

إىل اإلخوان من أهل األرطاوية   وكتب الشيخ سعد بن محد بن عتيق  

عتيبة ومطري وقحطان وغريهم انتحله   :والغطغط وغريهم من  بعض   ومما 

بمخالفة  والتساهل  املسلمني  بوالية  االستخفاف  املغرورين  اجلهلة  هؤالء 

بالغزو وغريه، وهذا    ،إمام املسلمني واخلروج عن طاعته، واالفتيات عليه 

بمكان  بالفساد  والسعي يف األرض  ذلك كل ذي عقل   ، من اجلهل  يعرف 

بجام  ،وإيامن  إال  دين  ال  أنه  اإلسالم  دين  من  بالرضورة  علم  وال   ،عةوقد 

وإن اخلروج عن طاعة ويل أمر   ،وال إمامة إال بسمع وطاعة  ،مجاعة إال بإمامة

والعباد البالد  يف  الفساد  أسباب  أعظم  من  سبيل   ،املسلمني  عن  والعدول 

 (3) اهلدى والرشاد ا.هـ

 

 (. 41/ 3كشاف القناع )  (1)

 (. 72/ 3كشاف القناع )  (2)

 ((. 139/ 9)  5(، ط 302/ 7)  2الدرر السنية كتاب اجلهاد )ط (3)
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وقال الشيخ عمر بن حممد بن سليم يف رسالة كتبها إىل اإلخوان من أهل 

 .(1) سعد بن محد بن عتيق  األرطاوية نحو كالم الشيخ

 .والشواهد من كالم أئمة الدعوة كثرية

 : ومن األدلة عىل وجوب إذن ويل األمر واإلمام يف اجلهاد ما ييل

إنَّام   "قال:  ما روى البخاري ومسلم عن أيب هريرة أن رسول اهلل  -أ  

كان له  وعدل    اإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى اهلل تعاىل

 . " بذلك أجر، وإن يأمر بغريه كان عليه منه

: "اإلمام جنة "فهذا خرب بِمعنَى األمر وهو نص يِف املسألة، قال النووي:  

أي كالسرت؛ ألنه َيمنع العدو من أذى املسلمني، وَيمنع الناس بعضهم من 

بعض، وحيمي بيضة اإلسالم، ويتقيه الناس، وخيافون سطوته، ومعنَى يقاتل 

و الفساد  من  أهل  وسائر  واخلوارج  والبغاة  الكفار  معه  يقاتل  أي  رائه: 

 . اهـ. ((2) )والظلم

ألنه َيمنع العدو من أذى املسلمني، ويكف أذى بعضهم  وقال ابن حجر:

 . اهـ. ((3) )عن بعض، واملراد باإلمام: كل قائم بأمور الناس

 

 ((.. 166/ 9)  5(، ط 313/  7)  2املرجع السابق )ط ( 1)

 (. 230/  12( رشح مسلم ) (2) )

 (. 136/  6( فتح الباري ) (3) )
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قال: قلت: يا رسول اهلل،   ما روى الشيخان أن حذيفة بن اليامن    -ب 

. فقلت: فإن مَل  تلزم مجاعة املسلمي وإمامهمفام ترى إن أدركنِي ذلك؟ قال: 

فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض عىل تكن هَل م مجاعة وال إمام. قال:  

 ." أصل شجرة حتَّى يأتيك املوت وأنت عىل ذلك

الدال  يفارقهم.   لة:وجه  وأالَّ  وإمامهم  املسلمني  بالتزام مجاعة  مأمور  أنه 

يذهب   الذي  قيل:  مسلمني    - اآلن -فإن  مجاعة  من  ينتقل  هو  اجلهاد  إىل 

وإمامهم إىل مجاعة مسلمني آخرين وإمامهم، فهو إذن مالزم جلامعة املسلمني  

 وإمامهم.  

فيام رواه     هذا ال جيوز وهو عني الغدر الذي هَنى عنه رسول اهلل  قيل:

إن الغادر ينصب له    "قال:  الشيخان عن عبد اهلل بن عمر، أن رسول اهلل  

. وقد استدل به ابن عمر عىل حرمة "  لواء يوم القيامة، يقال: هذا غدرة فالن

 خلع البيعة من يزيد إىل ابن مطيع وابن حنظلة.  

أ  ابن عمر  ما خرجه مسلم عن  أيًضا عىل حرمة مثل هذا  ن  ومن األدلة 

ا من طاعة لقي اهلل يوم القيامة ال حجة له  "قال:  رسول اهلل    . "  من خلع يد 

 ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب. قاعدة:  -ج

األمر  لصار  وإال  األمر  بويل  اجلهاد  أمر  تعليق  عىل  دليل  القاعدة  فهذه 

فوىض، ولتنازع الناس فيام بينهم، بل لعل بعضهم يقتل بعًضا، فهذا ال يرى 
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يقاتلون   ينكر رشعيته، وآخرون  أنه  لتصوره  يقاتله  مناسًبا، واآلخر  اجلهاد 

 ..  .طائفة مسلمة ابتداء لظنهم كفرهم وهكذا

مجع من الغالة يف باب اجلهاد بكلمة فرحوا ملا ظفروا هبا وهي    تنبيه / طار

ينكر إجياب إذن ويل   بن حسن    عبد الرمحنظنهم أن اإلمام العالمة  

وبلغنا: أن ابن نبهان، ملا    :-رمحه اهلل  -وبنوا ذلك عىل قوله    ،األمر يف اجلهاد

أصواًل  فيها  وأصل  اعرتاضات  كتب  النسخة،  عىل  يدري  أرشف  ال  هل  ، 

سبقه إليها مبتدع أم ال؟ فلو قيل هلم: من هذا مذهبه؟ ومن قال به؟ مل جيب 

. فمن ذلك فيام بلغنا عنه: أنه ال جهاد إال اعن ذلك بام يصلح أن يعد جوابً 

 (1)مع إمام، فإذا مل يوجد إمام فال جهاد ا.هـ

بن حسن إنكار مطلق إذن ويل األمر   عبد الرمحنوليس مراد الشيخ اإلمام  

 اجلهاد بل مراده يشء غري ما يذكره هؤالء وهو اشرتاط إذن ويل األمر يف  يف

فإذا مل يوجد إمام فال جهاد    :جهاد الدفع مع عدم وجوده لذا نص عىل قوله 

 ا.هـ  

ويؤكد هذا أن اإلمام عبد الرمحن بن حسن جعل القول الذي جاء به ابن 

 .مل يسبقه إليه أحد ا مبتدعً  احمدثً  نبهان قواًل 

 

 (. 167/   8النجدية )الدرر السنية يف األجوبة  (1)
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يمكن أن يكون هذا يف مطلق إجياب إذن اإلمام يف اجلهاد ألن إجياب    وال

إذن اإلمام يف اجلهاد مشهور يف كتب احلنابلة كاملغني وغريه وال يمكن خيفى 

 . عن أقوال بقية أهل العلم من املالكية وغريهم فضاًل  عليه 

عىل أن كالم اإلمام عبد الرمحن بن حسن يدل  -  جداًل   -لنفرض    اثم أخريً 

ما ذهبوا إليه فقد تقدم ذكر األدلة عىل خالفه وإثبات اخلالف يف املسألة فام 

واألدلة  العلم  أهل  بقية  أقوال  دون  به  يتمسكوا  أن  إىل  دعاهم  الذي 

 ؟؟الرشعية
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 الشبهة اخلامسة 

 الدعاة واملجاهدين وهذا كفرحماربة الدين بسجن 

 : والرد عىل هذه الشبهة من أوجه

/ األول  ومل   الوجه  يسجنوا  مل  وعادوا  اجلهاد  إىل  ذهبوا  الذين  أكثر  أن 

يمسوا بسوء، وخري برهان هو الواقع املشاهد الذي نعايشه، وهو أوضح من 

 أن يمثل عليه، فلو كان هذا هو سبب السجن ملا ترك هؤالء. 

رمحهام -أن علامء السنة الكبار كاإلمام ابن باز وابن عثيمني    /الوجه الثاين

يدعون وحيثون عىل اجلهاد األفغاين األول، ولو كان السبب ما    كانوا-اهلل  

 تزعم لكانوا أوىل بالسجن هم وطالهبم السائرون عىل طرقتهم. 

/ الثالث  السعودية    الوجه  الدولة  اهلل  -أن  اجلهاد -محاها  مع  وقفت 

 األفغاين األول وقفة مرشفة وصدعت بالتأييد حتى يف هيئة األمم املتحدة. 

عبد ات من كلمة صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن  وإليك مقتطف

املتحدة التي ألقاها نيابة عن خادم احلرمني الرشيفني   العزيز يف هيئة األمم 

هـ يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة: إننا من عىل هذا  17/1/1406بتاريخ 

عب املنرب نعرب عن ارتياحنا ملوقف الواليات املتحدة األمريكية املؤيد للش 

االحتاد  ملوقف  ارتياحنا  عن  نعرب  كام  تقرير مصريه..  يف  حقه  األفغاين يف 

السوفيتي املؤيد للشعب الفلسطيني يف حقه يف تقرير مصريه، إال أن مؤازرة 
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يربر  العريب يف فلسطني ال  العربية وتأييده للحق  للقضية  السوفيتي  االحتاد 

عسكريً  واحتالهلا  أفغانستان  يف  يده  األفغاين وسلب    اإطالق  الشعب 

استقالله وكرامته.. كام أن معارضة الواليات املتحدة لالحتالل السوفيتي 

يربر   ال  األفغاين  للشعب  املصري  تقرير  حق  بمنح  ومطالبتها  ألفغانستان 

الشعب  حلق  تأييدها  وعدم  املرشوط إلرسائيل  وغري  املحدود  غري  دعمها 

ع دولته  وإقامة  بنفسه  مصريه  تقرير  يف  عىل الفلسطيني  وجيب  أرضه،  ىل 

 الواليات املتحدة تأييد احلق والعدل والرشعية الدولية. 

قال  - إذا هي استمرت  -ثم  املنظمة معرضة لالهتزاز  إن مصداقية هذه 

باالكتفاء بإصدار القرارات والتوصيات، لقد حثت األمم املتحدة وأدانت 

والعادلة الشاملة  التسوية  تتحقق  مل  ذلك  ومع  الكفاية  فيه  القضية   بام  هلذه 

، ونتساءل بعد ذلك هل بقي أمام األمم املتحدة سوى دفع  (قضية فلسطني)

هذا اإلمجاع من مستوى اإلدانة إىل مستوى اإلجراء امللموس للوصول إىل 

اسرتجاع  سوى  خيار  من  أمامها  يعد  مل  املنظمة  هذه  إن  التسوية.  تلك 

 ة وال جدية دون تنفيذ. مصداقيتها والتأكيد عليها بإعطاء قراراهتا صفة اجلدي

إن ما حدث يف أفغانستان هلو مؤرش خطري ملا يمكن أن حيدث  -ثم قال  -

وقفة   دون  التوجه  هذا  استمر  إذا  خاصة،  بصفة  الثالث  والعامل  العامل،  يف 

حاسمة من املجتمع الدويل. فمن يدافع عن شعوب دول العامل الثالث إزاء 
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الشقي له  ملا تعرضت  التواجد احتالل مبارش مماثل  لقد دخل  أفغانستان.  قة 

السوفيتي يف أفغانستان عامه السادس وما زال املجاهدون األفغان خيوضون  

عن دينهم وبالدهم وحقوقهم. ولقد بذلت منظمة املؤمتر   اضارية دفاعً   احربً 

جهودً  هلا   ااإلسالمي  تعرض  التي  واالحتالل  القهر  مظاهر  إلزالة  مكثفة 

حترير إرادته وتأمني حقه يف احلرية واالستقالل،  الشعب األفغاين ليتمكن من  

مشكورة إلجياد حل هلذه القضية. إن   اكام بذلت منظمة األمم املتحدة جهودً 

اململكة العربية السعودية إذ تؤيد تلك املساعي، فإهنا تلفت النظر إىل أن أية  

جهود تبذل يف هذا اإلطار البد وأن تأخذ بعني االعتبار حقوق املجاهدين 

 كاماًل   ا األفغان ومطالبهم، وهي إذ حتيي أولئك املجاهدين، فإهنا تؤيد تأييدً 

لنفسه   يرتضيه  حكم  وإقامة  أراضيه  عن  باجلالء  األفغاين  الشعب  مطالب 

 (1)حيافظ به عىل حياده وحيفظ عقيدته ا.هـ

هل يقال ملن هذا موقفهم إهنم يسجنون  -أهل اإلنصاف  -فباهلل عليكم  

بقي أن نتساءل: ملاذا   ا!؟ إذً !املجاهدين، وألهنم جماهدون يقولون: ربنا اهلل 

التوحيد دولة  اهلل  -    سجنت  اجلهاد -محاها  من  والقادمني  الدعاة  بعض 

  ؟األفغاين

 

 . 20هـ ص1406( ربيع اآلخر 106جملة الفيصل العدد )  (1)
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من الشباب املوحد ملا جاء إىل أرض أفغانستان للجهاد   االسبب هو أن كثريً 

تك أيٍد  تلقفتهم  املسلمني  أرض  إفساد  والدفاع عن  إىل  تسعى  فريية مفسدة 

بفساد  إقناعهم  فتحاول  ووالهتم،  علامئهم  جتاه  عليهم  والتلبيس  أفكارهم 

علامئهم وكفر حكامهم، والبعض حياول إقناعهم حتى بكفر علامئهم، وليس  

وافرتاء بل هو ما دلت عليه الوقائع وأقر به القائمون بالتفجريات    هذا تقواًل 

بتفجري رشق الرياض   اه مرورً 1417جري العليا عام  بتف  ايف بالد التوحيد بدءً 

 . ثم جممع املحيا

إذا عرفت حال بعض الشباب املشاركني يف اجلهاد بعد ذهاهبم إىل أرض 

أفغانستان عرفت سبب سجن بالد التوحيد هلم. وكام قيل: إذا عرف السبب 

 بطل العجب.  

وهبذا تعرف أن اهتام بالد احلرمني بأهنا تسجن املجاهدين والدعاة وهي  

ع الشاذة  الفاسدة  األفكار  أصحاب  تسجن  إنام  الواقع  هذا  يف  أن  رفت 

اإلطالق من جنس إطالق اللفظ املجمل ليتم لبس احلق بالباطل، كام هو  

لذا إذا سمع هذه املقولة من ال دراية له   ؛صنيع أهل البدع يف كل زمان وحني

قاتل اهلل الظاملني  -استقر يف نفسه أن بالد احلرمني عدوة لإلسالم واملسلمني  

- . 
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والدروس يف املساجد قائمة   :قال شيخنا حممد بن صالح العثيمني  

إال من حصل منه خمالفة، أو خيش منه فتنة، فهنا البد أن يمنع الرش أو ما هو  

 (1) من أسباب الرش ا.هـ

 

  

 

 ا مفيدً   ا رشيط أهداف احلمالت اإلعالمية ضد حكام وعلامء بالد احلرمني. وانظر كالمً   (1)  ( 1)

 (. 403/ 8للشيخ عبد العزيز ابن باز يف جمموع فتاواه )
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 الشبهة السادسة 

باستحالل الربا فإن حتريم الربا معلوم من الدين التكفري هلذه الدولة 

 بالرضورة فمن استحله فقد كفر

وجواب هذه الشبهة أن يقال: الشك أن الربا حرام ومن كبائر الذنوب،  

وسبب عظيم من أسباب تدهور االقتصاد وذهاب الربكة وتسلط األعداء 

وم   من الداخل واخلارج قال تعاىل  وَن إاِلَّ َكاَم َيق  وم  با ال َيق  ل وَن الرِّ ِذيَن َيْأك  الَّ

با َوَأَحلَّ  اَم اْلَبْيع  ِمْثل  الرِّ وا إِنَّ َأهنَّ ْم َقال 
ْيَطان  ِمَن املَْسِّ َذلَِك بِ ِذي َيَتَخبَّط ه  الشَّ الَّ

با َفَمْن َجاَءه  َمْوِعَظة  ِمْن َربِّ  َم الرِّ ه  إىَِل اهللَّ  اْلَبْيَع َوَحرَّ ِه َفاْنَتَهى َفَله  َما َسَلَف َوَأْمر 

ْريِب  با َوي  وَن، َيْمَحق  اهللَّ  الرِّ ْم فِيَها َخالِد  اهللَِّ َوَمْن َعاَد َفأ وَلِئَك َأْصَحاب  النَّاِر ه 

اٍر َأثِيمٍ  لَّ َكفَّ بُّ ك 
ِ
َدَقاِت َواهللَّ  ال حي   .الصَّ

د التعامل به، وهذا مما ال خيالف فيه من امللة بمجر  اخمرًج   اوال يكون كفرً 

كام -إذا أذن ورصح له ومحي    احتى هؤالء التكفرييني إال أهنم جعلوه كفرً 

-كام تقدم  -والتكفري    ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا تكفري بام مل يكفر اهلل به وال رسوله  -سيأِت  

 أن هذا كفر؟   ملسو هيلع هللا ىلصحق هلل، فأين من كالم اهلل ورسوله 

والته  والعويل  واالندفاع  مربرً واحلامسة  ليست  بام   ا رشعيً   اويل  للتكفري 

بن اخلطاب    ؛اليس مكفرً  أبو حفص عمر  الفاروق  استعظم  ملا    لذا 

كام تقدم  -  ملسو هيلع هللا ىلص فعل حاطب وكفره به مل يوافقه عىل ذلك النبي الكريم حممد  
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 ا، وإنه لو فتح الباب للحامسة والعاطفة لكفرت خلقً -يف حديث حاطب  

ولعله لو ذكر ملتحمس عاطفي أن    ملسو هيلع هللا ىلصممن مل يكفرهم اهلل وال رسوله    اكثريً 

ينفق عىل املباحات واحلرام من اخلمور والزنا املاليني، ولو طلبت منه   رجاًل 

صدقة ريال واحد ملا تصدق به، لعل مثل هذا لو ذكر له لكفره بحجة أن هذا  

   الرجل معاند مستكرب وهكذا...

ر مفتقر إىل دليل، وهذه دونكم مصنفات أهل والقول بأن محاية املحرم كف

العلم فأين الدليل عىل أن مثل هذا كفر؟! بل دلت األدلة عىل أن املحرمات  

إذا كانت عىل وجه كفري كاإلباء واالستكبار واإلعراض   اليست كفرً  إال 

ومل   العلم،  أهل  ووضحها  الرشيعة  بينتها  رشعية  ألفاظ  وهذه  واجلحود، 

، فاملكفر ألجل االستكبار أو اإلعراض آثم ا مدخاًل جيعلوا للحامسات فيه

عارفً  كان  إذا  رشعً   اإال  األلفاظ  هذه  العلم    ابمدلول  أهل  طريقة  عىل 

العلم بجهل ال    الراسخني، وإال صار متكلاًم  واملتكلم يف  العلم بجهل،  يف 

 يرض إال نفسه. 

دلول وما أكثر اخلائضني يف هذه املسائل بجهل، ومن أمثلة ذلك عبثهم بم

لفظ )االلتزام( كام تقدم بيانه. ولو سألت أحدهم عن رجل رشاب للخمر 

يدافعون عنه إذا جاءه رجال احلسبة، فهل مثل هذا    اكثري الزنا قد جعل حرًس 

احلرام أنه محى  قائلون؟يكفر ألجل  فام هم  االعتقاد   ؟!  يقرأوا يف كتب  أمل 
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من أهل القبلة   ارون أحدً السلفية لألئمة السلف املاضني أن أهل السنة ال يكف

  منهم عىل اخلوارج واملتأثرين هبم؟ ابذنب ما مل يستحله، ردً 

فليتق اهلل هؤالء من صنيعهم واعتقادهم، وليعلموا أن اخلطأ يف العفو خري 

دون  األلباب  أولو  يفهمها  خفية  إشارة  أشري  ولعيل  العقوبة،  يف  اخلطأ  من 

ال  أصناف  علة  وهي  الربا،  موضوع  يف  عبادة  غريهم  حديث  يف  الستة  ربا 

 وغريه. 

الشيخ   العزيزسئل سامحة  باز    عبد  اهلل- بن  بعض   :-  رمحه  وجود  هل 

الربوية جيوز اخلروج عىل والة  كالبنوك  البالد  الكبائر يف هذه  املعايص من 

 ؟األمر وعدم طاعتهم

: وجود املعايص ال جيوز اخلروج، وجود املعايص من الوايل ومن فأجاب

الرعية ال جيوز اخلروج عىل والة األمور، ولكن جيب األمر باملعروف والنهي 

األمور أن جيتهدوا يف إزالة املنكر، وأن يتقوا اهلل وأن عن املنكر، وعىل والة  

جيتهدوا يف إزالة املنكر بالطرق الرشعية، وعىل العلامء املناصحة وعىل أفراد 

املنكر،  برتك  والتوايص  املنكر  من  واحلذر  واالستقامة  اهلل  تقوى  الرعية 

ْم َواملْ ْؤِمن وَن َوا  والتوايص باألمر باملعروف كام قال عز وجل   ه  ملْ ْؤِمنَات  َبْعض 

املْ نَْكِر   َعِن  َوَينَْهْوَن  وِف  بِاملَْْعر  وَن  ر  َيْأم  َبْعٍض  أو َأْولَِياء   العصا  شق  أما   ،
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اخلروج عىل والة األمور بسبب املعصية الربا وغريه، فهذا من دين اخلوارج  

 (1)من أعامل اخلوارج..ا.هـ 

هناك من -وفقكم اهلل  -: فضيلة الشيخ  سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان

البالد،  هذه  أمر  لويل  البيعة  خلع  إىل  االنرتنت  يف  وبخاصة  الشباب  يدعو 

وسبب ذلك لوجود البنوك الربوية وكثرة املنكرات الظاهرة يف هذه البالد.  

 فام توجيهكم حفظكم اهلل.

، توجيهنا أن هذا كالم باطل وال يقبل، وهذا يدعو إىل الضالل  فأجاب:

كالمه  رفض  وجيب  عليه،  اإلنكار  جيب  وهذا  الكلمة،  تفريق  إىل  ويدعو 

وعدم االلتفات إليه ألنه يدعو إىل باطل يدعو إىل منكر ويدعو إىل رش وفتنة. 

 (2) ا.هـ

 

  

 

 رشيط أهداف احلمالت اإلعالمية ضد حكام وعلامء بالد احلرمني.   (1)

 املرجع السابق.  (2)
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 الشبهة السابعة 

 الكفارأنه ال عهد وال أمان هلؤالء 

 :وذلك ألمرين

 أن هؤالء احلكام كفار وال يعتد بأماهنم.  :األول

نقضوا  الثاين هبذا  فيكونون  أماكن  عدة  يف  املسلمني  قتلوا  الكفار  أن   :

 العهد.

 : األول من أوجهاألمر وجواب 

أنه تقدم عدم صحة التكفري حلكام هذه البالد، وأن غاية الوجه األول /  

هي أمور خمتلف يف التكفري هبا، واملسائل املختلف -لو ثبت -ما كفروهم به  

، وقد ا، فعليه يكون التزام أماهنم واجبً -كام تقدم    -فيها ال يكفر هبا األعيان  

أدناهم فمن أخفر  ذمة املسلمني واحدة يسعى هبا    ":أخرج البخاري عن عيل

فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه رصف وال عدل    مسلاًم 

". 

لو قدر أن األمر كفر يف ذاته بال خالف، فإن تنزيله عىل   الوجه الثاين /

كنت  وهلذا  تيمية:  ابن  قال  املوانع،  وانتفاء  الرشوط  توافر  إىل  املعني حمتاج 

النفاة الذين نفوا أن اهلل تعاىل فوق العرش ملا أقول للجهمية من احللولية و

ألين أعلم أن قولكم كفر، وأنتم    اوقعت حمنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرً 
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خطابً  هذا  وكان  جهال،  ألنكم  تكفرون  ال  وقضاهتم    اعندي  لعلامئهم 

   (1)وشيوخهم وأمرائهم ا.هـ

ن أعظم الناس إين م  :ومن جالسني يعلم ذلك مني  وقال: هذا مع أين دائاًم 

إال إذا علم أنه قد قامت   ؛عن أن ينسب معني إىل تكفري وتفسيق ومعصية  اهنيً 

  اأخرى وعاصيً   اتارة وفاسقً   اعليه احلجة الرسالية التي من خالفها كان كافرً 

األمة خطأها هلذه  غفر  قد  اهلل  أن  أقرر  وإين  يف    :أخرى،  اخلطأ  يعم  وذلك 

  (2) ا.هـ املسائل اخلربية القولية واملسائل العملية

وقال الشيخ حممد بن عبدالوهاب: وإذا كنا ال نكفر من عبد الصنم الذي 

ألجل جهلهم،   ؛عىل عبدالقادر، والصنم الذي عىل قرب أمحد البدوي وأمثاهلام

أو مل   ،هياجر إلينا  ! إذا مل؟وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من مل يرشك باهلل

َْتان  َعظِيم      يكفر ويقاتل ْبَحاَنَك َهَذا هب   ( 3)ا.هـ س 

أن الكافر إذا دخل بالد املسلمني سيعطيه األمان آخرون الوجه الثالث /

صحيح  هؤالء  وأمان  وغريهم،  اجلوازات  يف  كالعاملني  األمر  ويل  غري 

 باإلمجاع. 

 

 . 260الرد عىل البكري ص   (1)

 (. 229/ 3جمموع الفتاوى )  (2)

 (. 1/104الدرر السنية )  (3)
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أن شبهة األمان وهو ظنهم األمان كاألمان احلقيقي قال الوجه الرابع /

  (1) ابن تيمية: ومعلوم أن شبهة األمان كحقيقته يف حقن الدم ا.هـ

مستأمنً     صار  به  كلموه  الذي  الكالم  هذا  أن اوقال:  أحواله  وأدنى   ،

األمان   فإن  الكفر،  بمجرد  قتله  جيوز  ال  ذلك  ومثل  أمان،  شبهة  له  يكون 

بأقل من هذا كام هو معروف يف مواضعه   ايب ويصري مستأمنً يعصم دم احلر

  (2) ا.هـ

وقال الشافعي يف األم يف باب األمان: وإذا أمن من دون البالغني واملعتوه 

قاتلوا أم مل يقاتلوا مل نجز أماهنم، وكذلك إن أمن ذمي قاتل أم مل يقاتل مل نجز 

نا ردهم إىل مأمنهم وال أمانه، وإن أمن واحد من هؤالء فخرجوا إلينا فعلي

نعرض هلم يف مال وال نفس من قبل أهنم ليسوا يفرقون بني من يف عسكرنا 

   (3)ممن جيوز أمانه وال جيوز وننبذ إليهم فنقاتلهم ا.هـ

 

 (.522/ 2الصارم املسلول )  (1)

 (.182/ 2الصارم املسلول )  (2)

 فإنه مفيد ومنه استفدت.  "كشف الشبهات يف مسائل العهد واجلهاد  "وانظر للفائدة كتاب  (3)
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 اإن غزا الذمي مع املسلمني فأمن أحدً   : بل قال األوزاعي يف أهل الذمة  

مأمنه.   إىل  فلريده  وإال  أمضاه  اإلمام  شاء  هؤالء   (1)فإن  بفعال  هذا  قارن 

    ! !املبطلني يف االستهانة بالذمم واألمان 

أنه لو قدر أنه ال أمان هلم فإن قتلهم جير عىل اإلسالم الوجه اخلامس /

واملسلمني األرضار اجلسيمة من منع الدعوة إىل اهلل وإيذاء املسلمني املتغربني  

سببً  ويكون  بل  الكفر،  بالد  األ  ايف  الكفار  املسلمني  لتسلط  عىل  قوياء 

عىل    (الضعفاء، وما خرب حرب دولتني من دول اإلسالم )أفغانستان والعراق 

 إثر وجراء تفجري الربجني يف نيويورك عنا ببعيد.

وإليك بعض املسائل الرشعية املتعلقة باألمان ليدرى قدر تشديد الرشع 

 :فيه

 / أمان املرأة:  املسألة األوىل

أمان الرجل العاقل البالغ، فقد ذكر خالف يف املرأة، قال بعد إمجاعهم عىل  

ذكره   ااحلافظ: قال ابن املنذر: أمجع أهل العلم عىل جواز أمان املرأة، إال شيئً 

املاجشون صاحب مالك  -امللك    عبد ابن  ال أحفظ ذلك عن غريه  -يعني 

قضاي عىل  ذلك  خيالف  مما  ورد  ما  وتأول  اإلمام،  إىل  األمان  أمر  إن  ا قال: 

داللة   "يسعى بذمتهم أدناهم    ":ملسو هيلع هللا ىلصخاصة، قال ابن املنذر: ويف قول النبي  

 

 (. 776/ 7نقله احلافظ )  (1)
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املاجشون   ابن  قول  مثل  عن سحنون  وجاء  انتهى.  القائل  هذا  إغفال  عىل 

 ـ (1)فقال: هو إىل اإلمام، إن أجازه جاز وإن رده رد ا.ه

 "باب أمان النساء وجوارهّن. ثم روى حديث أم هانئ:  :وبوب البخاري

   "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ 

يق وسحنون  املاجشون  ابن  وكان  عبدالرب:  ابن  املرأة وقال  أمان  والن: 

موقوف عىل إجازة اإلمام له، فإن أجازه له جاز، فهو قول شاذ ال أعلم أحدا 

  .(2) قال به غريمها من أئمة الفتوى ا.هـ

. قالت عائشة: اوقال ابن قدامة: وباملرأة، فإن أماهنا يصح يف قوهلم مجيعً 

قالت: يا رسول  إن كانت املرأة لتجري عىل املسلمني فيجوز. وعن أم هانئ أهنا  

اهلل إين أجرت أمحائي، وأغلقت عليهم، وإن ابن أمي أراد قتلهم. فقال هلا 

اهلل   املسلمني    ":ملسو هيلع هللا ىلصرسول  عىل  إنام جيري  هانئ،  أم  يا  أجرت  من  أجرنا  قد 

أبا العاص بن    ملسو هيلع هللا ىلصروامها سعيد. وأجارت زينب بنت رسول اهلل    "أدناهم  

  (3) ا.هـ ملسو هيلع هللا ىلصالربيع فأمضاه رسول اهلل 

 

 ( 775/ 7الفتح )  (1)

 (.  140/ 6( وانظر االستذكار )88/ 14االستذكار )  (2)

 (. 13/76املغني ) (3)
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حديثوهذا   لعموم  الصواب  هبا   ":هو  يسعى  واحدة  املسلمني  ذمة 

 وحلديث أم هانئ.  "أدناهم 

 / أمان العبد:  املسألة الثانية

عبدالرب ابن  أيًض   :قال  العلامء  مالك   اواختلف  فقال  العبد:  أمان  يف 

وأبو   وإسحاق  وأمحد  والليث  واألوزاعي  والثوري  وأصحاهبام  والشافعي 

ثور وداود بن عيل: أمانه جائز قاتل أو مل يقاتل. وهو قول حممد بن احلسن. 

وقال أبو حنيفة: أمانه غري جائز إال أن يقاتل، وهو قول أيب يوسف، وروي 

  (1) عن عمر معناه ا.هـ

ما أمان العبد فكان أبو حنيفة ال جييزه إال أن يقاتل. واختلف عىل وقال: أ

أيب يوسف يف ذلك. وقال حممد بن احلسن: جيوز أمانه وإن مل يقاتل. وهو  

قول مالك والثوري واألوزاعي والليث والشافعي. وعن عمر من طرق أنه 

ذ  أجاز أمان العبد، وال خالف يف ذلك بني السلف إال ما خرج خمرج الشذو

  (2) ا.هـ

 

 (. 188/ 21التمهيد )  (1)

 (. 88/ 14االستذكار )  (2)
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وأما العبد فأجاز اجلمهور أمانه قاتل أو مل يقاتل، وقال أبو    : وقال احلافظ

حنيفة: إن قاتل جاز أمانه وإال فال. وقال سحنون: إذا أذن له سيده يف القتال 

ـ    (1)صح أمانه وإال فال ا.ه

 . "يسعى هبا أدناهم  "والصواب صحة أمانه لعموم حديث 

 :الصبي املميز /املسألة الثالثة

قال ابن قدامة: فأما الصبي املميز فقال ابن حامد: فيه روايتان: إحدامها 

ال يصح أمانه. وهو قول أيب حنيفة والشافعي ألنه غري مكلف، وال يلزمه 

بقوله حكم فال يلزم غريه كاملجنون. والرواية الثانية: يصح أمانه. وهو قول  

واحدة. ومحل رواية املنع عىل غري مالك. وقال أبو بكر: يصح أمانه رواية  

املميز، واحتج بعموم احلديث، وألنه مسلم مميز فصح أمانه، كالبالغ وفارق  

أصاًل  له  قول  ال  فإنه  ابن   (2)ا.هـ  املجنون،  فقال  الصبي  وأما  احلافظ:  قال 

املنذر: أمجع أهل العلم أن أمان الصبي غري جائز. قلت: وكالم غريه يشعر 

راهق وغريه، وكالم املميز الذي يعقل. واخلالف عن املالكية بالتفرقة بني امل

 

 (. 7/776فتح الباري )  (1)

 (. 13/77املغني ) (2)
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ا.هـ حديث    (1) واحلنابلة  لعموم  املميز  أمان  هبا   "والصواب صحة  يسعى 

 فإن الرشيعة توسع باب األمان.  "أدناهم 

 األسري:  /املسألة الرابعة

إذا عقده غري مكره لدخوله يف عموم   ويصح أمان األسري  :قال ابن قدامة

األجري  أمان  وكذلك  األسري.  غري  فأشبه  خمتار  مكلف  مسلم  وألنه  اخلرب 

أمان   الثوري: ال يصح  الشافعي. وقال  قال  دار احلرب. وهبذا  والتاجر يف 

  (2) أحد منهم. ولنا عموم احلديث والقياس عىل غريهم ا.هـ 

( املنذر  7/776وقال احلافظ  ابن  أنه استثنى من (: وحكى  الثوري  عن 

الرجال األحرار األسري يف أرض احلرب فقال: ال ينفذ أمانه، وكذلك األجري 

  (3) ا.هـ

 األمان.   والصواب صحة أمانه لعموم حديث عيل وألن الرشع يوسع

 / املجنون:  املسألة اخلامسة

قال ابن قدامة: وال يصح أمان جمنون وال طفل ألنه كالمه غري معترب، وال 

لذلك،  إغامء  أو  أو سكر  بنوم  العقل  زائل  أمان  به حكم. وال يصح  يثبت 

 

 (.  776/ 7الفتح )  (1)

 (. 13/77املغني ) (2)

 (. 776/ 7الفتح )  (3)
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وألنه ال يعرف املصلحة من غريها فأشبه املجنون. وال يصح من مكره ألنه 

ا.هـ كاإلقرار  يصح  فلم  حق،  بغري  عليه  أكره  وأما    (1) قول  احلافظ:  قال 

ـ   (2)املجنون فال يصح أمانه بال خالف كالكافر ا.ه

 الكافر: /املسألة السادسة

 "قال:  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي    اقال ابن قدامة: وال يصح أمان كافر وإن كان ذميً 

فجعل الذمة للمسلمني، فال حتصل   "ذمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدناهم  

ا.هـ احلريب  فأشبه  وأهله،  اإلسالم  عىل  متهم  وألنه  عن   (3) لغريهم  وتقدم 

  املسألة. احلافظ ابن حجر أنه نفى اخلالف يف

 : بأي يشء يكون األمان /املسألة السابعة

بأي   اقال ابن عبدالرب: وال خالف علمته بني العلامء يف أن من أمن حربيً 

كالم هلم به األمان، فقد تم له األمان. وأكثرهم جيعلون اإلشارة األمان إذا 

 ( 4)كانت مفهومة بمنزلة الكالم ا.هـ

 

 (. 13/77املغني ) (1)

 (. 776/ 7الفتح )  (2)

 (. 13/77املغني ) (3)

 (. 87/ 14االستذكار )  (4)
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فيكونون )الثاين    األمر  وجواب أماكن  املسلمي يف عدة  قتلوا  الكفار  أن 

 : من أوجه (هبذا نقضوا العهد

العاطفي احلاميس أن كل تقدم يف هذا الكتاب بيان بالدليل الرشعي ال   -1

 دولة هلا حاكم هي مستقلة بحكمها. 

بني حال القوة والضعف ففي حال الضعف يصرب عىل   اأن هناك فرقً  -2

 كثري من الضيم دون حال القوة كام تقدم الكالم عن صلح احلديبية.

باملسلمني يف    اإرضارً   اأن يف نقض العهد بني املسلمني والكفار مطلقً  -3

 رشق األرض وغرهبا.

أن الذي حيدد نقض العهد وبقاءه ويل األمر ال عامة الناس، وإال صار  -4

 األمر فوىض، والفوىض حمرمة وما ال يتم ترك املحرم إال به فهو واجب. 
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 الشبهة الثامنة 

 الكفار حي ختم اجلوازجيوز نقض العهد الذي التزمناه عند دخول بالد 

 "احلرب خدعة    ":قال  ملسو هيلع هللا ىلصبدليل أنه روى جابر وأبو هريرة أن رسول اهلل  

 متفق عليه

 : اجلواب من وجهي

العهد   -أ نقض  بني  الرشع  يف  كبري  واخلدعة،   (اخليانة)فرق 

فاألول حمرم باإلمجاع. أما الثاين: جائز يف احلرب باإلمجاع فإن اخلدعة ليس  

ومن  للمحاربني،  خمادعة  خالفه  وفعل  أمر  إبداء  وإنام  للعهد،  نقض  فيها 

سوى بينهام فقد سوى بني ما فرقت الرشيعة بينها فقياسه فاسد لكونه خطأ  

أخرى،   جهة  من  الرشع  وملخالفته  األصل  حيث  القرآنية من  فاآليات 

َوَأْوف وا بِاْلَعْهِد إِنَّ    واألحاديث النبوية متواترة يف اإليفاء بالعهد قال تعاىل  

واًل  وِد    وقال    اْلَعْهَد َكاَن َمْسؤ  ق  بل وجاء النهي عن الغدر يف   َأْوف وا بِاْلع 

اغزوا   ":ملسو هيلع هللا ىلصاحلرب بأدلة خاصة منها ما خرج مسلم عن بريدة أن رسول اهلل  

 ، "باسم اهلل، قاتلوا من كفر باهلل اغزوا وال تغلوا وال تغدروا

 :ومن أبلغ ما نحن بصدده احلديث الذي خرج مسلم عن حذيفة قال    

أنا و  اما منعني أن أشهد بدرً  أيب حسيل قال: فأخذنا كفار  إال أين خرجت 

حممدً  تريدون  إنكم  قالوا:  املدينة.   ؟اقريش  إال  نريد  ما  نريده،  ما  فقلنا: 
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فأخذوا منا عهد اهلل وميثاقه لننرصفن إىل املدينة وال نقاتل معه. فأتينا رسول 

انرصفا، نفي هلم بعهدهم ونستعني اهلل عليهم   "فأخربناه اخلرب. فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  

  "فيا هلم بعهدهم ت "ويف لفظ  "

اهلل   رسول  عند  بالعهد  اإليفاء  كيف  واقع    ملسو هيلع هللا ىلصأرأيتم  قارن  وأصحابه، 

 !!هؤالء املبطلني هبذه النصوص

  -   اوهذا من املحال رشعً -  أن هذه الفعال لو جازت جداًل   - ب 

حلرم فعله ملا يرتتب عليه من املفاسد العظيمة كام تقدم بيانه، ودين اهلل قائم 

 عىل جلب املصالح ودرء املفاسد. 
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 الشبهة التاسعة 

بعض جيوز يف الرشع قتل الكفار وتدمري دورهم، ولو قتل يف ذلك 

 املسلمي 

كام جوز العلامء الترتس بإمجاع، قال القرطبي: قد جيوز قتل الرتس وذلك 

ة كلية وال يتأتى لعاقل أن يقول ال يقتل الرتس يف   إذا كانت املصلحة رضوريَّ

ألنه يلزم منه ذهاب الرتس واإلسالم واملسلمني ا.هـ    ،هذه الصورة بوجه

(1)  

قال ابن تيمية: وهلذا اتفق الفقهاء عىل أنه متى مل يمكن دفع الرضر عن 

  (2) املسلمني إال بام يفيض إىل قتل أولئك املترتس هبم جاز ذلك ا.هـ

 : يوجهاجلواب من 

ابن   األول: نقله  الذين ترتس هبم جائز باالتفاق الذي  أن قتل املسلمني 

أنفسهم   وقتل  الكفار  دور  تدمري  أما  بالدنا تيمية،  يف  كانوا  إذا  حمرم  فهو 

العهود واملواثيق عىل من دخل   أو بدخولنا بالدهم، وقد أخذوا  معاهدين 

الدخول   بتختيم جواز  بالتزام األمن وذلك  بيانه    -عليهم  تقدم  فعىل -كام 

 هذا ال يصح قياس ما حرم اهلل بام أجاز.

 

 (. 16/287اجلامع ألحكام القرآن )  (1)
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بمسلمني   الثاين: الكفار  ترتس  بأن  وذلك  اضطرارية،  الترتس  حالة  أن 

لذا جازت من درء املفسدة الكربى   ؛لقتل مسلمني أكثر أو إفساد مفسدة أكرب

متامً  العكس  املفجرين  هؤالء  وواقع  أخف،  هو  حالة ابام  غري  يف  فإهنم   ،

 . ايفسدون أكثر مما يصلحون إن كانوا يصلحون شيئً  ااالضطرار، وأيًض 
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 الشبهة العارشة 

 ملسو هيلع هللا ىلصثبت يف البخاري ومسلم عن ابن عباس عن ابن عمر أن رسول اهلل 

 فبقاؤهم منكر جيب إزالته.  "أخرجوا املرشكي من جزيرة العرب   "قال:

 واجلواب من أوجه: 

/ األول  قتلهم، الوجه  ال  إخراجهم  وجوب  احلديث  يفيد  ما  غاية  أن 

واملنكر ال يزال بمنكر أكرب منه وهو قتل املعاهد، فقد أخرج البخاري عن  

مل    امن قتل معاهدً   ":ملسو هيلع هللا ىلصاهلل بن عمرو بن العاص قال: قال رسول اهلل    عبد

 "يرح رائحة اجلنة 

أن قتلهم جير عىل املسلمني مفاسد عظمى عىل مستوى  الوجه الثاين /

فعله كام  أكرب حرم  ترتب عليه مفسدة  األفراد واجلامعات والدول، وما 

 تقدم بيانه.

ود جزيرة العرب التي حيرم  أن العلامء اختلفوا يف حدالوجه الثالث /

 عىل املرشكني دخوهلا عىل أقوال: 

هذا     يف  العرب،  وجزيرة  العرب  أرض  قوله:  أما  عبدالرب:  ابن  قال 

احلديث، فذكر ابن وهب عن مالك قال: أرض العرب مكة واملدينة واليمن،  

وذكر أبو عبيد القاسم بن سالم عن األصمعي قال: جزيرة العرب من أقىص 
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وما  جدة  فمن  العرض  يف  وأما  الطول،  يف  العراق  ريف  إىل  أبني  إىل  عدن 

 ها من سائر البحر إىل إطرار الشام.  واال

قال أبو عبيد، وقال أبو عبيدة: جزيرة العرب ما بني حفر أيب موسى إىل     

- أقىص اليمن يف الطول، وأما يف العرض فمن بري يربين إىل منقطع الساموة  

قال مالك بن أنس: جزيرة العرب املدينة ومكة والياممة واليمن. -ثم قال  

املغري وقال  بن  قال:  الرمحنة  واليمن عبد  ومكة  املدينة  العرب  جزيرة   :

 وقرياهتا. 

وذكر الواقدي عن معاذ بن حممد األنصاري أنه حدثه عن أيب وجزة يزيد 

بن عبيد السعدي أنه سمعه يقول: القرى العربية الفرع وينبع واملروة ووادي 

ذلك.  ب  االقرى واجلار وخيرب. قال الواقدي: وكان أبو وجزة السعدي عاملً 

قال أبو وجزة وإنام سميت قرى عربية ألهنا من بالد العرب. وقال أمحد بن 

املعذل: حدثني برش بن عمر قال: قلت ملالك: إننا لنرجو أن تكون من جزيرة  

العرب يريد البرصة ألنه ال حيول بيننا وبينكم هنر، فقال: ذلك أن كان قومك 

 تبؤوا الدار واإليامن.  

 اقال بعض أهل العلم: إنام سمي احلجاز حجازً   : قال أبو عمر       

البحر  العرب جزيرة إلحاطة  لبيالد  قيل  ألنه حجز بني هتامة ونجد، وإنام 
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جزائر  من  جزيرة  مثل  فيها  فصاروا  وإطرارها  أقطارهاال  من  هبا  واألهنار 

  (1) البحر ا.هـ

مالك قال ابن قدامة: وال جيوز ألحد منهم سكنى احلجاز. وهبذا قال     

قال: أرى أن جيلوا من أرض العرب كلها ألن رسول   اوالشافعي إال أن مالكً 

وجزيرة العرب -ثم قال - "ال جيتمع دينان يف جزيرة العرب   "قال: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

. وقال األصمعي عبد العزيزما بني الوادي إىل أقىص اليمن. قاله سعيد بن  

امة وما وراءها إىل  ، ومن هتوأبو عبيد: هي من ريف العراق إىل عدن طواًل 

عرًض  الشام  اليمن اأطراف  إىل  أيب موسى  من حفر  عبيدة: هي  أبو  وقال   .

. قال اخلليل: إنام قيل هلا ا، ومن رمل يربين إىل منقطع الساموة عرًض طواًل 

جزيرة ألن بحر احلبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت هبا، ونسبت إىل 

أمحد: جزيرة العرب املدينة وما   العرب ألهنا أرضها ومسكنها ومعدهنا. وقال

واالها. يعني أن املمنوع من سكنى الكفار به املدينة وما واالها، وهو مكة 

الشافعي  قول  وهذا  واالها.  وما  وخماليفها  وفدك  والينبع  وخيرب  والياممة 

 ألهنم مل جيلوا من تيامء وال من اليمن.  

آخر ما تكلم به النبي   وقد روي عن أيب عبيدة بن اجلراح أنه قال: إن        

فأما إخراج أهل نجران منه فألن    "أخرجوا اليهود من احلجاز    "أن قال:  ملسو هيلع هللا ىلص

 

 (. 1/172التمهيد )  (1)



 البرهان املنير في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير 

173 

 

العرب يف    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   فكأن جزيرة  فنقضوا عهده.  الربا،  ترك  صاحلهم عىل 

حجازً  وإنام سمي  احلجاز،  هبا  أريد  األحاديث  هتامة   اتلك  بني  ألنه حجز 

، كتيامء وفيد ونحومها ألن عمر من أطراف احلجاز  اونجد. وال يمنعون أيًض 

  (1) مل يمنعهم ا.هـ

وقال القرطبي يف تفسريه: وأما جزيرة العرب وهي مكة واملدينة والياممة    

غري  كان  من  كل  املواضع  هذه  من  خيرج  مالك:  فقال  وخماليفها.  واليمن 

 اإلسالم، وال يمنعون من الرتدد هبا مسافرين. وكذلك قال الشافعي  

هلم   غري أنه استثنى من ذلك اليمن. ويرضب هلم أجل ثالثة أيام كام رضبه

  (2) حني أجالهم. وال يدفنون فيها ويلجئون إىل احلل ا.هـ عمر 

قال احلافظ: لكن الذي يمنع املرشكون من سكناه منها احلجاز خاصة      

وهو مكة واملدينة والياممة، وما واالها، ال فيام سوى ذلك مما يطلق عليه اسم 

ها مع أهنا من مجلة جزيرة العرب التفاق اجلميع عىل أن اليمن ال يمنعون من

إال املسجد،   اجزيرة العرب، هذا مذهب اجلمهور، وعن احلنفية جيوز مطلقً 

 

 (. 13/242املغني ) (1)
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وعن مالك جيوز دخوهلم احلرم للتجارة، وقال الشافعي: ال يدخلون احلرم 

  (1) إال بإذن اإلمام ملصلحة املسلمني خاصة ا.هـ أصاًل 

مفلح     ابن  م  :قال  هو  قيل:  باحلجاز  اإلقامة  الياممة ويمنعون  بني  ا 

ونجد  هتامة  بني  حجز  ألنه  به  وسمي  ونجد،  اليمن  وبني  والعروض، 

كاملدينة، وقيل: نصفها هتامي ونصفها حجازي، والياممة وسمي العروض، 

الياممة:  اوكان اسمها حجرً  ابن األثري:  امرأة. وقال  الياممة باسم  ، فسميت 

الصقع املعروف رشقي احلجاز. وهذا يقتيض أن ال يكون من احلجاز، وفيه  

تكلف، وخيرب رشقي املدينة ملا روى أبو عبيدة بن اجلراح أن آخر ما تكلم به 

رواه أمحد. وقال عمر: سمعت   "أخرجوا اليهود من احلجاز    "قال:  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  

ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فال أترك   "يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

 رواه الرتمذي. وقال: حسن صحيح.  " فيها إال مسلاًم 

من اليمن   اواملراد احلجاز بدليل أنه ليس أحد من اخللفاء أخرج أحدً     

وفدك،  الينبع  وكذا  واالها،  وما  املدينة  العرب  جزيرة  أمحد:  قال  وتيامء 

 معروف باليمن، تسمى هبا القرى املجتمعة كالرستاق يف غريها.  وخماليفها 

عقبة      وهو  املنحنى  دون  وما  ونحوها  تبوك  الدين:  تقي  الشيخ  وقال 

فإن   لتجارة.  إمام  بإذن  واألصح  دخوله،  وهلم  كمعان،  الشام  من  الصوان 

 

 (. 7/616فتح الباري )  (1)
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 دخلوا لتجارة مل يقيموا يف موضع واحد أكثر من أربعة أيام، قاله القايض ألن 

الزائد عىل األربعة حد يتم به املسافر فصار كاملقيم، واملذهب أهنم ال يقيمون  

إقامة ثالثة أيام فدل عىل املنع    افوق ثالثة أيام ألن عمر أذن ملن دخل تاجرً 

  (1) يف الزائد ا.هـ

قال ابن القيم: ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك فقال مالك: أرى أن جيلوا من 

ال جيتمع دينان يف جزيرة العرب   "قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأرض العرب كلها ألن رسول اهلل  

 "يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصأنه سمع رسول اهلل    ويف صحيح مسلم من حديث عمر    "

 "  ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حتى ال أدع فيها إال مسلاًم 

وخماليفها   والياممة  واملدينة  مكة  وهو  احلجاز،  من  يمنعون  الشافعي:  وقال 

وهي قراها. أما غري احلرم منه فيمنع الكتايب وغريه من االستيطان واإلقامة 

الدخول وله  إليه   به،  متاع حيتاج  أو محل  كأداء رسالة  اإلمام ملصلحة  بإذن 

إال   ()ومن  املسلمون، وغن له  يأذن  مل  كثري حاجة  فيها  ليس  لتجارة  دخل 

، وال يمكن من اإلقامة أكثر من ثالث. وقد ابرشط أن يأخذ من جتارته شيئً 

أدخل بعض أصحاب الشافعي اليمن يف جزيرة العرب، ومنعهم من اإلقامة 

النبي   فإن  معاذً   ملسو هيلع هللا ىلصفيها، وهذا وهم،  أن   ابعث  وأمره  اليمن  إىل  قبل موته 

، وأقرهم فيها وأقرهم أبو بكر بعده وأقرهم عمر اامل دينارً يأخذ من كل ح

 

 (. 3/381املبدع )  (1)
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بإخراج   ملسو هيلع هللا ىلص ومل جيلوهم من اليمن مع أمر رسول اهلل    وعثامن وعيل  

اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فلم يعرف عن إمام أنه أجالهم من 

 اليمن. 

وخيرب      والياممة  واملدينة  مكة  من  خيرجون  وأمحد:  الشافعي  قال  وإنام 

أيًض وين تيامء  من  جيلوا  ومل  اليمن،  يذكرا  ومل  وخماليفها،  يكون  ابع  وكيف   ،

فهذا    ؟اليمن من جزيرة العرب وهي وراء البحر، فالبحر بينها وبني اجلزيرة 

وأما احلرم فإن كان حرم   :القول غلط حمض. حكم دخول أهل الذمة احلرم

أ جيز  مل  رسول  قدم  فلو  بالكلية،  دخوله  من  يمنعون  فإهنم  له  مكة  يأذن  ن 

اإلمام يف دخوله وخيرج الوايل أو من يثق به إليه، وال خيتص املنع بخطة مكة 

بل احلرم كله. وأما حرم املدينة فال يمنع من دخوهلم لرسالة أو جتارة أو محل 

 متاع. 

دخول احلجاز   فعنده: جيوز هلم  فصل/ فهذا تفصيل مذهب أمحد  

كام تقدم.   للتجارة ألن النصارى كانوا يتجرون إىل املدينة يف زمن عمر  

بن محدان عنه رواية: أن حرم املدينة كحرم مكة يف امتناع    عبد اهللوحكى أبو  

دخوله. والظاهر أهنا غلط عىل أمحد، فإنه مل خيف عليه دخوهلم بالتجارة يف  

ال يأذن هلم يف اإلقامة أكثر من وبعده ومتكينهم من ذلك. و  زمن عمر  

 - ثم قال  -ثالثة أيام. وقال القايض: أربعة، وهي حد ما يتم املسافر للصالة  
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مالك       تفصيل مذهب  وأما  يقرون عنده يف مجيع   فصل/  فإهنم 

وهي مكة واملدينة وما واالمها. وروى عيسى بن   :البالد إال جزيرة العرب 

ورو  فيها.  اليمن  دخول  عنه  وما دينار  عدن  أقىص  من  أهنا  حبيب  ابن  ى 

العرض  وأما يف  الطول،  العراق يف  ريف  إىل  كلها  اليمن  أرض  واالها من 

فمن جدة وما واالها من ساحل البحر إىل أطراف الشام، مرص يف املغرب  

يمنعون من االجتياز هبا   الساموة، وال  إىل منقطع  املدينة  واملرشق، وما بني 

فعنده: هلم دخول   فصل/ وأما أبو حنيفة  مسافرين، ولكن ال يقيمون.  

فلهم  به. وأما احلجاز  نفسها، ولكن ال يستوطنون  الكعبة  احلرم كله حتى 

الدخول إليه والترصف فيه واإلقامة بقدر قضاء حوائجهم، وكأن أبا حنيفة 

    وال يصح هذا    ملسو هيلع هللا ىلصقاس دخوهلم مكة عىل دخوهلم مسجد رسول اهلل

 ا خيالف هبا املدينة، عىل أهنا ليست عنده حرمً   االقياس، فإن حلرم مكة أحكامً 

  (1) ا.هـ

النبي      مراد  أن  عىل  دليل  هذا  ويف  النووي:  اليهود   ملسو هيلع هللا ىلصقال  بإخراج 

والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من بعضها وهو احلجاز خاصة ألن 

احل من  ليست  لكنها  العرب  جزيرة  من  أن   (2) ا.هـ  جازتيامء  يظهر  والذي 

 

 (. 1/392أحكام أهل الذمة )   (1)

 (. 213-212/ 10رشح مسلم )  (2)
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وخلفاءه مل خيرجوهم    ملسو هيلع هللا ىلصجزيرة العرب هي احلجاز وحدها ألن رسول اهلل  

من اليمن، وألن عمر مل خيرج إال هيود خيرب إىل تيامء، فقد أخرج البخاري  

عن عمر أنه أجىل اليهود والنصارى من أرض احلجاز، وذكر هيود خيرب إىل  

أرحياء. فإن قيل: أمل خيرج اإلمام أمحد عن أن قال: أجالهم عمر إىل تيامء و

اهلل   رسول  أن  اجلراح  بن  عبيدة  احلجاز   "قال:   ملسو هيلع هللا ىلص أيب  أهل  هيود  أخرجوا 

؟ فيقال: لعله عند من يصححه حيمل عىل "وأهل نجران من جزيرة العرب 

أنه مل خيرج غريهم من  أن إخراجهم ألمر خارجي ال لكوهنم كفار بداللة 

 .  عرب كاليمن مثاًل الكفار يف بقية جزيرة ال

هذا ما رجحه أبو عبيد يف كتاب األموال فقال: وإنام نرى عمر استجاز     

النبي  -وهم أهل صلح  -إخراج أهل نجران   فيهم   ملسو هيلع هللا ىلصحلديث يروى عن 

خاصة. حيدثونه عن إبراهيم بن ميمون موىل آل سمرة عن ابن سمرة عن أيب  

أخرجوا اليهود من   "أنه كان آخر ما تكلم به أن قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعبيدة عن النبي  

قال أبو عبيد: وإنام نراه    "احلجاز، وأخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب  

وذلك بني يف   لنكث كان منهم، أو ألمر أحدثوه بعد الصلح،  ملسو هيلع هللا ىلصقال ذلك  

 ( 1)كتاب كتبه عمر إليهم قبل إجالئه إياهم منها ا.هـ

 

 .100ص  "األموال  "كتاب (1)
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فإذا كانت املسألة اجتهادية فال جيوز ألحد أن يلزم غريه بقوله باإلمجاع   

كام حكاه ابن تيمية فقال: وإما إلزام السلطان يف مسائل النزاع التزام قوٍل بال 

امل باتفاق  جيوز  ال  فهذا  والسنة،  الكتاب  من  حكم حجة  يفيد  وال  سلمني 

حاكم بصحة قول دون قول يف مثل ذلك إال إذا كان معه حجة جيب الرجوع 

التي   الكتب  بمنزلة  وهذا  سواء،  وبعدها  الوالية  قبل  كالمه  فيكون  إليها 

يصنفها يف العلم. نعم الوالية متكنه من قول حق ونرش علٍم قد كان يعجز 

الستحقاق وعدمه. نعم للحاكم عنه بدوهنا، وباب القدرة والعجز غري باب ا

به كان مما    اإثبات ما قال زيد وعمرو ثم بعد ذلك إن كان ذلك القول خمتًص 

حيكم فيه احلكام، وإن كان من األقوال العامة كان من باب مذاهب الناس...  

 (1) ا.هـ

االستيطان ال اإلقامة حلاجة أو غري دائمة   أن املراد باحلديثالوجه الرابع /

كانوا موجودين يف املدينة، فمن هو أبو لؤلؤة املجويس القاتل   ابداللة أن كفارً 

 وتقدم ما يدل عىل هذا من كالم أهل العلم.   ؟لعمر

  

 

 (: 240/ 3جمموع الفتاوى )  (1)
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 الشبهة احلادية عرشة 

الرشك من أرضحة وأوثان تعبد أن بعض حكام املسلمي حيمي رصوح 

 من دون اهلل

وتغلب  والدين  الدنيا  لذهاب  كبري سبب  وجرم  وإثم  شنيع  فعل  وهذا 

الكفرة الكافرين عىل املسلمني، لكن التأثيم الشديد يشء غري التكفري، ومن 

 :نيوجههذا فالرد عليه من كفر بمثل 

بني تكفري النوع والعني فال يلزم من تكفري الفعل تكفري    اأن هناك فرقً  -1

 :الفاعل، وهذا ما عليه حمققون مربزون كاألئمة أيب العباس ابن تيمية إذ قال:

فإنا بعد معرفة ما جاء الرسول نعلم بالرضورة أنه مل يرشع ألمته أن تدعو 

 االستغاثة من األموات ال األنبياء وال الصاحلني وال غريهم ال بلفظ    اأحدً 

السجود  أنه مل يرشع ألمته  بلفظ االستعاذة وال بغريها كام  وال بغريها وال 

مليت وال لغري ميت ونحو ذلك، بل إنه هنى عن كل هذه األمور وأن ذلك 

من الرشك الذي حرمه اهلل تعاىل لكن لغلبة اجلهل وقلة العلم بآثار الرسالة 

حتى يتبني هلم ما جاء به الرسول يف كثري من املتأخرين مل يكن تكفريهم بذلك  

  (1) مما خيالفه اهـ ملسو هيلع هللا ىلص

 

 . 377الرد عىل البكري ص  (1)
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أن من محى الكفر لذاته فهو كافر ألن الزمه رضاه وإقراره له، أما إذا  -2

إذ ليس الزمه   الكنه ليس كفرً   اكبريً   اوجرمً   محاه لدافع آخر فهذا مع كونه إثاًم 

كام تبقى الكنائس   الرضا ثم ال دليل يدل عىل التكفري بحامية الكفر لغري ذاته،

صلحً   ارشعً  املسلمون  فتحها  التي  األرض  فعل (1)   ايف  هذا  عىل  يدل  كام 

اخللفاء الراشدين وهم بذلك ال يسمحون ألحد أن يعتدي عليها ولو كان  

فيتجىل لنا هبذا   اعن أن يكون كفرً   ملا فعله اخللفاء الراشدون فضاًل   اهذا حمرمً 

يلزم من محاية الرشك كفر احلاكم بل البد من النظر إىل الدوافع لذا مل    أنه ال

احلاكم  كفر  األكرب  الرشك  فيها  يزاول  التي  الكنيسة  محاية  من  فإذا   يلزم 

 الرضا، فإن  وجدت كنيسة يف أرض مسلمني فحامها السلطان لدوافع غري

  عن أن يكفر ألنه مل حيمها لذاهتا وإنام ألمر آخر.   فعله ال يوصف بالكفر فضاًل 

 

 تم املقصود واحلمد هلل

 هـ1425/  5/  21
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