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 للا الرمحن الرحيم  بسم

   مقدمة
من شتتتتترور أنفستتتتتنا ومن ستتتتتي ات   نه ونستتتتتتهديه، ونعو  ابهللاحلمد هلل، حنمده ونستتتتتتعي  إن

أعمالنا، من يهده للا فال مضتتتتتل له، ومن يضتتتتتلل فال هادي له، وأشتتتتتهد أن الإله إال اله 
وحده الشتتتتري، له، وأن حممدا عبده ورستتتتوله، يتتتتلى للا عليه وعلى آله ويتتتت به وستتتتلم 

ود العصتتتتتتتر بي املستتتتتتتلمي يع انتشتتتتتتتار التكفري يف هذا  إن:       فتستتتتتتتليما كثريا، أما بعد
ألستتتتتتتتتتتبتاب كثريهتا من أحلهتا مستتتتتتتتتتتألو : احلكم بغري متاأنزل للا، ومواالة الكفتار  وهتا ن 

فيهما كثري، وألفت فيهما الرستتتتتتتتتائل    بكت  وقد     املستتتتتتتتتألتان حلا منشتتتتتتتتتأ التكفري  البا   
الواردة  من كثرة الشبهات  ،  احلق    املطولة، حىت اختلط فيها احلق ابلباطل، فاليكاد يعرف

  املسألتي  على هاتي

حصتتتتتاد لستتتتتنوات فرتة قصتتتتترية، بل هي   ليدمل يكن و   هذا الكتاب ماجاء يف  ومعظم
، والشتتتتتتتتتبهات املتعلقة ءا، يف لقاءات املستتتتتتتتتائل الكبريةطويلة يف دراستتتتتتتتتة وتدريس تل، 

متعددة مع طلبة للعلم، وأهل اختصتتاص استتائل العقيدة، ومن خالل التطرق  ا يف مادة 
يتد الشتريعة الو أقوم بتدريستها يف مرحلة املاجستتري لطالب املعهد العايل للقضتاء يف مقا

متام حممتد بن ستتتتتتتتتتتعود اإلستتتتتتتتتتتالميتة، ومن خالل التدرو  العتامتة الو ألقيتهتا يف جتامعتة اإل
ومن خالل مشتتتتتتاركو يف مراكز املنايتتتتتت ة يف مناطق اململكة ، ومقابلة   مواضتتتتتتع متفرقة 

 املتقدمي واملتأخرين  أئمة السلفهو مستخلص من كالم  املتأثرين بتل، الشبهات ،

 :منشأ الخالف في المسألتين
يف بيان مستتتتتتائل التكفري املتعلقة ءذين األيتتتتتتلي فيه تردد، وأخذ ورد   ءماجا  وأكثر

–كثري عند كال الفريقي: القائلي ابلتكفري، والقائلي بعدم التكفري، والستتتتتتتتتتبب يف  ل، 
 يعود لمور من أهمها: -أعلم وللا

أوال : عدم تحديد محل النزاع في تلك المسااااااااابل ،وقال  النقال والجدال  
 :أنه الخالف فيها ومن ذلك ريكون في أمو 
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خالف في: أن الحكم بغير ما أنزل للا، أو مواالة الكفار، يمكن أن يكون كفرا   ال •
متى يكون كفرا أكبر ؟ ومتى يكون كفرا    -1ولكن محال الخالف هو في:    أكبر،

وإذا تقرر عناادنااا أنااه كفر أكبر، فهاال يكون كفرا أكبر باادون   -2    أصاااااااااغر ؟
وإذا تقرر عندنا أنه كفر أكبر بتحقق   -3و  في ذلك ؟  شاارو ؟ أم البد من شاار 

وإذا اعتقدنا كفره بعد تحقق الشاارو   -4ه؟  شاارو ه فهل نتو ف في اعتقاد كفر 
والحكم بردته    في تكفيره، فهل لنا تطبيق أحكام الكفر على المعين من سفك دمه

تقتضاي   إلى قير ذلك من الحكام ؟ أم أن تطبيق أحكام الكفرالعامة على المعين
 وقد تقدم تفصيل ذلك .حكما شرعيا من قاض شرعي تحت والية شرعية ؟  

أن الكفر الكبر قد يكون قوال، وقد يكون فعال، وقد يكون اعتقادا، وقد   والخالف •
هل كل   -1ولكن محال الخالف هو في :  يكون من القول والفعال واالعتقااد معاا،  

عض القوال وبعض الفعاال الباد قول أو فعال يكون كفرا أكبر بمجرده ؟ أم أن ب
تي تحكيم القوانين،  ألوفي مسااااا  -2فيها من شااااار  االعتقاد، أو االساااااتحالل ؟  

ومواالة الكفار. هل وجود االعتقاد شااااار  في تكفير المعين إذا حكم بالقوانين أو 
تحاكم إليها ؟ أم أنه ليس بشاااااار ؟ ومن أمهر المواالة للكفر بقول أو فعل. هل  

 كفرا أكبر أم أن شر  االعتقاد البد منه في حكم التكفير ؟  يكفر بمجرد ذلك  

تشااااابه من نصااااو  الكتاب والساااانة، أو نصااااو  ثانيا: االسااااتدالل بالم
يف الصتتتتتت ي ي من حديث   ستتتتتتبيل املثال قول الن    فعلى  العلماء ،وترك المحكم:  

ل اجلنة " من يتتلى الربدين دخل اجلنة"فهل كل من يتتلى الربدين دخأيب موستتى األشتتعري  
دين وبقية ة أخرا ؟ فالبد من يتتتتتتتتالة الرب مطلقا؟أم أنه البد من شتتتتتتتتروط أخرا جاءت ءا أدل

الصتتتلوات، وأن بش بشتتتروط يتتت ة الصتتتالة، وأن يفعل الواجبات ويرتي احملرمات حىت يدخل 
 الشريعة فإن بعضها يقيد بعضا   راجلنة  وقس على هذا املثال مجيع ما جاء يف أوام

عندما ينقل اجملادل بعض نصتوص أهل العلم الو يقتضتي هاهرها القول بكفر : ل، أيضتا   ومن
 أو تويل الكفر وأضرب على  ل، مثاال:كما يف مسألو حتكيم القواني،   ا املخالف 

لشتتتيخ  مطلقة أو عامة : بش اجملادل بنصتتتوص مساااألة الحكم بغير ما أنزل للا   في
ءا على تكفري من حكم بغري تدل العلماء فيستت أو  ريه من    -رمحه للا-اإلستتالم بن تيمية
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مث يرتي هذا اجملادل النصتتتوص احملكمة الو تقيد هذا اإلطالق بشتتترط ما أنزل للا مطلقا، 
 سيأش املزيد من بيان  ل، مفصال   كمااالعتقاد، أو االست الل،  

ف ومدار الغلط يف هذا إمنا هو على حر "     :-رمحه للا   –  الشاااااااااا بي  قالذلك   وفي
وعدم ضتتم أطرافه بعضتتها لبعض فإن مأخذ الراستتخي إمنا   ع،واحد، وهو اجلهل اقايتتد الشتتر 

هو على أن تؤخذ الشتريعة كالصتورة الواحدة بستب ما ثبت من كلياوا وجزئياوا املرتبة عليها،  
ها، وجمملها املفستتتتر ابينها    إ  ما وعامها املرتب على خايتتتتها، ومطلقها احملمول على مقيد

نستتتان الصتتت يي الستتتوي، فكما أن اإلنستتتان ال ا  ل، من مناحيها  وما مثلها إال مثل اإلستتتو 
يكون إنستتتتتتتتتاحد ابليد وحدها، وال ابلرجل وحدها، وال ابلرأ  وحده، وال ابللستتتتتتتتتان وحده، بل 

كم على حقيقة االستتتتنباط إال جبملته الو مسي ءا إنستتتاحد، فكذل، الشتتتريعة ال يطلب منها احل
ههر لبتتادا الرأي نطقذ  لتت، التتدليتتل، فتتإمنتتا هو توحلي ال   وإنأي دليتتل كتتان     جبملتهتتا، من

حقيقي فشتتأن الراستتخي يف العلم تصتتور الشتتريعة يتتورة واحدة، بدم بعضتتها بعضتتا، كأعضتتاء 
  1" اإلنسان إ ا يورت يورة مت دة

في مسااااااااألة مواالة الكفار ف نهم   -أتيكما سااااااااي-باسااااااااتقراء كالم أهل العلم: ثالثا
ون التولي من أجل دينهم، أو ن في تكفير المتولي لهم كفرا أكبر : أن يكيشااااااااتر و

كراهة لدين المساااااالمين ،وهوه المور اليمكن أن تعرف بمجرد الفعل أو القول الدال 
 على المظاهرة أو المواالة.

باأن مجرد الفعال أوالقول الادال على    ون يقول  فاالبماة من السااااااااال  والخل  ال 
بر، بصاااارف النظر عن سااااب  فعله أو قوله ، وكلهم يقيد وقوع مواالة الكفار كفر أك

لكفر الكبر بحصااول التولي من أجل دينهم، أو كراهية لدين االسااالم، أما إن فعله ا
من أجل الدنيا فهو عا  وقع في كبيرة من كبابر الونوب، وإن فعله دفعا للضاااااارر 

، وهوا القول    ثمن نفساااااه فهو رخصاااااة له أن يأخو بها، واليكون بولك قد أتى ب ع
أمر محكم تساااانده الدلة الشاااارعية الصااااحيحة والصااااريحة ، وقد نا ع بعضااااهم هوا 

 .    القول بنصو  عامة تخال  تفسير السل  والخل  لها  كما سيأتي تفصيل ذلك

 

   1/312( االعتصام للشاطىب،1) 
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 مسألة الحكم بغير ما أنزل للا  في : رابعا

فال  خرين ،وهو الاو  علياه أأماة المتاأ  بااساااااااااتقراء كالم أهال العلم المتقادمين  
 خالف بينهم في أن الحكم بغير ماا أنزل للا اليكون كفرا أكبر إال بشااااااااار  االعتقااد

على أن أحدا   -بعد البحث والتقصاي–ولم أ ف    كما سايأتي في تحرير محل النزاع ،
التحااكم إلياه يكون كفرا أكبر بادون هاوا   منهم قاال باأن الحكم بغير مااأنزل للا، أو

أ لق من النصااااو  بأنه إن فعل ذلك معتقدا أن حكم قير الشاااار  ، وكلهم يقيد ما
من حكم للا ، أو مثله، أو أنه اليناساا  هوا العصاار، فهو كفر ناقل عن للا أفضاال 

    الملة، وإن فعله قير معتقد لولك فليس بكفر ناقل عن الملة.  

الف من بعض العلمااء المتاأخرين ، وخالفهم خالف حااد  ، لو  وإنماا وقع الخ
على  تساااااااااليم به ، فليس بحجة في مقابل اتفان البمة من السااااااااال  والخل  تم ال

أنه قول قد اساتقر عليه البمة كما   –رحمه للا  -خالفه ،  حتى قال الشاي  ابن با 
قوالن في   -ممن نقال عناه الخالف-ساااااااااياأتي   .   على أن لبعض هءالء العلمااء

 ،  المسألة أحدهما مع اتفان البمة كما سيأتي تفصيل ذلك

  - حمه للا–وفي حالة اعتبار وجود الخالف ،  فنقول كما قال الشااي  ابن با   
إبراهيم؟ فقال الشتتتتيخ ابن ابز: حممد ابن  حممد بن يستتتتتدلون بفتوا الشتتتتيخ ملا قيل له :"

إبراهيم ليس اعصتوم فهو عامل من العلماء، بط  ويصتيب وليس بن  وال رستول، وكذل، 
القيم وابن كثري، و ريهم من العلماء كلهم بط  ويصتتتيب،  شتتتيخ اإلستتتالم بن تيمية وابن  

هوا  وبعد     أهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   "  (2)ويؤخذ من قو م ما وافق احلق، وما خالف احلق يرد على فاعله
 االجمال إليكم تفصيل المسألتين باختصار أرجو أن يكون كافيا ب ذن للا. 

مت االنتهتاء من مراجعتته يف يوم الثالاثء املوافق للثالثي من شتتتتتتتتتتتهر  ي القعتدة من عتام  
ئة وألف للهجرة  يف املدينة النبوية على يتتتتاحبها أفضتتتتل يتتتتالة وأزكى واحد وأربعي وما

 تسليم  

 

 (    82جملة الفرقان ، العدد )  -(2)
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 : لمسألة األولى ا
 التكفير بمسألة الوالء والبراء 

 تمهيد : 
كما دة الوالء والرباء، عقيدة عظيمة، بل هي يف حقيقتها شتتهادة الإله إال للا ،  قيع 
فتإن الوالء يقتابتل اإلثبتات فيهتا )إال للا( والرباء يقتابتل النفي فيهتا ) الإلته(، فكمتا تقتدم ،  

هو معلوم أن شتتتتهادة الإله إال للا تنقستتتتم إ  نفي وإثبات، فإ ا يتتتترفت العبادة كلها هلل 
ه املستتت ق وحده للعبادة تكون قد قمت بنصتتف الشتتهادة الذي فيه اإلثبات نأب  وأقررت

وهي قول، ) إال للا ( وتبقى النصتتتف الثاين منها الذي فيه النفي وهو قول، الإله، فهذا  
 يقتضي من، الكفر بكل مايعبد من دون للا وقد جاء يف  ل، آايت كثرية منها:

  :قولته تعتا   -1                          البقرة فقولته  256من اآليتة
تعا  ) فمن يكفر ابلطا وت( هو معن القستتتتتتتتتم األول من الشتتتتتتتتتهادة)الإله( وقوله 

 )ويؤمن ابهلل( هو معن القسم الثاين من الشهادة ) إال للا(

    26،27وقول إبراهيم عليه الصالة والسالم لقومه يف سورة الزخرف اآليتان   -2   

                                                      

         ) هذا هو معن القستتتتتتم األول ) الإله(  فقوله )إنين براء مما تعبدون

ومثل هذه اآلايت ءذا وقوله )إال الذي فطرين ( هو معن القستتتتتتتم الثاين ) إال للا(،  
 املعن كثرية يف القرآن 

لكفر اا يعبد من دون النفي املتضتتتتمن ل  الإله إال للا  أركانوبناء على  ل، فإن من  
هو: الرباءة من الكفر وأهلتته، ومواالة   كمتتا تقتتدم يف مقتتدمتتات التكفري ومعن  لتت،  للا(  

ة  ري للا،، وبطالن كل ملة : ابعتقاد كل مستتتتلم بطالن عباد ل،التوحيد وأهله، وحتقيق 
وأن أهلها إ ا ماتوا عليها    –ستتواء كانت يهودية، أو نصتترانية، أو  ريها   -ن ملل الكفرم

  ستتتتتتترين مصتتتتتتتداقا لقوله تعا :  فهم يف اآلخرة من اخلا                      
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                               ومصتتتتتتتتداقا ستتتتتتتتورة آلعمران  85اآلية ،
لقوله عليه الصتتتالة والستتتالم كما يف يتتت يي مستتتلم   والذي نفستتتي بيد اليستتتمع يب من 

  )3(هذه األمة يهودي وال نصراين مث اليؤمن ابلذي ج ت به إال كان من أي اب النار(

،، وبطالن كل وحتقيق هذه العقيدة يكون: ابعتقاد كل مستتتلم بطالن عبادة  ري للا 
وأن أهلها إ ا ماتوا   –و  ريها  ستتتتتتواء كانت يهودية، أو نصتتتتتترانية، أ -ملة من ملل الكفر

  عليها فهم يف اآلخرة من اخلاستتتترين مصتتتتداقا لقوله تعا :                      

                                      آلعمران،   85اآليتتتتتة ستتتتتتتتتتتورة 

ومصتداقا لقوله عليه الصتالة والستالم كما يف يت يي مستلم   والذي نفستي بيد اليستمع 
ابلذي ج ت به إال كان من أيتتتتتتتتتت اب   يب من هذه األمة يهودي وال نصتتتتتتتتتتراين مث اليؤمن

  )4(النار(

  ف قيقتة الوالء التذي جتاء فيته قولته تعتا                           

                                سورة املائدة   55اآلية 

فالوالء هلل : أن تعبد للا وال تشتتتتري به شتتتتي ا، والوالء لرستتتتوله أن تقتدي به يف فعله 
 أن حتب املؤمني مجيعتا مهمتا كان لوهنم  وأمره وهنيتة وأن تصتتتتتتتتتتتدق خربه، والوالء للمؤمني

أو جنستتتتتتتتتهم ومهما بعدوا من،، ومهما وجدت يف نفستتتتتتتتت، كراهية لبعضتتتتتتتتتهم إ ا كانت 
 (  5)تعلق ابلدينالت

وفيه  -رضتتتتتتتي للا عنه-ومن  ل، ماثبت يف يتتتتتتت يي البخاري يف قصتتتتتتتة وحشتتتتتتتي
فلما رآين قال آنت وحشتتتتتتي قلت    :"  فخرجت معهم حىت قدمت على رستتتتتتول للا  

كان من األمر ما بلغ، قال فهل تستتتتتتتتتتتطيع أن تغيب   نعم قال أنت قتلت محزة قلت قد

 

    153/ر134/ص1م جمن حديث أيب هريرة رضي للا تعا  عنه ،ي يي مسل –  (3)
    153/ر134/ص1من حديث أيب هريرة رضي للا تعا  عنه ،ي يي مسلم ج –  (4)
 راجع  مقدمات يف ضوابط تكفري املعي ) التمهيد(  -5
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فخرج مستتتتتتتتتتتيلمتة الكتذاب قلتت    وجهت، عين قتال فخرجتت فلمتا قبض رستتتتتتتتتتتول للا 
  )6(ألخرجن إ  مسيلمة لعلي أقتله فأكاف  به محزة" احلديث 

ل قد كره أن يرا قات  رستتتتتتتتتول للا  : أن    وجه االسااااااااتدالل من هوا الحديث
ة القلبيتتة أمر ختتارج عن اإلرادة، ولكن هتتذه الكراهتتة مل متنع قبولتته  عمتته، وهتتذه الكراهتت 

 إلسالم وحشي واعتبار أن اإلسالم جيب ماقبله  

بتتدين اإلستتتتتتتتتتتالم فهو   وحقيقتتة الرباء من الكفتتار هي أن تعتقتتد أن كتتل من اليتتدين
تضتتتتتتتتتتتي منت، الكتافر، وأنه لو مات على هذه العقيتدة فهو من أيتتتتتتتتتتت تاب النتار، وهذا يق

دت العداوة والبغضاء لكل كافر، مهما كان لونه أو جنسه، ومهما قرب من،، ومهما وج
 يف نفس، من احلب له 

 ري فبغض الكتافر وعتداوتته، ليس لكونته من البلتد الفالين، وإمنتا لكونته يتدين بتدين  
دين اإلستتتتتالم، فأنت يف حقيقة األمر تبغض ما هو عليه من ضتتتتتالل، وتود لو أن يهتدي  

 اإلستتالم، وتشتتعر ابألستتى كما شتتعر نبينا حممد عليه الصتتالة والستتالم عندما يت ستتر إ 
  م إميتتان كثري من قومتته كمتتا يف قولتته تعتتا   على عتتد                   

                               عا  :  ستتتتورة الكهف ، وقوله ت  6: اآلية         

                                                                

                                  ستتتتتورة فاطر  ولذا   8 اآلية  من
 مجبات : دعوة  ري املسلمي إ  اإلسال كان من أوجب الوا

  (  7)ومل يكن هدف اإلسالم القتال ألجل القتال، بل كان من أجل إزالة الكفر

 

 /ابب قتل محزة بن عبد املطلب رضى للا عنه    3844/ح 1494/ص4ي يي البخاري ج -  (6)
"    لعلي بن أيب طالب    يه قوخل   كما يف الص ي ي وفومن أبرز األدلة على  ل، ما جاء يف فتي خيرب  -7

على رسل،، حىت تنزل بساحتهم، مث ادعهم إ  اإلسالم، وأخربهم اا جيب عليهم، فوللا ألن يهدا ب، رجل  
واحد خري ل، من محر النعم" ، مل يقل ابدأ بقتلهم أو قتا م ، وكذل، ماجاء يف ي يي مسلم من حديث بريدة  
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إن عقيدة الرباء تقتضتتتتتي بغض الكفار، وعدواوم، ولكن العداواة والبغض  تصتتتتتان 
 بكتتل متتا يتعلق ابلتتدين، دون  ريه، وبنتتاء على  لتت،، فتتإن البغض، والعتتداوة  م، التعين
هلمهم، وال تعين خبس حقوقهم، والتعين نقض عهودهم، وال تعين عدم اإلحستتتان إليهم،  

 لغدر ءم  فهذا هو الفهم اخلاط  لعقيدة الرباء والتعين  شهم، أو خيانتهم، أو ا

 هل محبة الكافرمحرمة على اال الن؟ 
احملبة –ر  كثري من النا  ال يتصتتتتتتتور وجود احملبة للكافر البتة، ويظنون أن حمبة الكاف

تنتايف الرباء من الكفر   ألن هتذا الكتافر قتد   -ألستتتتتتتتتتتبتاب القرابتة ، أو  ري  لت، الطبيعيتة
ن أاب، وقد تكون أما، وقد تكون زوجة   فهتل يعتقتد أحد أبن للا قد يكون ابنتا، وقد يكو 

كلفنتا بغضتتتتتتتتتتتهم اعن أن نكرههم الكره التذي اليصتتتتتتتتتتتي اجتمتاعته مع احملبتة؟  فلو كتان  
لكان هذا تكليفا اا اليطاق   ألنه الميكن أن تنزع حمبة االنستان البنه الو    اجلواب بنعم،

كافرا، وكذل، احلال ابلنستتتتتتتتتبة لالبن مع أبيه لو كان    فطره للا عليها، وإن كان هذا االبن
األب كافرا  ، وقد قال ستتب انه وتعا  للرستتول عليه الصتتالة والستتالم يف قصتتته مع عمه 

  أيب طالب:                       ستتورة القصتتص، فقد أثبت حمبته   56من اآلية

  لعمه، وهذا الينايف براءته من الكفار، وهناه عن االستتتتتغفار لوالديه كما يف قوله تعا  :  

                                               

                                      ومع  ستتتتتتتتورة التوبة،    113اآلية
هذا فقد أ ن له بزايرة قرب أمه كما ثبت يف يت يي مستلم )عن أيب هريرة قال قال رستول  

)8( ها فأ ن يل(استأ نت ريب أن أستغفر ألمي فلم ب ن يل واستأ نته أن أزور قرب     للا  

 وهذا الينايف برائته من الكفار  وال تعين حمبته  م أنه يتوالهم ، 

 

 

  فأيتهن ما أجابوي فاقبل منهم   - أو خالل    - ركي فادعهم إ  ثالث خصال  ا لقيت عدوي من املشوفيه " وإ
 وكف عنهم مث ادعهم إ  اإلسالم فإن أجابوي فاقبل منهم وكف عنهم" 

 976/ ح671/ص2ي يي مسلم ج -  (8)
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المحبااة   مااامعنى المودة المنهي عنهااا في البراءة من الكفااار ؟ ومااامعنى
 الواجبة في الوالء للمءمنين؟ 

فتتتاملودة املنهي عنهتتتا هي يف حقيقتهتتتا اعن التويل وليس اعن احملبتتتة الطبيعيتتتة الو 
ا اإلنستتتتان يف نفستتتته، وهي املودة الو جاء تفستتتتريها يف ستتتتورة املمت نة كما ستتتتيأش جيده
 بيانه 

فكمتال احملبتة أن فكمتا أن الوالء يقتضتتتتتتتتتتتي منت، حتب املؤمن والقيتام بقوقته عليت،،  
وهذه حمبة متكلفة  ،-الذي حتبه طبعا وجبلة-بقلب، كما حتب قريب، أو يتتتتتتتديق، حتبه  

ليها   د بي املستتتلم وأخيه ألستتتباب متعددة ، قد اليالم ع  ألن البغضتتتاء القلبية قد توج
اختلف ، فتأكمتل أنواع احملبتة   فتإن األرواح جنود حمنتدة متاتعتارف منهتا ائتلف ومتا تنتاكرمنهتا

 أن حتب ألخي، ماحتب لنفستتت، حىت لو كان ممن يبغضتتته قلب، لستتتبب اليتعلق ابلدين ،  
وإن كان خصتتتتتتتتما ل، يف أمر من   ىتح أن تقوم بقوقه الدينية علي، كأخ مستتتتتتتتلموأقلها  

كما ثبت يف الصتتتتتتت ي ي وهذا لفظ مستتتتتتتلم ) إ ا لقيته فستتتتتتتلم عليه وإ ا   أمور الدنيا ، 
ي فأجبه وإ ا استتتنصتت ، فانصتتي له وإ ا عطس ف مد للا فشتتمته وإ ا مر  فعده دعا

   )10(وقوله يف الصتتتتتتت ي ي أيضتتتتتتتا) أنصتتتتتتتر أخاي هاملا أو مظلوما(   )9(وإ ا مات فاتبعه (
، المن أجتل التدين،  اهو معن احملبتة، فقتد تكره أحتد املستتتتتتتتتتتلمي قريبتا كتان أو بعيتدذا  وهت 

جتعتتل هتتذه الكراهتتة ستتتتتتتتتتتببتتا يف عتتدم القيتتام بقتته عليتت،   ولكن الوالء للمؤمني مينعتت، أن
 كمسلم  وهذه هي حقيقة الوالء للمؤمني

ره كذل، الرباءة من الكفار، أو من العصتتتتتتتتتتاة، فإن العايتتتتتتتتتتي جيب أن يبغض، ويذك  
 بسب ما عنده من املعصية، وُيذَب بقدر ماعنده من الطاعة  

 
 
 

 

 2162/ح1705/ص4ي يي مسلم ج -  (9)
 2584/ح1998/ص4  ي يي مسلم ج 2311/ح  863/ص2ي يي البخاري ج -  (10)
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 في آن واحد؟ كيف تجتمع المحبة والبغضاء والعداوة للكافر 

البغضتتتتاء، والعداوة املطلوبة من املستتتتلم للكافر هي الو  تص ابلدين، فإن، ر م  
أنه ضال، وأنه   تعلم، وتعتقد  -الكافر بسبب قرابته من،، أو ألي سبب آخر  احمبت،  ذ

تضتتي الرباءة منه أيضتتا أن الجتامله يف أي لو مات على  ل، كان من أيتت اب النار، وتق
أمر من أمور التدين، فال جيوز  تذه احملبتة أن تكون ستتتتتتتتتتتببتا يف طتاعتت، لته يف أمر بتالف 

أن توجتد لكتل من ختالف التدين ، ويكون  لت،   بتل إن العتداوة والبغضتتتتتتتتتتتاء جيتبالتدين،  
ولذا فإن للا فة ، ولو كان املخالف مستتتتتتتتتتتلما ، فكيف بغري املستتتتتتتتتتتلم ؟  على قدر املخال

ويتف الزوجة والولد ابلعدو، وحذرح من  ل،، مع أن الزوجة والولد  البا من املستلمي 
  :كمتتتا يف قولتتته تعتتتا                                     

                                              
قتتال بن كثري:" يقول تعتتا  عربا عن األزواج واألوالد أن منهم من هو عتتدو الزوج     )11(

والوالتد اعن أنته يلتهي بته عن العمتل الصتتتتتتتتتتتاأ كقولته تعتا )اي أيهتا التذين آمنوا ال تلهكم  
أموالكم وال أوالدكم عن  كر للا ومن يفعل  ل، فأول ، هم اخلاسترون( و ذا قال تعا  

هم{  قتتال بن زيتتد يعين على دينكم وقتتال جمتتاهتتد  إن من أزواجكم هتتا هنتتا   فتتاحتتذرو 
وأوالدكم عدوا لكم  قال ُيمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصتتتتتتتتتتية ربه فال يستتتتتتتتتتتطيع  

فحقيقااة الوالء للمءمنين أن تقهر نفسااااااااااك   )12(الرجتتل مع حبتته إال أن يطيعتته "
قلبك شااايء وهواها فتقوم بما يج  عليك تجاه أخاك المسااالم وإن كان في  

 . لسببال يتعلق بالدين عليه، ولو كرهته

 

 14سورة التغابن آية  –  (11)
 377/ص4أنظر تفسري ابن كثري ج  –  (12)
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وحقيقة البراءة من الكفار والعصااااااة أن تقهر نفساااااك وهواها فال تطع 
لغت هوه وال تجامل من يحبه قلبك إذا كان ذلك على حسااااب الدين مهما ب

 المحبة في قلبك.  

وأكثرنا يفشااال في تحقيق ذلك. فالح  يعمي ويصااام، فنطيع من نح  
كان معصااية  ، والبغض لشااخر لمر ال يتعلق بالدين يجعلنا نلغي ولو 

 جميع الحقون.

 فالوالء والبراء هومن أجل الدين وحده .

وممااا ياادل على أن بغض الكفااار، وعااداوتهم، وعاادم مودتهم إنمااا هو 
 في الدين دون قيره مايلي:

من أقرب النا     أن اإلسالم قد أوجب على املسلم أن يبغض الكفار ولو كانوا  أوال : 
  إليتتته كتتتالوالتتتدين فقتتتال:                                

                                                   

            ستتتورة التوبة، ومع  ل، فقد أمر أبن يصتتتاحبهما يف   23اآلية
 الدنيا معروفا فقال سب انه :

                                                     

                                                     

                     سورة لقمان،  15من اآلية 
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أمساء بنت أيب بكر رضتتتتي للا عنهما قالت قدمت  وجاء يف يتتتت يي البخاري ) عن
قلت إن أمي    فاستتتتتفتيت رستتتتول للا     ي مشتتتتركة يف عهد رستتتتول للا  علي أمي وه

  )13(قدمت وهي را بة أفأيل أمي قال نعم يلي أم،(

وجاء يف يتتتتتتتتتتت يي البخاري  عن ابن عمر رضتتتتتتتتتتتي للا عنهما يقول رأا عمر حلة 
ابتع هذه والبستتتتها يوم اجلمعة وإ ا جاءي الوفود قال إمنا ستتتترياء تباع فقال اي رستتتتول للا  

منهتا بلتل فتأرستتتتتتتتتتتل إ  عمر بلتة فقتال كيف    لبس هتذه من ال خالق لته فتأتى الن  ي
ألبستتتتتتتها وقد قلت فيها ما قلت قال إين مل أعطكها لتلبستتتتتتتها ولكن تبيعها أو تكستتتتتتتوها 

  )14(فأرسل ءا عمر إ  أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم{

ين الكافرين  : فلو كان الرب للوالد وجه االستدالل من اآليتين والحديثين
ن للقريتب الكتافر من تويل الكفتار لكتان يف هتذا تنتاقضتتتتتتتتتتتا   فتدل  لت، أن  أو اإلحستتتتتتتتتتتا

 اإلحسان للكافر ليس من التويل للكفار، وال ينايف الرباءة من الكفر 

قتتتال تعتتتا     ثاااانياااا :     لقتتتد                                 

                                                    

                                                

                                                   اآليتتتتان
 من سورة املمت نة  8-9

أنه هنى عن تويل الكفار إ ا قاتلوح يف الدين، ومل  :  وجه االسااااااااتدالل من اآلية
يقل التقستتتتتتتطوا إليهم وال تربوهم وال حتستتتتتتتنوا إليهم وال تفوا بعهودهم   ألن هذا الينايف 

حبة الرباءة من الكفار، واليقتضتتتتتتتتتتي توليهم ،ولو كان هذا مقصتتتتتتتتتتودا لكان األمر اصتتتتتتتتتتا
 الوالدين ابملعروف مناقضا  ذه اآلية   

 

 2477/ح924/ص2ي يي البخاري ج -  (13)
 5636/ر 2230/ص5ي يي البخاري ج -  (14)
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 -رضي للا عنه  - ل، ماجاء يف الص ي ي :عندما منع مثامة ابن أاثلومما يوضي  
املرية عن قريش عندما دخل اإلستتتتتتتتالم، فقال  وال وللا ال بتيكم من اليمامة حبة حنطة 

:" مث خرج إ    ام، قتتال يف فتي البتتاري:" زاد بن هشتتتتتتتتتتتت   )    ")15حىت ب ن فيهتتا الن   
إنت، ممر بصتتتتتتتتتتتلتة الرحم    اليمتامتة فمنعهم أن ُيملوا إ  مكتة شتتتتتتتتتتتي تا فكتبوا إ  الن   

 فكتب إ  مثامة أن بلى بينهم وبي احلمل إليهم"

يف الدين وأخرجوه مع أيت ابه من  ومن املعلوم أبن قريشتا قد قاتلوا رستول للا   
كله، فإن اإلحستتتتتتتتتتان إليهم بذل، ليس    هذادايرهم وهاهر كثري منهم على إخراجه، ومع 

 من الوالء للكفار  

وهكتتذا كتتل من كتتان لتته مع املستتتتتتتتتتتلمي عهتتد أو عقتتد جيتتب عتتدم هلمتته وال خبس   
حقوقه، ويكون معصتتتتوم الدم واملال ،ويستتتتن اإلحستتتتان إليه وبره، حىت الكافر احلريب إ ا  

  ربدخل أبمان فيكون دمه معصوما، كالرسل بي املقتتلي يف أايم احل

    قوله ستتتتتتتتب انه :   ثالثا:                                   

                                                       
 من سورة اجملادلة  22من اآلية 

: أنه قد هنى يف هذه اآلية عن مودة الكفار ولو كانوا   ساتدالل من اآليةاال  وجه
من أقرب األقربي، ولو كان املقصتتتتتتتتتود اودة الكفار مطلق احملبة، لكان األمر اصتتتتتتتتتاحبة 

واألقربي    الوالدين ابملعروف تناقضا مع هذه اآلية ألن اإلنسان قد فطر على حمبة والديه،
ي عنها، يف ستتتتورة املمت نة :   قد بي املقصتتتتود من املودة املنهمنه، ولكنه ستتتتب انه وتعا

  فقد قال سب انه :                                           

                                                         

 

   4114/ر1589/ص 4رضي للا تعا  عنه ، ي يي البخاري ج   -رضي للا عنه - من حديث أيب هريرة    –  (15)
    1764/ر 1386/ص 3ي يي مسلم ج 
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ستتتتتتورة املمت نة، فهذه اآلايت قد نزلت يف حاطب بن أيب بلتعة رضتتتتتتي للا تعا    1اآلية 

عنه، وقد كانت املودة الو أستتر ءا إ  الكفار، هي خيانة هلل ولرستتوله عندما قام لرستتال 
لم لقتا م، وهذا فيه رستتتتالة إ  املشتتتتركي  ربهم خبروج رستتتتول للا يتتتتلى للا عليهم وستتتت 

على املستتتتتتتتتلمي وهذا الفعل منه كأنه من تويل الكفار يف الدين بستتتتتتتتتب   مظاهرة للكفار
الظتاهر، ومع  لت، فتإنته مل يكفر، وخوطتب على أنته مل يزل من املؤمنيي، وجتاء اخلطتاب 

  عاما يشتتمله ويشتتمل كل من عمل مثل عمله                          

              فاهلل ستتب انه وتعا  مل يلمه على احملبة الو جيدها يف قلبه جتاه قراببته  
 يف مكة، وإمنا المه على توليه الكفار ءذه الرسالة الو أرسا ا إليهم، ومسى  ل، مودة  

أن اإلستتتتالم قد أجاز للمستتتتلم أن يتزوج ابلكتابية من اليهود والنصتتتتارا، ول،   رابعا: 
املودة الو تكون بي الزوجي مع اختالف التدين، والعالقتة الو  أن تتصتتتتتتتتتتتور مقتدار

 ه املودة التنايف الوالء، والرباء  جتمعه أبيهاره، ولكن هذ

  :كيف، وقد قال ستتتتتب انه                                 

                                                  

      )16(    

حمبة الرجل املستتتتتتتتتتتلم لزوجته  فلو كان املقصتتتتتتتتتتتود اودة الكفار مطلق احملبة ،لكانت
 النصرانية مناقضا  ذه اآلية، فكيف ب ن له ابلزواج منها مث بمره أبن الُيبها؟

 

 سورة الروم  21اآلية  –  (16)
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  ق بعض املستتتتتتتتتتتلمي   لقتد قتال تعتا  يف ح  خاامساااااااااا:                 

                                      سورة األنفال،   72من اآلية
يف الدين{"يريد    يف تفستتتري قوله تعا  وإن استتتتنصتتتروكم  57/ص8قال القرط  : ج

ل ن مل يهتتتاجروا من أر  احلرب عونكم بنفري أو متتتاإن دعوا هؤالء املؤمنون التتتذي
الستتتتتتنقا كم فأعينوهم فذل، فر  عليكم فال  ذلوهم إال أن يستتتتتتنصتتتتتروكم على 
قوم كفتار بينكم وبينهم ميثتاق فال تنصتتتتتتتتتتتروهم عليهم وال تنقضتتتتتتتتتتتوا العهتد حىت تتم  

 مدته" 

ل ة عجزهم، أو بسبب ميثاق مع الكفار ليس من املص  فعدم نصر املسلمي بسبب
 ار، أو أهنم موالون للكفار نقضه، اليعين أن املسلمي قد هاهروا الكف

، املتدينتة  إ  -- الن   رجع مثوقتد جتاء يف البختاري يف  كر قصتتتتتتتتتتتة احلتديبيتة وفيته "
 العهد: فقالوا،  رجلي  طلبه يف   فأرستتتتتتلوا،  مستتتتتتلم  وهو  قريش من رجل، بصتتتتتتري   أبو فجاءه
 من   بكلون فنزلوا،  احلليفتة   ا  بلغتا  حىت  بته  جتافخر ، الرجلي  إ   فتدفعته، لنتا  جعلتت  التذي
 فاستتتله،  جيدا  فالن اي  هذا ستتيف، ألرا  إين  وللا:  الرجلي ألحد بصتتري   أبو فقال،   م  متر

 إليه  أنظر أرين:  بصتتتري   أبو فقال   جربت  مث به  جربت لقد جليد  إنه  وللا أجل: فقال  اآلخر
 فقال  يعدو املستتتتتتتتتجد فدخل ينةاملد  أتى  حىت اآلخر  وفر،  برد حىت  فضتتتتتتتتتربه  منه فأمكنه
، يتتتلى للا عليه وستتتلم  الن   إ   انتهى  فلما،   عرا هذا  رأا  لقد: رآه  حي   للا  رستتتول
 للا أوف   وللا قد،  للا  ن   اي: فقال بصتتري   أبو  فجاء،  ملقتول وإين،  يتتاح  وللا  قتل:  قال

  كان  لو  حرب  مستعر همأ  ويل    الن   قال   منهم للا  أجناين  مث،  إليهم  رددتين  قد،  مت،
: قال   الب ر  ستتتتتتتتتتتيف  أتى  حىت فخرج،  إليهم  ستتتتتتتتتتتريده أنه  عرف  ل، مسع  فلما   أحد له

 قد  رجل  قريش من  برج ال فجعل، بصتري   أبيب فل ق،  ستهيل  بن جندل  أبو منهم  وينفلت
 خرجت بعري  يستتتتمعون ما فوللا، عصتتتتابة  منهم اجتمعت حىت بصتتتتري،  أبيب حلق  إال  أستتتتلم
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    الن   إ   قريش  فأرسلت،  أموا م  وأخذوا،  فقتلوهم   ا اعرتضوا الإ،  الشام  إ   لقريش
 ، (17)"  إليهم الن  فأرسل، آمن فهو أ ه فمن أرسل ملا والرحم ابهلل تناشده

 ومما يستفاد من هوا النر مايلي:  •

 أيب  قصتتة يف  كماوجوب الوفاء ابلعهد الذي تضتتمن تستتليم املستتلم للدولة الكافرة،   -
    ل، طلبوا عندما لوفدهم بتسليمه قام حيث بصري 

أن نصتتتترة الدولة املستتتتلمة على الدولة الكافرة املعتدية، مشتتتتروط بعدم وجود عهد   -
 ينصتتتتترهم   لقصتتتتتة أيب بصتتتتتري، ومن معه حيث مل  للدولة النايتتتتترة مع الدولة املعتدية

    (18)الرسول عليه الصالة والسالم، ومل يعنهم بشيء بسبب عهده مع قريش

اإلستتتتالم قد أجاز التعامل مع الكفار بيعا وشتتتتراء، و ري  ل، من ن  أ  :ساااادساااا  
العقود اجلتتائزة، والبتتد أن يكون هنتتاي عالقتتة مرتتبتتة على مثتتل تلتت، املعتتامالت، ولكنهتتا 

 التنايف عقيدة الوالء، والرباء 

 

ج    -(17) البخاري   وكتابة  215ص      2ي يي  احلرب  أهل  مع  واملصاحلة  اجلهاد  يف  الشروط  /ابب 
   2581الشروط/ح 

 [    274يف ة    -  3جزء زاد املعاد    ]  -(18)
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 أقسام المواالة من حيث التكفير وعدمه
وقد تكون جائزة للضتتترورة مواالة الكفار قد تكون كفرا أكرب، وقد تكون معصتتتية،   

فهاوه أقساااااااااام التكون من املواالة املنهي عنهتا أيتتتتتتتتتتتال، إ ا كتانتت مواالة هتاهرة، وقتد 
 أربعة:

قد تكون املواالة للكفار كفرا أكرب، إ ا يتارت املواالة  م مواالة   القسام الول :
أو   الدين، مثل أن يفرح بنصتتتتتترهم، أو ُيزن لنصتتتتتتر املستتتتتتلمي،  مة، وهي أن يتوالهم يف 

، ، وهذه الميكن تصتتورها من شتتخص يدين بدين اإلستتالم   يعتقد أهنم على حق يف دينهم
وأيضتتتتتا الميكن أن تعرف  ل، إال ابالطالع على مايف القلب، وهذا أمر اليعلمه إال للا  

    : دل على  لتتت، قولتتته تعتتتا   فهتتتذه املواالة التكون إال من املنتتتافق اخلتتتالص، ويتتت 

                                               

        ستتتتتتتتتتورة النستتتتتتتتتتاء، وهذه املواالة هي الو قال فيها   139-138 مناآليتان

  تعتا :                                    وهتذه ستتتتتتتتتتتورة املتائتدة،   51من اآليتة
اآليتة قتد نزلتت يف عبتد للا ابن أيب وهو رأ  النفتاق ، فتإن املنتافقي ر م معرفتة الرستتتتتتتتتتتول  
عليه الصتتتتتتتتتالة والستتتتتتتتتالم اواالوم للكفار فهو ملا ُياستتتتتتتتتبهم على ما بداخل قلوءم، بل 

 أخذهم على هاهرهم  

، ولكن الميكن عل ضتد املستلميويدخل يف هذا القستم نصترة الكافر ابلقول أو ابلف
ل، أن حتكم ابلكفر على من كل من فعل أو قال شتتتتتتتتتي ا يدل على نصتتتتتتتتترة الكفار على 
املستتتتتتتتتلمي   ألن، التدري هل قال  ل، عن اعتقاد، أو أنه قاله أو فعله مكرها أو قاله 

 من أجل حظ حظوظ الدنيا، أو قاله أو فعله تقية منهم  
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جل دينهم أو نصتتتتروم لكفار أل: حمبة ا  التولي ()    وضاااابل الوالء الكفر  
ألجله والرضتتتتتتتتتتا به، فإن وجدت نصتتتتتتتتتترة بدون هذا الدافع، وإمنا حلظ دنيوي، فهو حمرم 

وقاد دل وليس كفراد، وإن أههر  م الوالء ابلقول أو الفعتتل تقيتتة منهم مل بمث أيتتتتتتتتتتتال    
 على هوا الضابل الكتاب والسنة واالجماع

 أما الكتاب فمنه : 

    قولتتته تعتتتا  : :    -1                                 

                                                

                             ل عمران، ، سورة آ 28اآلية 

: "إال أن  228/   3قال الطربي يف تفستتري اآلية  -1  : وجه االساتدالل من اآلية
تتقوا منهم تقاة : إال أن تكونوا يف ستتلطاهنم فتخافوهم على أنفستتكم فتظهروا  م الوالية 

: "وقوله تعا  إال   358/  1أبلسنتكم وتضمروا  م العداوة" وقال ابن كثري يف تفسرياآلية
دان واألوقات من شتتتتتتترهم فله أن يتقيهم  ا منهم تقاة أي: من خاف يف بعض البلأن  تتقو 

لنيتتة، فمن قتتال أو فعتتل متتايتتدل على املواالة اببظتتاهره ال ببتتاطنتته ونيتتته"  فتتاحلكم معلق  
في تمل أن يكون قد فعل  ل، من أجل أن يتقي شتتترهم، وُيتمل أنه فعل  ل، ر بة يف 

 ايف القلب، وهو متعذر  نصروم، والميكن اجلزم إال اعرفة م

تعتتتتا  -2     :    وقولتتتته                                    

                                                          
 ادلة من سورة اجمل 22من اآلية 

: أن املودة هنا هي اعن تويل الكفار ر بة يف دينهم،    وجه االسااااتدالل من اآلية
وليس املودة القلبيتتة الو تكون بستتتتتتتتتتتبتتب القرابتة أو  ري  لت، كمتتا تقتتدم، فكيف حنكم  
 بكفر من أههر املودة للكافر دون معرفة ستبب تل، املودة هي من أجل دينهم ؟ أم أهنا
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وهذا الميكن أن يعرف إال اعرفة مايف حستان أحستنوا به إليه ؟ بستبب قرابة، أو بستبب إ
 القلب وهو متعذر  

تتتتتتتعتتتتتتا    -3   :  قتتتتتتولتتتتتته                                   

                                                  

                                                         

                                                             

             سورة املمت نة،  1اآلية 

فهذه اآلايت قد نزلت يف حاطب بن أيب بلتعة رضتتتي   وجه االسااتدالل من اآلية:
لقتا م،    للا تعا  عنه، الذي قام لرستتال رستتالة إ  املشتتركي  ربهم خبروج رستتول للا 

ن وهذا فيه مظاهرة للكفار على املستتتتتتتتلمي وهذا الفعل منه كأنه من تويل الكفار يف الدي
ى أنه مل يزل من املؤمنيي، وجاء بستب الظاهر، ومع  ل، فإنه مل يكفر، وقد خوطب عل

عتتتتتتمتتتتتتلتتتتتته   متتتتتتثتتتتتتل  عتتتتتتمتتتتتتل  متتتتتتن  ويشتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتل كتتتتتتل  يشتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتلتتتتتته  عتتتتتتامتتتتتتا   اخلتتتتتتطتتتتتتاب 
                                         

هذم  َوَمن  يَتتَتَو هذم  ِمن كذ  تعا :  قوله -4   م  فَِإنههذ ِمنت 

، يف تفستتريه تيستتري الكرر الرمحن يف -رمحه للا    -قال الشتتيخ عبد الرمحن الستتعدي  •
هذم     ( ستتتتورة املائدة آية 235تفستتتتري كالم املنان )ص:     َوَمن  يَتتَتَو هذم  ِمن كذم  فَِإنههذ ِمنت 

قليتل يتدعو إ  الكثري مث نتقتال إ  دينهم، والتويل القتال : ألن التويل التتام يوجتب اال
ج شي اد فشي اد حىت يكون العبد منهم ا هتتت، فهذا يريي يف أن الكفر ال يكون إال يتدر 

 ابلتويل التام وما عداه ليس كفراد، والتويل التام راجع لألداين وهي أمور اعتقادية  

 :    يف تفستريه، عند قوله ستب انه  -رمحه للا   -وقال الشتيخ حممد األمي الشتنقيطي   •
هذم    قتتال : ويفهم من هواهر اآلايت أن من تو  الكفتتار   َوَمن  يَتتَتَو هذم  ِمن كذم  فتَتِإنتتههذ ِمنت 
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التكفري  -رمحه للا    -، فلم جيعل 19عامداد اختياراد، ر بة فيهم أنه كافر مثلهم  ا هتتتتتتتتتتتتت 
 مطلقاد، بل قرنه أبمر قل  أو اعتقادي وهو : أن يتو  الكفار ر بة فيهم  

 يف تفستتتتتتتتتريه ستتتتتتتتتورة املائدة آية  -رمحه للا  -ل الشتتتتتتتتتيخ حممد بن يتتتتتتتتتاأ العثيمي  اقو 
      هذم  كر أن نصتتتروم من كبائر الذنوب كقول رستتتول للا :  َوَمن  يَتتَتَو هذم  ِمن كذم  فَِإنههذ ِمنت 
))من  شنا فليس منا (( مث قال : املهم على كل حال من هنا تعرف أن كلمة املواالة   -

حرام هنى للا عنهتا هي مواالوم ابملنتايتتتتتتتتتتترة واملعتاونتة ممتا يعود عليهم ابلنفع، فهتذا  الو  
لكن قلت لكم : إال إ ا عاوهنم وحيترهم على من هو أشتد إيذاء للمستلمي منهم فهذا  

 على النصرة أبهنا كفر   -رمحه للا  -، فلم ُيكم 20ال أب  به ا هت 

 يصتتتتتتتري يتوالهم "من  (:230/   6)  والتنوير  رمحه للا يف الت رير–وقال ابن عاشتتتتتتتور  •
وهوا بظاهره يقتضاااااااااي أن   منهم،  املتويل  كون  موجبة  واليتهم جعل   منهم  واحدا

واليتهم دخول في ملتهم، لن معنى البعضاية هنا ال يساتقيم إال بالكون 
في دينهم. ولماا كاان المءمن إذا اعتقاد عقيادة االيماان واتبع الرساااااااااول 

محاالاة كاانات اآلياة بحااجاة إلى التاأويال، وقاد  ولم يناافق كاان مسااااااااالماا ال
ومن يتولهم   :قوله  يف   إما بحمل الواليةتأولها المفساااااارون بأحد تأويلين:  

 ،على الوالية الكاملة التي هي الرضاااى بدينهم والطعن في دين االساااالم
ومن توالهم بمعتقااده ودينااه فهو منهم في الكفر  :  عطيتتة  ابن  قتتال  ولتتذلتت،

 والخلود في النار.
تأويل قوله: ف نه منهم على التشااابيه البليأ، أ  فهو كواحد منهم ا بوإم

  دون وحنوه  العضتتتتد  من  أبفعاله توالهم  من:  عطية  ابن قال  ان العواب.في اساااتحق
وقاد        اه عليهم  الواقعتة  واملتذمتة  املقتت  يف   منهم  فهو ابإلميتان  إخالل  وال  معتقتدهم

وممالتهم عليه من اتفق علماء الساانة على أن ما دون الرضااا بالكفر  

 

 (    2/111أضواء البيان )  19
 (الوجه الثاين(    51املائدة )شريط رقم )  20
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 وهو ،قة االسااالمية ولكنه ضااالل عظيمالوالية ال يوج  الخروج من الرب
  املسلمي أحوال وابختالف املواالة قوة بسب القوة يف  مراتب

  م  أبن املنافقي بشتتتتتتتتتر:  قال(:  435/    2) يف تفستتتتتتتتتريه   -رمحه للا-قال ابن كثري  •
  على  فطبع  كفروا،  مث  آمنوا  فتإهنم  فتةالصتتتتتتتتتتت   هتذه  من  املنتافقي  أن:  يعين{  أليمتا  عتذااب

بمعنى أنهم   املؤمني،  دون  من  أوليتاء  الكتافرين  يتختذون أبهنم  ويتتتتتتتتتتتفهم  مث  قلوءم،
معهم في الحقيقة، يوالونهم ويسااااارون إليهم بالمودة، ويقولون لهم إذا 

إنماا نحن مساااااااااتهزبون. أ  باالمءمنين في    خلوا بهم: إنماا نحن معكم،
 مواالة   من  ستتتتتتتتتتتلكوه  فيمتتا  عليهم  منكرا  تعتتا   للا  لقتتا  إمهااارنااا لهم الموافقااة.

 ؟{ العزة عندهم أيبتغون:  الكافرين

 ومن السنة واالجماع: 

جاءت يف الصتتتتتتت ي ي على بن أيب طالب  رضتتتتتتتي للا عنه يف قصتتتتتتتة   قصتتتتتتتة حاطب 
فقال له   حاطب بن أيب بلتعة إ  أرستتتتل الرستتتتالة إ  قريش بربهم بقدوم رستتتتول للا  

حاطب ما هذا (( قال: ال تعجل عليًّ إين كنت امرأد ملصتتتتتتتتتتقاد يف   )) اي  رستتتتتتتتتتول للا  
قريش، ومل أكن من أنفستتتتتتتتتتتهم، وكتان من معت، من املهتاجرين  م قراابت ُيمون أهليهم  
اكة، فأحببت إ  فاتين  ل، من النستتتتتتتب فيهم أن ا ذ فيهم يداد ُيمون ءا قرابو، وما 

   ابلكفر بعد اإلستالم  فقال رستول للا   رضتاد فعلت  ل، كفراد وال ارتداداد عن دين  وال
 ( 21): )) إنه يدقكم (( 

  :ويستدل بهوا الحديث من وجوه

أن فعل حا   رضي للا تعالى عنه من أبلأ أنواع المظاهرة   الول: ▪
الوين آمنوا وقد   للكفار، ومع ذلك فقد صاااااادر للا اآلية بقوله ياأيها

 تقدم هوا المعنى.
 

اجلاسو  وقول للا تعا   ال تتخذوا عدوي وعدوكم    ابب    3007( ر59/  4)   ي يي البخاري ت م م   -21
 6557( ر 167/  7أولياء{ التجسس التب ث   ي يي مسلم للنيسابوري )
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يتتتتتتتتتتريي يف أن جمرهد فعل  مع إقرار رستتتتتتتتتتول للا  اطب أن كالم ح  الثاني: ▪
حتاطتب ليس كفراد، لتذا قتال: مل أفعلته كفراد وال ردةد عن التدين، ولو كتان جمرد فعتل 

، كما أنه ال ه حين ذ نفي للواقعحاطب كفراد ملا احتاج إ  قوله مل أفعله كفراد   ألن
 االستهزاء كفٌر   يصي ملستهزا ابهلل أن يقول مل أقله كفراد   ألن جمرد 

أن اإلمام الشتتتتتتتتافعي يتتتتتتتترح أبن حاطباد مل يكفر مع أن فعله إعانة قوية  الثالث: ▪
، قيل للشتتتتافعي: أرأيت للكفار أمام جيش اإلستتتتالم الذي يتقدمه رستتتتول للا  

ي يريدون  زوهم أو املستتتتتتتلم يكتب إ  املشتتتتتتتركي من أهل احلرب أبن املستتتتتتتلم
ه ويكون يف  ل، داللة على مماألة املشركي ابلعورة من عوراوم هل ُيل  ل، دم

: ال ُيل دم من ثبتت له حرمة اإلستتتتالم إال   -رمحه للا تعا  -فعي ؟ قال الشتتتتا
أن يقتل أو يزين بعد إحصتتتتتتان، أو يكفر كفراد بيناد بعد إميان، مث يثبت على الكفر 

يدون  ى عورة مستتتتتتتلم، وال مييد كافر أبن ُيذر أن املستتتتتتتلمي ير وليس الداللة عل
فر بي، فقلت للشتتتتتتتتتافعي : منه  رة لي ذرها، أو يتقدم يف نكاية املستتتتتتتتتلمي بك

أقلت هذا خرباد أم قياستتاد ؟ قال : قلته اا ال يستتع مستتلماد علمه عندي أن بالفه 
مث   -ر الستنة فيه ابلستنة املنصتويتة بعد االستتدالل ابلكتاب فقيل للشتافعي فا ك

ه للا تعا  : يف هذا احلديث مع ما الشتتتتافعي رمح -مث قال  -ستتتتاق خرب حاطب 
كم ابستتعمال الظنون   ألنه ملا كان الكتاب ُيتمل أن يكون  ويتفنا ل، طرح احل

ما قال حاطب، كما قال من أنه مل يفعله شتتتتتتتتتتتاكاد يف اإلستتتتتتتتتتتالم، وأنه فعله ليمنع 
ر بتة عن اإلستتتتتتتتتتتالم، واحتمتل املعن األقبي، كتان  أهلته، وُيتمتل أن يكون زلتة ال  

ومل يستعمل عليه   له فيما احتمل فعله، وحكم رسول للا فيه أبن مل يقتلهالقول قو 
األ لب وال أحد أتى يف مثل هذا أعظم يف الظاهر من هذا   ألن أمر رستتتول للا 

  مر مبتتاين يف عظمتتته جلميع اآلدميي بعتتده فتتإ ا كتتان من ختتابر املشتتتتتتتتتتتركي أب
عليه األ لب مما يقع  يريد  روم فصتتتدقه ما عاب  ورستتتول للا   رستتتول للا  

النفو  فيكون لتذلت، مقبوالد كتان من بعتتده يف أقتل من حتالته وأو  أن يقبتتل  يف  
 منه مثل ما قبل منه، 
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أفرأيت إن قال قائل إن رستتتول للا يتتتلى للا عليه قال قد يتتتدق   قيل للشتتتافعي :
علم إمنا تركه ملعرفته بصتتتدقه ال أبن فعله كان ُيتمل الصتتتدق و ريه ؟ فيقال له: قد  

أن املنتافقي كتا بون وحقن دمتاءهم ابلظتاهر، فلو كتان حكم الن     رستتتتتتتتتتتول للا  
ابلعلم بكذءم، ولكنه  يف حاطب ابلعلم بصتتتتتتدقه كان حكمه على املنافقي القتل

إمنا حكم يف كل ابلظاهر وتو  للا عز وجل منهم الستتتترائر، ول ال يكون حلاكم بعده 
لل أهل اجلاهلية وكل ما حكم به رستتول للا أن يدع حكماد له مثل ما ويتتفت من ع

 فهو عتام حىت بش عنته داللتة على أنته أراد بته ختايتتتتتتتتتتتاد أو عن مجتاعتة املستتتتتتتتتتتلمي
فيهم أن جيهلوا لته ستتتتتتتتتتتنتة، أو يكون  لت، موجوداد يف كتتاب للا عز التذين ال ميكن  

  22وجل ا هت

يف قتال الشتتتتتتتتتتتيخ عبتد اللطيف بن عبتد الرمحن بن حستتتتتتتتتتتن :فتدختل حتاطتب  الرابع: ▪
مه وله خصتتوص الستتبب الدال املخاطبة ابستتم اإلميان وويتتفه به، وتناوله النهي بعمو 

على إرادتته مع أن يف اآليتة الكرميتة متا يشتتتتتتتتتتتعر أن فعتل حتاطتب نوع مواالة وأنته أبل   
قوله ))يتتتتتدقكم خلوا إليهم ابملودة، فإن فاعل  ل، قد ضتتتتتل ستتتتتواء الستتتتتبيل، لكن 

 ا كان مؤمناد ابهلل ورستتتتتتتتتتوله  ري شتتتتتتتتتتاي وال ستتتتتتتتتتبيله (( هاهر يف أنه ال يكفر بذل، إ
عل  ل، لغر  دنيوي ولو كفر ملا قيل ))خلوا ستتتبيله((، ال يقال قوله مر ب، وإمنا ف

   لعمر ))ومتا يتدريت، لعتل للا اطلع على أهتل بتدر فقتال: اعملوا متا شتتتتتتتتتتت تم فقتد
مينعه  انع من تكفريه، ألح نقول لو كفر ملا بقي من حستتتتتتتتتتتناته ما فرت لكم (( هو امل

ميتَاِن   لقولته تعتا   من حلتاق الكفر وأحكتامته، فتإن الكفر يهتدم متا قبلته  فذر  اِبأل ِ َوَمن  َيك 
هذم  َما َكانذوا يَتع َملذوَن    وقوله تعا     فَتَقد  َحِبَط َعَملذهذ  رَكذوا حَلَِبَط َعنت  ر والكف  َوَلو  َأشتت 

َوَمن  يَتتَتَو هذم  ِمن كذم  فَِإنههذ له  حمبط لل ستتتتتتتتتنات واإلميان ابإلمجاع فال يظن هذا، وأما قو 
هذم   وَلهذ   وقوله    ِمنت  ِخِر يتذَوادُّوَن َمن  َحاده اَّللهَ َوَرستتتذ ِم اآل  ِمنذوَن اِبَّللِه َوال يَتو  ماد يتذؤ  ال جتَِدذ قَتو 
       وقولته تعتا  ذذوا التهِذيَن ا تهَذذوا ِدي ا التهِذيَن آَمنذوا ال تَتتهختِ َنكذم  هذزذواد َوَلِعبتاد ِمَن اَي أَيتُّهتَ

قَتب ِلكذ  اَب ِمن   ِذيَن أذوتذوا ال ِكتتتتَ ِمِنيَ التتته تذم  مذؤ  اَء َواتتهقذوا اَّللهَ ِإن  كذنت  لِيتتتَ اَر َأو  فقتتتد   م  َوال كذفتتته
رته الستتتتتتتتنهة وقيهدته وخصتتتتتتتتته ابمل واالة املطلقة العامة، وأيتتتتتتتتل املواالة هو احلبُّ  فستتتتتتتته

 

 (   250-4/249كتاب األم )   22
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 ل، مراتب متعددٌة ولكل  نب  حظه وقستتتطه من الوعيد  والنُّصتتترة والصتتتداقة ودون  
وهوا عند السااااال  الراساااااخين في العلم من الصاااااحابة والتابعين  والذم،  

   23ا هت معروٌف في هوا الباب وقيره

طالعته الكفتار على عورات أن القرط  يتتتتتتتتتتترح بوضتتتتتتتتتتتوح أن من كثر إ  الخاامس : ▪
راد دنيوايد مع أن هذه إعانة قوية املستتتتتلمي ال يكفر إ ا كان اعتقاده ستتتتتليماد ودافعه أم

على عورات املسلمي وينبه عليهم ويعرف : من كثر تطلعه    -رمحه للا -للكفار قال  
عتتدوهم أبخبتتارهم مل يكن بتتذلتت، كتتافراد: إ ا كتتان فعلتته لغر  دنيوي واعتقتتاده على 

ستتتتتتتليم   كما فعل حاطب حي قصتتتتتتتد بذل، ا ا  اليد ومل ينو الردة عن الدين   ل،
  24ا هت

   :  قولتته تعتتا     يف أحكتتام القرآن يف    -رمحتته للا-قتتال ابن العريب  الساااااااااااد  : ▪

                   يعين يف الظتتاهر   ألن قلتتب حتتاطتتب كتتان ستتتتتتتتتتتليمتتا يف
قال  م )أما يتتتاحبكمفقد يتتتدق( وهذا نص يف ستتتالمة   التوحيد  بدليل أن الن 

الستتتتتتناين ، وانظر ص  48ية وبن عاشتتتتتتور ص  فؤاده وخلوص اعتقاده  وقول ابن عط
  321قول ابن كثري ص، وانظر     296، ص    277-276السناين +  270-271

 الريس 152الشنقيطي ص السناين  وقول 

رمحهم  -أن أئمة املذاهب األربعة أاب حنيفة ومالكاد والشتتتتتتتافعي وأمحد    :  السااااااابع ▪
 الكفار واختلفوا يف حكم ال يرون كفر اجلاستو  الذي يفشتي ستر املستلمي إ   -للا

قتلتته، ونقتتل احلتافظ يف الفتي عن الط تتاوي أنته حكى اإلمجتاع على أن اجلتاستتتتتتتتتتتو   
) يراجع وينقل نصتته انظر         أنه ال يكفر على فدل هذا   25 هتتتتتتتتتتتتت املستتلم ال يقتل ا

 وليس حدا ، تعزيرفمن ابب ال  ومن قال بقتله   290السنلين ص 

 

 (    1/474(   وانظر الدرر السنية ) 10-9/ 3الرسائل واملسائل النجدية )   23
 (   18/52التفسري )   24
 8/49باري فتي ال -  25
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من يعي الكفار على   :-حفظه للا-ان الفوزانقال الشتتتتتتيخ يتتتتتتاأ بن فوز   : الثامن ▪
املستتتتتلمي، وهو عتار  ري مكره مع بغضتتتتته لدين الكفار وعدم الرضتتتتتا عنه، فهذا ال 
شتتتتتتتتت، أنه فاعل لكبرية من كبائر الذنوب وبشتتتتتتتتتى عليه من الكفر، ولوال أنه يبغض 

تويل  وقال أيضا: ال  26يد ا هتتتت دينهم وال ُيبهم حلكم عليه ابلكفر، فهو على خطر شد
: األول: توليهم من أجل دينهم، وهذا كفر عرج من امللة  الثاين: توليهم  على قسمي

    27من أجل طمع الدنيا مع بغض دينهم، وهذا حمرم وليس بكفر  ا هت

، فالبد من النظر   -تخال  ماتقرر-فالو  يأتي بنصاااااو  لبعض أهل العلم 
يث صتتتتتتتتتتتوص، وتوجيهها ما أمكن باملقررة يف اجلمع بي النفيها على مقتضتتتتتتتتتتتى القواعد 

ألن نصتتتتوص أهل العلم تنزل من حيث اجلمع بينها منزلة نصتتتتوص الشتتتتارع،   التتعار   
وهذه مستتتألة من مستتتائل أيتتتول الدين، األيتتتل ههور أدلتها ويتتتراحة دالالوا، وأهنا مما 

 على العلماء، وال مما يسوغ فيها اخلالف البفى

 لكافر معصية، مثل:القسم الثاني: ماتكون فيه مواالة ا 
 التشبه ابلكفار يف لباسهم وهي اوم الو بتصون ءا   -1

 ومثل االحتفال أبعيادهم، فهذا من املواالة  م، ولكنها مواالة ال رج عن امللة  -2

 ناف للرباءة من الكفار  وهكذا االستغفار ملن مات كافرا فهو م  -3

 ا ا هم بطانة  -4

ئزة للضتتتتتترورة، إ ا كانت فار تقية منهم فهي جااملواالة الظاهرة للك  القسااااام الثالث:
مواالة يف الظتاهر مع إبطتان البغض  م واعتقتاد بطالن متاهم عليته، وبنتاء على  لت،، فلو 
أحدا قال مايرضتتتتتتي الدولة الكافرة عند خوف الضتتتتتترر ابملستتتتتتلمي فيها، مع عدم القدرة 

    عا لقوله تعا :  ب التقية اجلائزة شتتتتتتر على دفعه، أومن أجل اتقاء شتتتتتتره، فهذا من اب

 

 حتقيق احلصي      157 شرح نواقض اإلسالم صدرو  يف  26
     168املرجع السابق ص   27



 

29 
 

                                          

                                                           

   إال أن  تتقوا 228/   3، ستتتتتورة آل عمران، قال الطربي يف تفستتتتتري اآلية  28اآلية" :
منهم تقتاة : إال أن تكونوا يف ستتتتتتتتتتتلطتاهنم فتختافوهم على أنفستتتتتتتتتتتكم فتظهروا  م الواليتة 

: "وقوله تعا    358/  1أبلستتتنتكم وتضتتتمروا  م العداوة"، وقال ابن كثري يف تفستتترياآلية
أي من خاف يف بعض البلدان واألوقات من شرهم فله أن يتقيهم  ة  إال أن  تتقوا منهم تقا

 بظاهره ال بباطنه ونيته"  

وهناي قستتتتتتم رابع ليس من مواالة الكفار كما يفهمه بعضتتتتتتهم ، مثل القسااااام الرابع:
إقامة العالقات مع اليهود والنصتتتتارا، واملعاملة معهم بيعا وشتتتتراء، فقد مات رستتتتول للا 

  ي كما جاء يف البخاري عن عائشتتتةودودرعه مرهونة عند يه قالت: تويف رستتتول للا
  (28)ودرعه مرهونة عند يهودي بثالثي ياعا من شعري    

ومثتل قيتام ويل األمر عنتد ضتتتتتتتتتتتعف املستتتتتتتتتتتلمي بعقتد هتدنتة مع الكفتار، ولو كتانتت  
بشتتتروط جائرة إ ا رأا املصتتتل ة يف  ل،، مثل ماقد جرا يف يتتتلي احلديبية بي رستتتول  

ملشركي، ر م مافيه من شروط جائرة على املسلمي، ومن  ل، أن من أسلم   اوبيللا  
املشتتتركي  وهذا األمر متواتر يف شتتتىت عصتتتور  من الكفار جيب على املستتتلمي إعادته إ 

 اإلسالم، وكل  ل، الينايف عقيدة الوالء والرباء والبغض ألعداء للا 

عدوا آمنا وتغزون أنتم وهم    ستتتتصتتتاحلون الروم يتتتل ا  بل قد قال رستتتول للا 
   )29(من ورائكم فتنصرون وتغنمون{

 

   2759/ابب ما قيل يف درع الن  يلى للا عليه وسلم/ح1068ص   3ي يي البخاري  ج -(28)
  سنن ابن ماجه    2767/ر86/ص 3  سنن أيب داود ج    6709/ر 102/ص15ي يي ابن حبان ج   -  (29)

 /ر 1369/ص 2ج
       16871/ر91/ص 4  مسند اإلمام أمحد بن حنبل ج  18598/ر223/ص 9لكربا ج  سنن البيهقي ا  4089
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أنه قد يبل  األمر أبن يكون هناي عقد   : ووجه االساااااااتدالل من هوا الحديث
 تويلبي املستتتتتتتلمي والنصتتتتتتتارا لقتال عدو مشتتتتتتترتي  م، ، ومع هذا كله فإنه اليلزم منه 

 الكفار  

املتدينتة، شتتتتتتتتتتتركي عنتدمتا كتانوا يف  مع اليهود يف قتتال امل وقتد حتتالف رستتتتتتتتتتتول للا 
ار على من وحتالف مع خزاعة ضتتتتد مشتتتتركي قريش، وهذا احللف يقتضتتتتي منايتتتترة الكف

 اعتدا عليهم، وهذا كله اليقتضي مواالة الكفار 

ومن  لت، التعتاون مع الكفتار يف حرب اإلرهتاب التذي يستتتتتتتتتتتتبيي النفو  واألموال 
، وحنو  لتت،، فتتإن القتتائمي على تلتت، املعصتتتتتتتتتتتومتتة و ريهتتا بتبتتادل املعلومتتات، والتقتتارير

، فالتعاون مع الكفار من األعمال املنافية جلميع الشتترائع عدو مشتترتي للكفار واملستتلمي
أجل دحر هذا العدو واستتتتتتتت صتتتتتتتاله أمر مطلوب شتتتتتتترعا وعقال،، وال يقتضتتتتتتتي  ل، أننا 

 نواليهم   

امللة : أن املواالة الو توجب الكفر املخرج عن  وخالصاااااااااة الكالم في هوا
 لكفتار يف دينهم، وهي التكون إال من املنتافقي التذينالتكون إال بتدوث املواالة التتامتة ل

يظهرون اإلستالم، ويبطنون الكفر، والستبيل إ  إثباوا إال اعرفة عقيدة القلب، وهذا أمر 
 اليطلع عليه سوا للا   

ا اإلستتتالم، فال فإ ا وجد الرباء يف قلب املستتتلم ، وهو اعتقاد بطالن كل دين ستتتو 
وتبقى يا للكفار موالة  رج عن امللة، موال  -ءذه العقيدة-ميكن أن يكون هذا املستتتتتتتتتتلم 

 الصور األخرا الو ال لو من كوهنا معصية أو مباحة 

أما تكفري املستتتتتتتتلمي، أو حكامهم، ألمور ليستتتتتتتتت هي من املواالة احملرمة أيتتتتتتتتال  
مواالة، ولكنهتا من قبيتل املعصتتتتتتتتتتتيتة الو    كتاألمثلتة الو تقتدمتت، أو قتد يكون فيهتا نوع 

ب اخلوارج ومن حنى حنوهم  التوجتب الكفر، أقول أبن من يقول ءتذا فتإنته قتد أختذ اتذهت 
 يف هذا الباب  وللا تعا  أعلم 
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 :من شبهاتهم : بعض نصو  أهل العلم
من   ستبيل النجاة والفكايالشتيخ محد العتيق يف ما جاء يف كتاب  النر الول :   •

فصتل ، ما يعذر به الرجل على موافقة وأهل اإلشتراي  ، وفيه قوله : "رتدين  الة املموا
املشتتتتتتتتتركي    وأما املستتتتتتتتتألة الثالثة: وهي ما يعذر الرجل به على موافقة املشتتتتتتتتتركي، 

 وإههار الطاعة  م، فاعلم أن إههار املوافقة للمشركي، له ثالث حاالت: 
ينقاد  م بظاهره، ومييل إليهم ويوادهم والباطن ف  يف الظاهر  أن يوافقهماحلال األو :   

بباطنه، فهذا كافر خارج من اإلستتتتتتالم، ستتتتتتواء كان مكرها على  ل، أو مل يكن وهو 
ممن قال للا فيه:  ولكن من شتتترح ابلكفر يتتتدرا فعليهم  ضتتتب من للا و م عذاب 

 عظيم{ 

ه  م يف الظاهر، فهذا كافر  ومييل إليهم يف الباطن، مع عالفت  أن يوافقهماحلال الثاين:  
 ولكن إ ا عمل ابإلسالم هاهرا عصم ماله ودمه، وهو املنافق  أيضا، 

 أن يوافقهم يف الظاهر مع عالفته  م يف الباطن، وهو على وجهي: احلال الثالث: 

م له، أو يتهددونه أن يفعل  ل، لكونه يف ستتتتتلطاهنم، مع ضتتتتترءم أو تقييده أحدحلا:
د لنتا، وإال قتلنتاي  فتإنته واحلتالتة هتذه لته: إمتا أن توافقنتا وتظهر اإلنقيتا  ابلقتتل، فيقولون

جيوز له موافقتهم يف الظتاهر مع كون قلبته مطم ن ابإلميان، كمتا جرا لعمتار حي أنزل  
ا منهم للا تعتا :  إال من أكره وقلبته مطم ن ابإلميتان{ وكمتا قتال تعتا :  إال أن تتقو 

  آية آل عمران كما نبه على  ل، ابن كثري يف تفسري   تقاة{ فإن اآليتي متفقتي،

أن يوافقهم يف الظاهر مع عالفته  م يف الباطن، وهو ليس يف سلطاهنم،    الوجه الثاين:
وإمنتا محلته على  لت، إمتا طمع يف رأستتتتتتتتتتتة أو متال، أو مشتتتتتتتتتتت تة بوطن، أو عيتال، أو  

تنفعتته كراهتتته يف   فتتإنتته يف هتتذه احلتتال يكون مرتتتدا، والخوف ممتتا ُيتتدث يف املتت ل   
قال للا فيه:   ل، أبهنم استت بوا احلياة الدنيا على اآلخرة وأن للا الباطن، وهو ممن 

ال يهدي القوم الكافرين{ فأخرب أنه مل ُيملهم على الكفر اجلهل ابحلق أو بغضته، وال 
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نيتا، فت ثروه على التدين  هتذا معن حمبتة البتاطتل، وإمنتا هو أن  م حظتا من حظوظ التد
 ب رمحه للا تعا  وعفا عنه الم شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاك

الشتتتتتتتتتتتيخ ستتتتتتتتتتتليمان بن عبدللا بن حممد بن عبد  ما جاء عن  النر الثااني :  
/   1)  اإلشتتتتتتتتتتتراي حيتث قتال يف ص  أهتل  مواالة  حكم  يف   الوهتاب يف كتتابته التدالئتل  

:  دينهم   على ةاملوافق للمشتتتركي  أههر  إ ا اإلنستتتان  أن:  للا  رمح،  اعلم  (:29-30
 يكره كتان  وإن  ، مثلهم  كتافر  فتإنته   شتتتتتتتتتتترهم لتدفع  ومتداهنتة    م  ومتداراة منهم،  خوفتاد 
  إ ا  فكيف   ل،  إال منه يقع مل  إ ا هذا   واملستلمي اإلستالم  وُيب  ويبغضتهم،  دينهم
الموافقااة على   وأمهر   طتتاعتهم  يف   ودختتل  ءم،  واستتتتتتتتتتتتتتدعى  منعتتة،  دار  يف   كتتان

 وبي  بينته  املواالة  وقطع  وواالهم  ،    واملتال  ابلنصتتتتتتتتتتترة  عليته  وأعتاهنم  ،دينهم الباا ال
 اإلخالص   جنود  من  كان  بعدما  وأهلها،   والقباب  الشتري  جنود من ويتار   املستلمي،
 ورستوله  هلل عداوة  النا  أشتد من  كافر،  أنه  مستلم  يشت،  ال هذا  فإن  وأهله  والتوحيد

 الدالئل  يستتتويل  ذيلا  وهو:  املكره إال   ل، من يستتتثن وال    وستتلم   عليه  للا يتتلى
 وإال  كذا  افعل  أو  اكفر،:  له  فيقولون  ،  املشركون  عليه  اإلشراي أهل  مواالة  حكم يف 

  ابللستتتتتتان،  املوافقة له  فيجوز   يوافقهم  حىت  فيعذبونه بخذونه،  أو   وقتلناي ب،  فعلنا
 أنته  هتازالد   ابلكفر  تكلم  من  أن  على  العلمتاء  أمجع  وقتد    ابإلميتان  القلتب  طمتأنينتة  مع
 الدنيا؟ يف  وطمعاد  خوفاد  الكفر أههر ان فكيف  فركي

 والجواب عن ذلك من وجوه :

أن حمل اخلالف يف املستتتتتألة هو التكفري ابملواالة مع عدم إههار املوافقة  الوجه الول :
على دين الكفتار ، أمتا إ ا أههر املوافقتة على دينهم فال خالف فيته ، ومتا  كر يف هتذين 

كرب لههار املوافقة على دين الكفار ، فكالم الشتتتتتيخ محد العتيق  النصتتتتتي قيد الكفر األ
لى دينهم يف احلاالت الثالث:" "  ويف النص الثاين للشتتيخ يدور حول موافقة املشتتركي ع

     ودخل  أن االنسان إذا أمهر للمشركين الموافقة على دينهم  سليمان قال :"
ا كلاه مماا الخالف فياه وهاو  ل "  وأمهر الموافقاة على دينهم الباا ا    طاعتهم يف 
. 



 

33 
 

 ، ، فقد بي  ل،ستتبب مليف هذين الكتابي  ، يبي املقصتتودين بذل الوجه الثاني:  
 النجدية  األجوبة  يف   الستتتنية يف الدرر  رمحه للا ،–العنقري   العزيز  عبد بن  للا عبد الشتتتيخ 

 هذه إليه  تصل  من  إ  العنقري،  العزيز عبد بن  للا  عبد وفيه :"من  (:156-159/    9)
  الزي   أهتل  ولطريق  متعتاوني،  احلق  على للا جعلهم املستتتتتتتتتتتلمي،  إخواننتا  من  النصتتتتتتتتتتتي تة،

 ما هو النصتتتي ة،   ذه  واملوجب     وبركاته  للا  ورمحة  عليكم ستتتالم آمي،  جمانبي، والبدع 
: تعتا   للا  قتال   ريح،  على  وخفي  احلق،  من  علمنتا  متا بيتان  يف   امليثتاق،  من  علينتا  للا  أختذ
تذمذونَهذ  َوال  لِلنها ِ   لَتتذبَتيِ نتذنههذ  ال ِكَتابَ   أذوتذوا  الهِذينَ  ِميثَاقَ  اَّللهذ   َأَخذَ  ِإ   وَ     عمران آل ستتتتورة{ ]َتك 
 اي هي ملن:  قلنا  ثالاث  النصتتتي ة،  الدين"    وستتتلم  عليه للا  يتتتلى  الن   وقال[  187: آية

 عليه  للا يتلى وقال  ، "  تهماموع املستلمي وألئمة  ولرستوله، ولكتابه  هلل:  قال للا؟  رستول
 عضتو، منه اشتتكى  إ ا  الواحد، اجلستد  كمثل  وترامحهم، توادهم يف   املؤمني مثل: "  وستلم
 مرآة املؤمن: " والستتتتالم  الصتتتتالة عليه وقال  ،"  والستتتتهر  ابحلمى اجلستتتتد ستتتتائر له  تداعى
   "  أخيه

 أمرهم، ويل يف   وكذا بعض، يف   بعضتتتتتتهم خو   من  اإلخوان،  بعض عن  بلغين ما:  وأيضتتتتتتا
 من  به  واإلعانة، وأعو   التوفيق للا وأستتأل  ءا، ينفع  أن  للا لعل  كلمات،  أ كر  أن يل فعن
 ابلشتتتقاء عليه قضتتتى ومن هدايته، للا  أراد من ابلنصتتتائي   ينتفع  وقد واإلهانة،  ا وا اتباع 
 نم دهى ما دفع يف  عليه معتمدا الصتتواب،  للا من  مستتتمدا  فأقول   األقدار  يف   حيلة فال 

  علم،  بغري   للا  على  القول  أن  وعمتل،  علم  ممن وإايكم  للا  جعلين  اعلموا:  وحب  احلوادث
َا  قتذل  :  تعتا   للا  قتال  الشتتتتتتتتتتتري،  من  أعظم ا  ال َفَواِحشَ   َريبِ َ   َحرهمَ   ِإمنته ا  َهَهرَ   متَ هتَ ا  ِمنت   َبَطنَ   َومتَ
َق ِ  ِبَغري ِ   َوال بَتغ يَ   َواأِلمث َ  رِكذوا  َوَأن   احل  ل طَاحد  ِبهِ   يتذنَتزِ ل   ملَ   َما  اِبَّللهِ  تذشتتت   ال َما اَّللهِ   َعَلى  تَتقذولذوا  َوَأن    ستتتذ

  الشري فوق  مرتبة يف  علم بغري  عليه القول فجعل[ 33: آية األعراف سورة{ ]تَتع َلمذونَ 

وقاد بلغناا أن الاو  أشاااااااااكال عليكم، أن مجرد مخاالطاة الكفاار ومعااملتهم، 
مواالة ر لجل ذلك، أنها هي بمصاااااااااالحة ونحوها، وقدومهم على ولي الم

–وربما فهمتم ذلك من "الدالبل"   واألحاديث، اآلايت يف  عنها  املنهي ،المشاركين
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التي صان  الشاي  ساليمان بن عبد ) الدالبل في حكم مواالة أهل االشاراك(
 للا بن الشي ، ومن سبيل النجاة للشي  حمد بن عتيق.

لما الشااي  سااليمان، صاانفها  نبين لكم سااب  تصاانيف "الدالبل"، ف ن   فأوال:
هجمات العساااااااااااكر التركياة على نجاد في وقتاه، وأرادوا اجتثاا  الادين من 
أصااااااله، وساااااااعدهم جماعة من أهل نجد، من البادية والحاضاااااارة، وأحبوا  

 مهورهم.
 العستتتتاكر هجمت ملا هو" النجاة  ستتتتبيل"  عتيق بن محد الشتتتتيخ   تصتتتتنيف ستتتتبب:  وكذل،
 بالد من كثري   على  استتتتتتولوا  حىت ستتتتتاعدهم، من موستتتتتاعده  املستتتتتلمي، بالد  على  الرتكية
 املعن  هاهر  للا بمد  فإنه العلماء،  كالم  فهم  على يعي مما  التصتنيف  ستبب فمعرفة   جند

فا ن المراد باه موافقاة الكفاار على كفرهم، وإمهاار مودتهم، ومعااونتهم على 
   .المسلمين، وتحسين أفعالهم، وإمهار الطاعة واالنقياد لهم على كفرهم

 وال مصتتتاحلهم، يف   والناهر املستتتلمي، إمام  فإنه   كر، مما شتتتيء يف   يقع مل  للا  وفقه واإلمام
 للا،  رمحهم  واملشتتتتتتتتتتتتايخ   األجتتانتتب،  التتدول  من  وواليتتته،  رعتتاايه  على  الت فظ  من  لتته  بتتد

إذا ذكروا  عتيق،  بن  محد  والشتتيخ    اللطيف  عبد والشتتيخ   للا، عبد بن  ستتليمان كالشتتيخ 
الموافقة والنصارة، والمعاونة والرضاى بأفعالهم  فساروها ب  المشاركين،مواالة  

 للا،  وفقكم     فتأنتم  فاأنتم وفقكم للا، راجعوا كالمهم، تجادوا ذلاك كماا ذكرناا.
 أو  أفهامكم، جمرد من  العلم  أخذكم وأما  أهله، عن  العلم وأخذ  التبصتتتتتر،  عليكم الواجب

: تعتتتا   قتتتال  وأهلتتته،  مظتتتانتتته  من  إال  يتلقى  ال  العلم  وألن  حفع،   ري   فهتتتذا  الكتتتتب،  من
أَلوا  لَ  فَاستت  رِ  َأه  م    ِإن    الذ ِك   َوَلو  :  تعا  وقال[  43: آية  الن ل  ستتورة{ ]تَتع َلمذونَ  ال  كذن ت ذ

ولِ   ِإَ    َردُّوهذ  َم رِ   أذويل  َوِإَ    الرهستتتتتذ هذم   األ  تَتن ِبطذونَهذ   الهِذينَ  َلَعِلَمهذ   ِمنت  هذم    َيستتتتت   النستتتتتاء  ستتتتتورة]{  ِمنت 
ء   يف   تَتَنازَع تذم   فَِإن  :  تعا  وقال[  83: آية ي  ولِ   اَّللهِ   ِإَ    فَترذدُّوهذ  شتتتتتَ تذم    ِإن    َوالرهستتتتتذ ِمنذونَ   كذنت    تتذؤ 
مِ  اِبَّللهِ  َسنذ  َخري ٌ  َ ِل،َ  اآلِخرِ  َوال يَتو   [  59: آية النساء سورة{ ]مَ ِويالد  َوَأح 
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  قول  أن  :" ويي   (286/  4)  يف احمللى  -رمحه للا–قول ابن حزم    النر الثالث : •
 مجلتتة  من  كتتافر  ، أبنتته  هتتاهره  على  هو  إمنتتا(  منهم  منكم فتتانتته  يتو م  ومن: )تعتتا   للا

 املسلمي"  من اثنان فيه بتلف ال وهذا حق فقط،  الكفار
  وجهين:والجواب عنه من 

أن تويل الكفتتار قتتد يكون كفرا أكرب بشتتتتتتتتتتترط أن يكون  لتت، ر بتتة يف   :  الوجاه الول
ذا هو املقصتتتتتتتتتود بكالمه هنا ، والشتتتتتتتتت، أن هذا حمل اتفاق ، أم محل كالمه دينهم ، وه

هاهر املواالة يف  ري الدين فهو تعستف هاهر ملا قدمنا من نصتوص الكتاب والستنة على  
 ا   وقد تقدم كالم ابن عاشتور حي قال :"يف بيان املواالة املكفرة ، وتفستري أهل العلم  

ليه من ا دون الرضا بالكفر وممالتهم عوقد اتفق علماء السنة على أن م
 "،الوالية ال يوج  الخروج من الربقة االسالمية ولكنه ضالل عظيم

 جيب محل هذا اإلطالق على كالمه املقيد له يف مواضع منها :  الوجه الثاني :

 من  الثغر  أهتتل  من  احلميتتة  محلتتته  من  :"    وأمتتا(252/  11)  قولتته يف احمللي  -1
 من خالفه من قتل على  أيديهم  وأطلق  احلربيي، ملشتتركياب فاستتتعان املستتلمي

  وكان الغالبة هي  يده  كانت  فإن  ستتتتبيهم،  أو  أموا م، أخذ  على  أو املستتتتلمي،
 مل ألنه  كافرا،  بذل،  يكون وال الفستتوق،  اية يف  هال،  فهو  كأتباع،  له الكفار
 إمجاع"  أو قرآن: كفرا  عليه به أوجب شي ا بت

جمرد االستتتتتتعانة ابحلربيي لقتال املستتتتتلمي ليستتتتتت مكفرة ،   أن  وجه االسااااتدالل:
وهتتذا من أبل  أنواع املظتتاهرة   وهتتذا كتتاف يف نقض النص املتقتتدم أبنتته ليس على 

 هاهره    

  استتتتدالال بقول الن  يتتتلى للا عليه وستتتلم :"إن  (236/  4)  وقال يف احمللى -2
  فهتتذا  :للا  رمحتته  متتدحم  أبو  فقتتال"      م  خالق   ال  ابقوام  التتدين  هتتذا  للا ليؤيتتد

 أبمثا م" احلرب أهل على االستعانة يبيي 
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قيرهاا مماا ينقال عن بعض أهال العلم ،  وقس على مثال هاوه النصاااااااااو  
فاالجواب عنهاا واحاد اليتبادل ، باأن المواالة المخرجاة عن دين االساااااااااالم 

دينهم مااااهرا من قير إكراه ، أو تولياااه باااا ناااا ، وأن   التكون إال يتولي
ر  في تكفير من أمهر مواالتهم في قير الدين بأ  وجه من االعتقاد شاااااا 

لمواالة التي تقدم بيان صاااااورها وعلى هوا اساااااتقر علماء السااااال  وجوه ا
 والخل .  وللا تعالى أعلم.
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الوالء مسألة  الصحيحة المستفادة مما سبق في  المفاهيم  من   •
   :والبراء

ن عبادة  ري للا،، وبطالن  أن حتقيق عقيدة الرباء تكون: ابعتقاد كل مستتتتتتلم بطال  •
  كل ملة من ملل الكفر 

إن عقيدة الرباء تقتضي بغض الكفار، وعدواوم، ولكن العداواة والبغض  تصان  •
 بكل ما يتعلق ابلدين، دون  ريه 

نع من وجود املودة للكافر أو أن البغض والعداوة للمخالف تكليف شتتتتتتتترعي المي •
 ب احملبة الدنيوية  العايي بسبب قرابة أو  ري  ل، مما يوج

أن مواالة الكفتتار قتتد تكون كفرا أكرب، وقتتد تكون معصتتتتتتتتتتتيتتة، وقتتد تكون جتتائزة  •
إ ا   للضتتترورة إ ا كانت مواالة هاهرة، وقد التكون من املواالة املنهي عنها أيتتتال 

   كان من قبيل املعامالت املباحة

م ألجله ضتتتتتتتتابط الوالء الكفري ) التويل ( : حمبة الكفار ألجل دينهم أو نصتتتتتتتترو •
بدون هذا الدافع،  فإن وجدت نصتترة   -وهذا املعن متعلق ابلقلب   –والرضتتا به 

 وإمنا حلظ دنيوي فهو حمرم وليس كفراد  

على اشترتاط االعتقاد يف تكفري   -وحديثا قدميا–كالم أهل العلم يف املستألة   تقرير •
  يف  ري الدين ههر منه قول أو فعل يدل على مواالة الكفار من

 لمعاصرة المتعلقة بالوالء والبراء :صور امن ال •
مع الكفار يف حرب حترير الكويت، أو القاعدة، أو تنظيم داعش أو  ريه   التعاون •

قتال   فهي عدو مشتتتتتتتتتترتي   ألن   ليس من تويل الكفار من التنظيمات اإلرهابية 
 تل، الطوائف قتال مشروع أيال  

يت من ضتتتتتتتتتراته عن حترير الكو يف إحدا حما –للا    رمحه–الشتتتتتتتتتبخ ابن ابز    يقول •
،  يغلب  أن  من  املظلوم  خاف  وإ ا     خالل االستعانة ابلقوات األمريكية و ريها:"
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 االستتتنصتتار من مانع فال   النصتترة  منهم  وعرف، األمر هذا ف   بمنهم  ان  واستتتعان
 للا يتتتلى  -  الن   استتتتعان ولقد، عدوح ضتتتد يتتتفنا يف  هم  الذين األعداء ببعض
  الن  عم  طالب  أبو  مات ملا عدي  بن ابملطعم  اخللق  أفضتتتتتتل  وهو  -  وستتتتتتلم عليه

 وقوة  شتتتتتتتتهرة  من له  كان  ملا، قومه من ومحاه،  كافرا  وكان  وستتتتتتتتلم  عليه للا  يتتتتتتتتلى
  الطائف  إ   -  وستلم عليه  للا  يتلى -  الن  وخرح  طالب أبو  تويف   فلما، وشتعبية
 املطعم  وارجب  إال،  مكة أهل من  خوفا  مكة  إ  الرجوع   يستتتتتتتتتطع مل  للا إ   يدعوهم

 به واستتتتجار،  للا  دعوة  تبلي   يف   به  واستتتتنصتتتر، الكفار  رءو  من  وهو،  عدي بن
 املتدينتة  طريق على  يتدلته دليتل  إ  احتتاج  عنتدمتا  وهكتذا، جواره  ف   ودختل، فتأجتاره
 احتاج   وملا  األمر هذا على أمنه ملا املدينة  إ   ليدله  الوثنيي من  شتخصتا  استتأجر

، للمستتتتتتتلمي  يزرعوهنا،  ابلنصتتتتتتتف وزروعها  خنيلها  والهم خيرب  فتي  بعد  اليهود  إ 
  اليهود عداوة ومعلوم,  املستتتتتتتتتتتلمي ملصتتتتتتتتتتتل ة ابجلهاد  مشتتتتتتتتتتتغولون  واملستتتتتتتتتتتلمون
  خنيل على والهم  وأمنهم  والستتتتتتتالم الصتتتتتتتالة  عليه  إليهم  احتاج فلما،  للمستتتتتتتلمي

  أن علينتا حرج فال  عتدوح  وضتتتتتتتتتتتد مصتتتتتتتتتتتل تنتا  يف   كتان  إ ا  فتالعتدو   وزروعهتا خيرب 
 عدوح يرجع  مث عدوح من للا  بلصتتنا  حىت، مصتتل تنا ويف ، عدوح ضتتد به نستتتعي

 من منه بشتتتى وما و شتتتمه الظامل حال وعرف احلقيقة هذه عرف ومن  بالده  إ 
 العلماء  كبار  هي ة  در   و ذا  األمر له  اتضتي  الشترعية  األدلة  وعرف  عظيم  خطر
 من  التدولتة فعلتت  فيمتا حرج ال أنته وقرروا الوجوه مجيع  من  ومملوه،  احلتادث هتذا
  وللخطر،  للمستتتتلمي  إعانتهم  إ   احلاجة  وشتتتتدة،  إليه  للضتتتترورة  االستتتتتنصتتتتار هذا

 وراا، للبالد  واجتياحه   شتتتتمه يف   الظامل هذا  استتتتتمر  لو  البالد  يهدد  الذي  العظيم
 وال،  وعظيم  جلل هذا يف   فاألمر   الباطل  على  معه ومتال وا آخرون  قوم ستتتتتتتتتتاعده

  شتم وعرف،  عليه هي  ما  على احلقائق وعرف، بصتريته  للا  نور من إال  إليه يفطن
  أن رأيتت  وقتد     ضتتتتتتتتتتتده جيعلهتا  أن للا  نستتتتتتتتتتتأل  الو القوة  من عنتده ومتا،  الظتامل

 هذا ف  يعتقد أن  جيب ما  وبيان،  احلق إليضتتتتتتتتاح  املستتتتتتتتألة هذه يف   القول أبستتتتتتتتط
  عليهم  التبس كثريين  أحستتتتتتا  ألن    فعلت  فيما  الدولة  موقف  يتتتتتت ة  وبيان، املقام
 واحلاجة الضتتتتتترورة بستتتتتتبب وجوازه  الواقع حكم يف  وشتتتتتتكوا،  احلالة هذه يف  األمر
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 -  املل تد  الظتامل  هتذا  خطر ولعظم، ينبغي كمتا  الواقع يعرفوا  مل  ألهنم   الشتتتتتتتتتتتديتدة
 وهنوا،  األمر هذا  عليهم  اشتتتتتتتتتتتبه  و ذا  حستتتتتتتتتتي يتتتتتتتتتتدام  - العراق   حاكم  أعين

 يدعو مستتتلم  أنه  وهنهم،  عليهمر األم  واللتبا ،  جلهلهم فعله ما  يتتت ة  واعتقدوا
، العراق   حاكم من  مأجورا بعضتتتتتتتهم  كان  وراا   وكذبه نفاقه بستتتتتتتبب  اإلستتتتتتتالم  إ 

 وجهل األمر  جهل  وبعضتتتتتتتتهم،  الظلم ف  له  شتتتتتتتتري، ألنه   واحلقد  ابلباطل  فتكلم
  عليته والتبستتتتتتتتتتتت،  ابحلقيقتة  منته جهال ،  الظتاملون أول ت، بته  تكلم  اتا  وتكلم  احلقيقتة
 (  30)" األمور

 للا  يتتتلى  الن  يكن  :"فلم(:361/    7)  الفتاوا  الشتتتبخ ابن ابز يف جمموع  الوق •
 خيرب   بيهود  أو  أريقط، بن للا  بعبد  أو عدي،  بن ابملطعم  استتتعان حي  وستتلم عليه
  إليهم  لل تتاجتتة   لتت،  فعتتل  وإمنتتا  بطتتانتتة،   م  متختتذا  وال  الشتتتتتتتتتتتري،  ألهتتل  مواليتتا

 مكة من املهاجرين بعثه كذاوه  تضترهم وال املستلمي تنفع  أمور يف  واستتخدامهم
 املستتتلمي ملصتتتل ة  ل، فعل وإمنا  للنصتتتارا، مواالة  ل،  ليس احلبشتتتة بالد  إ 

  عنهم الشر و فيف

َبةَ  خذَزاَعةذ   "وََكاَنت    (:114/    4) الفتاوا قال شتتتيخ اإلستتتالم يف جمموع  • يِ  َعيت   نذصتتت 
لهمَ  َعَلي هِ   اَّللهذ  يتَلهى  اَّللهِ   َرستذولِ  ِلمذهذم    َوستَ َ هذم    يَتق َبلذ   وََكانَ   وََكاِفرذهذم   مذست   َهَذا وَكذلُّ    نذصت 

ِ  يف  ِ يَ ي  رذ   طَاِلب   أَبذو  وََكانَ  الصتته لهى  النهِ ه   يَتن صتتذ لهمَ   َعَلي هِ  اَّللهذ   يتتَ  َمعَ  َعن هذ  َوَيذذبُّ   َوستتَ
ر ِكهِ  رِِكيَ   فَِإنه    َكِثريٌ   َوَهَذا شتتتتتتتتتتِ لَ   ال مذشتتتتتتتتتت  : تَتَعاَ    قَالَ  َكَما  مَتَنذ مذؤ  ال    ِفيِهم   ال ِكَتابِ  َوَأه 

لِ   َوِمن    هذم   إلَيت ،َ  َؤدِ هِ يتذ   ِبِقن طَتار    مَ َمنت هذ  إن    َمن    ال ِكتَتابِ   َأهت   اَل  بِتِدينَتار    مَ َمنت هذ  إن    َمن   َوِمنت 
 "{قَائِمدا َعَلي هِ  دذم تَ  َما إاله  إلَي ،َ  يتذَؤدِ هِ 

 الدعوة للحوار بين الحضارات •
ليس من تويل الكفار إ ا كان املقصتتود منه التعاون   حلضتتاراتلل وار بي ا  الدعوة

 وة، ومن  ل، دععلى األمور املشتتتتتتتتترتكة بي البشتتتتتتتتتر دون األداين واالعتقادات 
 

 ( 108- 106/  6جمموع فتاوا ابن ابز ) -30
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أعلن ختادم   فعنتدمتا  -رمحته للا-حتادم احلرمي الشتتتتتتتتتتتريفي عبتدللا بن عبتد العزيز
وقالوا :  ر  ل،،لنكا  هماحلرمي الشتتريفي مبادرة احلوار بي األداين، ستتارع بعضتت 

بعض عقائد اإلستالم، وليتهم   عنهذه دعوة التقريب بي األداين، ودعوة للتنازل  
مملوا جيتتتدا كلمتتتات ختتتادم احلرمي الشتتتتتتتتتتترفي يف تلتتت، املؤمترات   ليعلموا أن  
دعواهم هذه حمض ءتان، ويغلب على هين أهنم مل يستتتتمعوا، ومل يقرموا ما جاء يف 

 وهي ب س املطية   زعموا، تل، الكلمات، وإمنا مطيتهم
 من أهم املبادا الو حدا ءا هو:مبدأ الرباءة من كل دين سوا اإلسالم   فإن •

فيه، من   ليستتتتت جماال لل وار حو ا  هذا مبدأ جاء تقريره بوضتتتتوح اللبس فالعقيدة
يف -  -للا  رمحتته–خالل كلمتتات ختتادم احلرمي الشتتتتتتتتتتتريفي امللتت، عبتتدللا بن عبتتدالعزيز  

العتتتاملي يف مكتتتة املكرمتتتة، وكلمتتتته يف مؤمتر احلوار بي األداين يف   ؤمترافتتتتتاح م احلوار 
وهو أن العقيدة ليستتتتت موضتتتتعا للنقاا، حيث قال يف كلمته يف مؤمتر مكة :"    -مدريد

ارح مع اآلخر بثقة نستتتتتتتتمدها من إمياننا ابهلل مث بعلم  خذه من مساحة يف حو   ستتتتتتتننطلق  
 وما نفوستتتتتنا، يف   الكرر  مكانه  انزلناه  عليه اتفقنا فمان،  ديننا وستتتتتنجادل ابلو هي احستتتتت 

 ستتتتتتتتتتتورة  6 االيتة" )دين  ويل دينكم لكم: "وتعتا   ستتتتتتتتتتتب تانته قولته  ا  حنيلته  حولته  اختلفنتا
  ( 31)"(  الكافرون

يف كلمتتة أخرا نبتتذ الفكرة الو تتتدعو إ  يتتتتتتتتتتتهر األداين واملتتذاهتتب بجتتة   وقرر
فشتتتتتتتتتتتلتتت معظم احلوارات يف   لقتتد ريتتد "   حيتتث قتتال حفظتته للا يف مؤمتر متتد  للتقريتتب

املاضتتتتتتتتي ألهنا حتولت ا  تراشتتتتتتتتق يركز على الفوارق ويضتتتتتتتتخمها وهذا جمهود عقيم يزيد  
ر االداين واملتذاهتب بجتة التقريتب ألهنتا حتاولتت يتتتتتتتتتتته  أوالتوترات وال بفف من حتدوتا  

نها بديال بينها وهذا بدوره جمهود عقيم فأيتتت اب كل دين مقتنعون بعقيدوم ال يقبلون ع
"(32 ) 

 

31- http://www.albiladdaily.com/news.php?action=show&id ريدة  ج  موقع
 البالد 
32- http://www.albiladdaily.com/news.php?action=show&id جريدة    موقع

 البالد 

http://www.albiladdaily.com/news.php?action=show&idموقع
http://www.albiladdaily.com/news.php?action=show&idموقع
http://www.albiladdaily.com/news.php?action=show&idموقع
http://www.albiladdaily.com/news.php?action=show&idموقع
http://www.albiladdaily.com/news.php?action=show&idموقع
http://www.albiladdaily.com/news.php?action=show&idموقع
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يف كلمته لدا األمم املت دة " وقد آن األوان ألن نتعلم من درو  املاضتتتتتتتتي  وقال
 عليته خنتلف  ومتا،  القتاستتتتتتتتتتتيتة، وأن جنتمع على األخالق واملثتل العليتا الو نؤمن ءتا مجيعتاد 

 (33)"احلساب يوم، وتعا  سب انه الرب، فيه سيفصل

  

 

33- http://www.alriyadh.com/iphone/article/?comments=all    موقع جريدة
  الراي  
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 الحكم بغير ما أنزل هللا: المسألة الثانية
 

 تحرير محل النزاع  : أوال 

الخالف يف أن تقستتيم التوحيد إ  قستتمي أوثالثة أو أكثر من  ل، إمنا هو تقستتيم  -1
على استتتتتتقراء األدلة من الكتاب والستتتتتنة  فن ن نقول أبن أنواع   ايتتتتتطالحي انبن

التوحيد : ثالثة أنواع وهي : األلوهية والربوبية واألمساء والصتتتتتفات ،وأنتم أحلقتم به 
نوعتا رابعتا وهو توحيتد احلتاكميتة، أبن يفرد للا يف احلكم ،وهو داختل يف أحتد نوعي 

 يطالح  التوحيد أو فيهما، وهنا نقول المشاحة يف اال

وال خالف يف أن كل هذه األقستتام البد فيها من شتترط االعتقاد، اعن أنه جيب أن  -2
يع أنواع العبتادة، وأبنته  نعتقتد أبن للا و اخلتالق املتالت، املتدبر، وأبنته املستتتتتتتتتتتت ق جلم

املستتت ق جلميع األمساء والصتتفات احلستتن الو أثبتها لنفستته أو أثبتها له رستتوله من 
 ييف وال تثمثيل وال تعطيل  ري حتريف وال تك

وال خالف أن حق التشتتتريع والت ليل والت رر واحلكم هو هلل ستتتب انه وتعا   وأن   -3
امللة  كمن اعتقد أبن هناي شتتتري،  من اعتقد خالف  ل، فقد كفر كفرا عرجا عن

هلل يف اخللق أو امللتت، أو التتتدبري، أو احلكم ، أو أن هنتتاي من يستتتتتتتتتتتت ق العبتتادة  
أن هناي من يستت ق األمساء والصتفات الو اختص ءا للا ،أو اعتقد أن أو    ريللا،

ر عرج هنتاي من جيوز لته حتليتل متا حرم للا، أو حترر متا أحتل للا،  أنته قتد وقع يف كف
 عن امللة، وهذا أمر الخالف فيه   

أن للا تعا  أوجب الت اكم إ  شتريعته، وحرم الت اكم إ   ريها، وويتفه  الخالف -4
 ابلطا وت  

كفراك أكبر  وال خالف في كفر من حكم    -5 أنزل للا  ماااا  إذا   -1  بغير 
)  أو التفضاايل  -4أو التكوي    -3  أو الجحود -2صاار ب باالسااتحالل  

م قير ) أن حكأو المساااواة -5 من حكم للا(  ر للا أفضاالأن حكم قي
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) للا  لدين  من القوانبن أو نسااا  ما جاء به -6للا يسااااو  حكم للا( 
ع للحكم أو شاااااااار    -7  فقال بأن هوا القانون أو النظام من عند للا(  

 التشاااااااااريع مع للا تعالى. )  بغير ما أنزل للا واعتقد لنفساااااااااه أحقية
 واعتقد أن -المخال  لشااارع للا   بسااان القانون   -أبهوين القيدين  

  له الحق في ذلك (

وال خالف أن من فعال ذلاك مختاارا عاالماا عاامادا من أناه قاد أتى كبيرة  -6
 من كبابر الونوب.

أو حكم ،  ومحل الخالف هو في: من ساااااااان القوانين، أو احتكم إليها  
  -ل النزاع في تحرير مح–بها من قير قول وال اعتقاد، بشااااااايء مما تقدم  

مطلقا؟ أم بشاااتر  في ذلك االعتقاد واالساااتحالل القلبي  كفرا أكبر  هل يكفر  
 ؟ 

وبمعنى آخر، هل يكون هوا ناقضاااااااا من نواقض االساااااااالم الظاهرة    
شااااااااار    مطلقاا، أم كبيرة من كباابر الاونوب الباد في تكفير من أتى بهاا من

 االستحالل إما اعتقادا أو تصريحا يدل على االستحالل؟ 

 األقوال في المسألة:   نياثا 

إال بشتتترط االستتتت الل القل ،   : إن من فعل شتتتي ا من  ل، اليكفر  القول الول
، وقد أطبق على (  34)أو التصتتتتتتريي ابعتقاد  ل، ،ستتتتتتواء كان  ل، احلكم جزئيا، أو كليا

  ل، السلف واخللف   

وإن مل : أن من فعتتل  لتت، كتتان كتتافرا كفرا بواحتتا عرجتتا عن امللتتة    القول الثاااني
م شتتيخ اإلستتالم بن ض العلماء منهيعتقد أو يصتترح ابستتت الله،  ُيكى هذا القول عن بع

 

احلكم بغري ما أنزل للا يف قضية معينة ، والكلي  أن يضع تشريعا عاما  ُيكم  به يف  واملراد ابجلزئي هو      -34
 الكثري من القضااي   
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، والشتتتنقيطي رمحهم للا ومجع من إ ا كان التشتتتريع عاما  تيمية، والشتتتيخ حممد بن إبراهيم
 كما سيأش    الكلي واجلزئي التشريع  املعايرين ، وبعضهم يفرق بي

 اء في هذه المسألة تحقيق أقوال بعض العلم: ثالثا 

بعد املتابعة ملن كتب يف هذه املستتتتتألة، فقد تبي يل أبن من بخذ ابلقول الثاين ينقل 
 : نقوالت عن بعض األئمتتة توحي أبهنم يقولون بتتذلتت،، مع أن الواقع خبالفتته، وهتتذا حت  
ض إما عن ستتوء الفهم النابع عن عدم معرفة حمل النزاع يف املستتألة، أوعدم فهم املراد ببع

أن املطلق ُيمل على املقيد،  ،   ا ستتتتتتتتتتتيأش   ألن القاعدة العامة احملكمةألفاظ العلماء كم
والعام ُيمل على اخلاص، وهذا يعمل به يف نصتتتتتوص الكتاب والستتتتتنة، ويف كالم العلماء 

 كذل،  

فمحل النزاع هو : هل يشاااااتر  االساااااتحالل أو االعتقاد في تكفير من 
راج الصااااور التي ساااابق بعد إخ عد ذلك شاااار احكم بغير ما أنزل للا أم الي

 ؟ ذكرها في تحرير محل النزاع  

فغاالا  ماا يعتماد علياه المخاال  ، إماا : نصاااااااااو  عااماة ، قاد اتفق   
مجمل ، جاء مفسارا  كالم السال  على تفسايرها بما يخال  ماهرها ،  على  

عن المخالفين  للقول المعتمد   في مواضااااااااع أخر ،   مع تعارض النقوالت
 لبعض صااااريحة وصااااحيحة    انصااااوصاااا   مة الساااال  والخل ،  فنجدعند أب

في أن االعتقااد   -المخاال   الاوين ينقلون عنهم هاوا القول-هءالء العلمااء  
 شر  في التكفير بولك الكفر الكبر. 

، فينقلون على ستتبيل املثال هذا القول عن شتتيخ اإلستتالم بن تيمية، وعن ابن كثري  
بت عنهم  ري  ريهم من العلماء مع أن املعروف الثاوعن الشتتتتتتتتتتيخ ابن ابز، رمحهم للا، و 

 لت، كمتا ستتتتتتتتتتتيتأش  وينقلون القول كتذلت، عن الشتتتتتتتتتتتيخ حممتد بن إبراهيم يف كتتابته حتكيم  
،   -رمحه للا–والشتتتتتتتتتتيخ ابن عثيمي   القواني، والشتتتتتتتتتتيخ الشتتتتتتتتتتنقيطي رمحهما للا تعا ,

 ئمة يف تل، املسألة  وينقلون فتوا للجنة الدا
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فقوله مشتهور معروف، وليس ببدع  -رمحه للا تعا   -مد بن إبراهيمفأما الشتيخ حم 
من قول بقيتة األئمتة، فقتد جاء كالمه عاما مطلقتا ، ولكن املختالف يغفتل تقييتده لذل، اا 
يوافق الستتتتتتتتتلف يف موضتتتتتتتتتع آخر، ويغفل قوله اآلخر الذي جاء متأخرا عن قوله األول، 

–ما نقل عن الشتتيخ بن عثيمي   كذل،  ومثلهيوافق فيه مجهور الستتلف واخللف،  والذي  
وأما النقل عن الشتيخ الشتنقيطي فهو نقل مغلوط برت من ستياقه كستائر النقول    -رمحه للا

وأما فتوا اللجنة الدائمة فقد جاءت ردا على قضتتتتتتتية ،   عن بعض األئمة املتقدم  كرهم
واضتتتتع أخر ، ها لفتاوا اللجنة الدائمة نفستتتتها يف ممعينة ، وهي حمل نظر ، مع معارضتتتتت

 وإليكم التفصيل يف أهم من نقل عنهم القول بعدم اشرتاط االعتقاد، أو االست الل : 

 - رحمه هللا –ابن تيمية  •
الشتتتترع املنزل من عند للا تعا  وهو الكتاب والستتتتنة …يقول ابن تيمية رمحه للا: "
وال برج هذا الشتتتتتتترع ليس ألحد من اخللق اخلروج عنه، الذي بعث للا به رستتتتتتتوله، فإن  

  (35)عنه إال كافر"

" ومعلوم أن من أستتتقط األمر والنهي الذي بعث للا به رستتتله فهو   ويقول أيضتتتا :  
   (36)كافر ابتفاق املسلمي واليهود والنصارا"

أو ( 37)ويقول : "واإلنستتتتتتتان مىت حلل احلرام اجملمع عليه أو حرم احلالل اجملمع عليه
    (38)تفاق الفقهاء"بدل الشرع اجملمع عليه كان كافرا اب

قلت وهوه النصاااااو  المطلقة التي ذكرها الشاااااي  في مواضاااااع أخر   
، واالساااااتحالل يكون بالقل  ، أو التصاااااريح    كثيرة، قد قيدها باالساااااتحالل

 

   262/ 11جمموع الفتاوي: -(35)
   8/106نفسه : -(36)
 معرفته إال ابلتصريي   حتليل احلرام أو حترر احلالل كفر ابإلمحاع بشرط االست الل ، واالست الل الميكن -37

   267/ 3  نفسه:  -(38)
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،وحمل المطلق على المقيد متعين، ومن نصااو  الشااي  المقيدة   باللسااان
 لولك اال الن مايلي: 

احلكم (: »ال ريب أن من مل يعتقد وجوب  5/130قال يف »منهاج الستنة النبوية  ) .1
أن ُيكم بي النا  اا يراه هو   فمن اساااتحلاا أنزل للا على رستتتتوله  فهو كافر   

عتتدالد من  ري اتبتتاع ملتتا أنزل للا  فهو كتتافر  فتتإنتته متتا من أمتتة إال وهي ممر ابحلكم 
تستتتتتتتتتتتبي إ  ا متتا رآه أكتتابرهم، بتتل كثري من املنابلعتتدل، وقتتد يكون العتتدل يف دينهتت 

الو مل ينز ا للا  كستتتتتتتتتتتوالف البتادية، وكأوامر املطتاعي   اإلستتتتتتتتتتتالم ُيكمون بعتاداوم
فيهم، ويرون أن هتذا هو التذي ينبغي احلكم بته دون الكتتاب والستتتتتتتتتتتنت ة، وهتذا هو 

دات اجلارية الكفر  فإن كثرياد من النا  أستتتتتتلموا ولكن مع هذا ال ُيكمون إال ابلعا
وز احلكم إال اتتا أنزل للا، طتتاعون  فهؤالء إ ا عرفوا أنتته ال جي م، الو بمر ءتتا امل
أن ُيكموا خبالف ما أنزل للا  فهم كفار، )وإال   بل اسااااااااتحل وافلم يلتزموا  ل،   

 كانوا جهاالد  

(: »وقد أمر 131-5/130يف »منهاج السنة النبوية )  -أيضاد   -رمحه للا-وقال    .2
: -تعا -فقال شتيء أن يردوه إ  للا والرستول     للا املستلمي كلهم إ ا تنازعوا يف 

 اي أيها الذين ءامنوا أطيعوا للا وأطيعوا الرستتتتتتتول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف 
شتتتيء فردوه إ  للا والرستتتول إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم اآلخر  ل، خري وأحستتتن 

ن حىت ُيكموي فيما  :  فال ورب، ال يؤمنو -تعا - وقال  [59مويالد{ ]النستتتتتتتتتتتاء:
جيدوا يف أنفستتتتتتتتتتهم حرجاد مما قضتتتتتتتتتتيت ويستتتتتتتتتتلموا تستتتتتتتتتتليماد{  شتتتتتتتتتتجر بينهم مث ال

للا ورستتوله فيما شتتجر بينهم   فقد أقستتم   فمن لم يلتزم تحكيم[   65]النستتاء:
وأماا من كاان ملتزمااك لحكم للا ورساااااااااولاه باا نااك  للا بنفستتتتتتتتتتته أنته ال يؤمن،  

وهوه اآلية مما نزلة أمثاله من العصتاة   ، لكن عصتى واتبع هواه   فهذا اهراك وما
يحتج بهاا الخوارج على تكفير والة المر الاوين ال يحكمون بماا أنزل  

وقد تكل م النا  اا يطول  كره  للا، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم للا.
 هنا، وما  كرته يد ل عليه سياق اآلية  
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  -الحرام   متى حل لواالنساااااااان  (:»268-3/267)  -ع الفتاواجممو وقال يف  .3
م الحالل-المجمع عليااه ل الشااااااااارع  -المجمع عليااه  -أو حر   -أو بااد 
اك بااتفاان الفقهااء  -المجمع علياه ، ويف مثتل هتذا نزل قولته  كاان كاافراك مرتاد 

هتتتتتتم  فتتتتتتأولتتتتتت تتتتتت،  للا  أنتتتتتتزل  اتتتتتتا  ُيتتتتتتكتتتتتتم  مل  التتتتتتقتتتتتتولتتتتتتي:  ومتتتتتتن  أحتتتتتتد  عتتتتتتلتتتتتتى 

لمساااااااااتحال للحكم بغيرماا أنزل أ :ا[ 44الكتتافرون{]املتتائتتدة:
    للا

(: »وإ ا كان من قول الستتلف: إن اإلنستتان 7/312قال يف »جمموع الفتاوا  )و   . 4
يكون فيتته إميتتان ونفتتاق، فكتتذلتت، يف قو م: إنتته يكون فيتته إميتتان وكفر، وليس هو 

:  ومن -تعا -الكفر الذي ينقل عن امللة  كما قال ابن عبا  وأيتتتت ابه يف قوله 
كفروا كفراك ال ينقال عن لوا:  قتامل ُيكم اتا أنزل للا فتأول ت، هم الكتافرون{،  

 المل ة. وقد اتبعهم على ذلك أحمد وقيره من أبمة السنة«.
(: »وقال ابن عبا  و ري واحد من السلف يف 7/522)  جمموع الفتاوا   وقال يف   .5

:  ومن مل ُيكم اتتا أنزل للا فتتأول تت، هم الكتتافرون{  فتتأول تت، هم  -تعتتا   -قولتته
ر دون كفر، وفستتتتتق دون فستتتتتق، وهلم دون كفالفاستتتتتقون{ فأول ، هم الظاملون{  

 هلم  وقد  كر  ل، أمحد والبخاري و ريحلا  

(: »وقد يكون مستتتتتتتتتتلماد، وفيه كفر دون 351-7/350)يف جمموع الفتاوا  وقال  .6
ابن عبا  و ريه: كفر   -الكفر الذي ينقل عن اإلستالم ابلكلية  كما قال الصت ابة 

عليه أحمد وقيره...   نروهوا قول عامة السل ، وهو الو   دون كفر،  
    مما استشهد به البخار  في »صحيحه -أيضاك -وهوا 
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 -رمحه للا-ابن كثري •

(  قول الياسق   = الياسا   =  ( التتار  يف كتاب  ما  بعض  على  مذعلِ قاد  للا  رمحه   ابن كثري 
  من أحكام : » ويف  ل، كله عالفة لشرائع للا املنزلة على عباده األنبياء عليهم الصالة 
إ   والسالم ، فمن تري الشرَع احملكم املنز ل على حممد بن عبد للا خامت األنبياء وحتاكم  

 ريه من الشرائع املنسوخة كفر   فكيف ان حتاكم إ  الياسا وقدمها عليه ؟ من فعل  
هت (    624، حوادث سنة   13/128لمجاع املسلمي      ) البداية والنهاية  ل، كفر 

  
 : فهذا فيه اإلمجاع على كفر من تري الشريعة وحتاكم لغريها    وجه االستدالل 

 : أن هوا االجماع إنما هو في حق أحد رجلين :   (39) فالجواب
من فضل حكم  ري للا على حكم    - 2   من است ل احلكم بغري ما أنزل للا    -1

 وال نزاع يف كفر املست ل واملفضل     للا  

ومن فعل كفعلهم     إمنا حكى اإلمجاع على كفر التتاروبرهان  ل، : أن ابن كثري رمحه للا
 :  وبيان ذلك من وجهين، واحلالةذ الو وقعوا فيها مكفرة بال خالف ، 

 أهنم است لوا احلكم بغري ما أنزل للا    :  الوجه الول 
قال ابن تيمية رمحه للا : » جيعلون دين اإلسالم كدين اليهود والنصارا ، وأن هذه كلها  

إ  اليهودطرق  دين  يذرج ي  من  منهم  مث   ، املسلمي  عند  األربعة  املذاهب  انزلة  للا    
 (    523/ 28لفتاوا ، ومنهم من يرج ي دين املسلمي      ) اأو دين النصارا 
 أهنم فضلوا حكم  ري للا على حكم للا    الوجه الثاني :

م الو وضعها  م جنكيز  والذي ُيتوي على األحكا  –قال ابن كثري رمحه للا عن كتاءم  
عبارة عن كتاب جمموع    – خان   وهو   « من :  من شرائع شىت  اقتبسها  قد  أحكام  من 

ية ، وفيها كثري من األحكام أخذها من جمرد نظره وهواه اليهودية والنصرانية وامللة اإلسالم
  ، فصارت يف بنيه شرعاد متبعاد ، يقدموهنا على احلكم بكتاب للا وسنة رسوله يلى للا 

 

 نقال عن كتاب احلكم بغري ما أنزل للا للشيخ بندر العتي     -(39)
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عليه وسلم ، فمن فعل  ل، منهم فهو كافر جيب قتاله حىت يرجع إ  حكم للا ورسوله  
كِ م سواه يف قليل وال كثري      ) تفسري   (    50، املائدة  88/ 2ه فال ُيذ

فقد اتفق عنده كالم ابن كثير رحمه للا مع   * فمن تأمل هوا وقال به   
المتقرر في المستحل والمفضل    كالم أبمة السنة في نقلهم االجماع الثابت

. 
يف الت اكم للياستتتتتا يتتتتتارا كفرا أكرب ألهنم جعلوه دينا، وليس هذا من موارد النزاع ف

   هذه املسألة

 -رمحه للا–ابن ابز  •
وكتتل دولتتة ال حتكم  وينقلون عن الشتتتتتتتتتتتيخ عبتتد العزيز بن ابز رمحتته للا تعتتا  قولتته:"

اهليٌة، كافرٌة، هاملٌة، فاسدٌة بنص هذه اآلايت بشرع للا وال تنصاع حلكم للا فهي دولٌة ج
ا،  احملكمتات، جيت  ب على أهتل اإلستتتتتتتتتتتالم بغضتتتتتتتتتتتهتا، ومعتاداوتا يف للا وحترم عليهم مودوتذ

ا حىت تؤمن  (، 50/51ابهلل وحده، وحتكِ م شريعته" )نقد القومية العربية  ومواالوذ

ري شتتتتتتتتريعة للا من وقوله :"وإن من أقبي الستتتتتتتتي ات وأعظم املنكرات الت اكم إ   
األستتتتتتتتتتتالف واألجتداد، وأحكتام الكهنتة القواني الوضتتتتتتتتتتتعيتة والنظم البشتتتتتتتتتتتريتة وعتادات  

وارتضتتتتاها بدالد من شتتتتريعة للا   والستتتت رة، واملنجمي الو وقع فيها كثري من النا  اليوم،
الو بعث ءا رسوله حممداد يلى للا عليه وسلم وال ريب أن  ل، من أعظم النفاق، ومن 

شتتتتتعائر الكفر والظلم والفستتتتتوق، وأحكام اجلاهلية الو أبطلها القرآن الكرر وحذر أكرب  
 ( 2/142الشيخ عبدالعزيز بن ابز عنها الرستول يلى للا عليه وسلم" )فتاوا 

وقوله :"وهذا حتذيٌر شتتتتتتتديٌد من للا ستتتتتتتب انه جلميع العباد من اإلعرا  عن كتابه، 
 اكم إ   ريحلا، وحكٌم يتتتتريٌي من الرب عز وستتتتنه رستتتتوله يتتتتلى للا عليه وستتتتلم، والت

نافقي وجل يف أن من حكم بغري شتتتتتتريعته أبنه كافر، وهامل، وفاستتتتتتق، ومتخلق أبخالق امل
 ( 2/142لشيخ عبدالعزيز بن ابز وأهل اجلاهلية" )فتاوا ا
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وكالم الشتتتتتتيخ رمحه للا تعا  يف هذه املستتتتتتألة مشتتتتتتهور معروف كما  
  الل أو التصريي   سيأش وأنه مقيد بقيد االست

 - رمحه للا  -الشيخ حممد ابن ابراهيم •
يف كتابه حتكيم القواني ، وأنه   عن الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه هلل تعا   مانقلأما 

وأما الذي قيل فيه أنه كفر  )  :يفرق بي احلكم اجلزئي ، والتشريع العام  ، ونص قوله  
، وأنه حكم للا هو احلق، فهذا  دون كفر، إ ا حاكم إ   ري للا مع ا عتقاد أنه عاص 

أما الذي جعل قواني برتتيب و ضيع، فهو كذفٌر، وإن    وحنوها الذي يصدر منه املرة
     ( 40)(أخطأح وحكمذ الشرع أعدل  فهذا كفر حقل عن امللة :قالوا

فرهَق بَي احلكم اجلزئي الذي ال يتكرر، وبي احلكم العام الذي  أنه    وجه االستدالل :
و ل،  مجيع األحكام، أو  البها، وقرر أن هذا الكفر حقل عن امللة مطلقدا     هو املرجع يف 

  فهذا دليل على أنه  ألن من حنى الشريعة اإلسالمية، وجعل القانون الوضعي بديالد منها
رجذ من امللهة   يرا أن القانون أحسن وأيلي من الشريعة، وهذا ال ش، أنه كفر أكرب بذ

   ويذناقضذ التوحيد 

 الجواب عنه ذلك من وجوه : 

بخالفه بعد تقريره هوا    أن هوا القول قد رجع عنه ، وقال :    الول   الوجه
جاء  ين ، والواج  على مريد الحق ، الخو بكالمه المتأخر ، فقد  بخمس سن
هت، أي بعد 9/1/1385رخ يف  ؤ (: يف كالم واضي من أن يوضي   م80/  1يف فتاواه )

وكولك تحقيق معنى محمد رسول   خبمس سني ونصه: "  طباعة رسالة حتكيم القواني
ع  ، والتقيد بها، ونبو ما خالفها من القوانين والوضاللا : من تحكيم شريعته

وسابر الشياء التي ما أنزل للا بها من سلطان، والتي من حكم بها أو  

 

 ( 289/  12فتاوا ورسائل حممد بن إبراهيم آل الشيخ ) -(40)
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فهو كافر الكفر الناقل عن معتقداك صحة ذلك وجوا ه  حاكم إليها  
ذلك وجوا ه فهو كافرالكفر العملي    بدون اعتقادوإن فعل ذلك  ،  الملة

 ". لملةالو  ال ينقل عن ا

فهوا نر عام ليس فيه تفريق بين التشاااااااااريع العام أو الخا  ، وال 
 بين الكلي أو الجزبي ، وهو الموافق الجماع السل  .

هناي فتوا للشيخ حممد ابن إبراهيم آل   :  -رمحه للا  –س ل الشيخ ابن ابز  قد  و  
يفرق بي من  يستدل ءا أي اب التكفري هؤالء على أن الشيخ ال –رمحه للا    –الشيخ 

حكم بغري شتتتتتترع للا عز وجل مستتتتتتت الد ومن ليس كذل،، كما هو التفريق املعروف عند 
 العلماء؟

ل، فقد كما قدمت أن من استتتت ل    هوا المر مسااتقر عند العلماءفقال : "
 كفر، أما من مل يست ل  ل، كأن ُيكم ابلرشوة وحنوها   فهذا كفر دون كفر " 

التفريق ، فهو عالف ملا قرر األئمة قبله وبعده  لتسليم ءذا : على فر  ا  الثانيالوجه 
يستدلون بفتوا  ملا قيل له :"   -حمه للا–، فنقول كما قال الشي  ابن با     فليس بجة

إبراهيم؟ فقال الشيخ ابن ابز: حممد ابن إبراهيم ليس اعصوم فهو عامل    حممد بن  الشيخ 
ول، وكذل، شيخ اإلسالم بن تيمية وابن من العلماء، بط  ويصيب وليس بن  وال رس 

وافق احلق،  القيم وابن كثري، و ريهم من العلماء كلهم بط  ويصيب، ويؤخذ من قو م ما  
    (41)لهوما خالف احلق يرد على فاع

  بوجود فرق بي استبدال حكم واحد  قلن األدلة الشرعية مل تأ    (42)   الوجه الثالث:
الكفر بشيء ال دليل عليه    ي يي أن من استبدل    علقأو أكثر من حكم ، وال جيوز أن ي

 

 (    82جملة الفرقان ، العدد )  -(41)
 

 تي   بتصرف يسري نقال عن كتاب احلكم بغري ما أنزل للا للشيخ بندر الع   -(42)
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الشريعة كلها فقد يكون أكثر جرماد من الذي استبدل أقل من  ل، ، ولكن حمل الب ث 
 هو الكفر الذي ال دليل عليه ، ال يف حتقيق األشد جرماد   

: يقال  فإنه  استبدل   ولذل،  من  حكم  فما   ، الشريعة كلها كافراد  مستبدل   إن  كان 
نصري إ  السؤال الذي يكشف  إ  أن     ،  نصفها ؟    ثلثيها ؟    وهكذا    ؟    ها  ربع

واحداد ؟    فإن    عدم وجود الدليل ، وهو : ما حكم من استبدل الشريعة كلها إال حكماد 
: استبدال الكل    ومن أن مناط ) = سبب = علة ( التكفري ه  كفره فقد خالف ما قرره

 ! الص يي  ال يتوافق مع العقل ! وإن مل يكفره فقد أتى اا

ميكن ال    ال ميكن ضبطه   فاعلم أنه  يفإ ا تبيه أن االستبدال الكل   الوجه الرابع :
الو ال حتكم ابلشريعة    –   أن بلدان املسلميالتكفري به عند من يراه كفراد أكرب ! و ل،  

، فانتفت علة التكفري    قل أو كثر    ،ال  لو من احلكم بدين للا تعا  ولو يف جزء يسري    –
 لكل (   فيكون بذل، خارج حمل النزاع أيال  الو قال ءا وهي ) تري ا

عقيدة التالزم بي الظاهر والباطن ،  أن القول بذل، مبين على    :   الوجه الخامس  
  - 2  ألنه استدالل اا ال داللة فيه على املراد    -1  وهذا االستدالل ال يستقيم ألمرين :

  ا ل النزاع  وألنه استدالل

لديه من الفساد يف الباطن قدر كبري يساوي  فإن  ال ش، أن من استبدل الشريعة كلها  ف
لكن حمل الب ث هو     استبدال شريعة للا كلها  منه وهو :    ههرقد   ل، القدر الذي  

هل بل    –الباطن  والذي نت  عن فساد مثله يف  –أن يذنظر  ذا الفساد الذي يف الظاهر 
 أم ال ؟     ي كم عليه ابلكفر األكرب ؟د الكفر األكرب لبصاحبه ح

فما الدليل    فيقال له :   حكمه الكفر األكرب     ل، القدر الذي يف الظاهرأبن    فإن قيل :
التالزم   فقد    بعقيدة  على أن  ل، القدر أويل ياحبه للكفر األكرب ؟    فإن استدل

،  بدليل آخر    يستدل  ه أنزمقصود ، فل استدل ا ل النزاع ، واا ال داللة فيه على امل
    وهذا هو املراد  

يقدم    وجدح أنه مللقاطع طريق  لص  لو نظرح إ     ويزداد شرح عقيدة التالزم ءذا التطبيق : 
هذا    مناد  دز اعلى تل، املعصية إال خللل يف إميانه ، ويزداد  ل، اخللل اتساعاد بقدر ما  
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إلسالم أو عدمه فن ن حمتاجون إلخراج عن ملة اكم على  ل، اخللل ابلل  لذنب ، ولكن  ا
) = قطع الطريق    لنا  للنظر يف األدلة الشرعية الو حكمت على  ل، الذنب الذي ههر 

 ه بنقص اإلميان ال بزواله فلم نكفره   علي( ، فنظرح فوجدح أن األدلة حتكم 

  اين يف عدم تكفري الز ال بتلف أهل السنة    مث يزداد األمر وضوحاد ءذا التطبيق اآلخر : 
قد حكم بزايدة فساده  ) = الزح (    ولو زح ألف مرة !    فأنت ترا أن ازدايده يف الذنب

يف الباطن ، ولكن إيصال هذا الفساد حلد الكفر املخرج من امللة ال تعلق له بعقيدة التالزم  
 ، بل يؤخذ من األدلة الشرعية األخرا الو بينت حكم هذا الظاهر   

 ﴿ على قول للا تعا  : معلقا  ه للا األلباين رمحبقول وأختم           

       ﴾  من آمن بشريعة للا تباري وتعا  ، وأهنا   [ :   44] املائدة «
أو    ا بعضاد إمو  ءا   إما كالد  –فعالد   –ال ُيكم  ياحلة لكل زمان ولكل مكان ، ولكنه

ال   له نصيب من هذه اآلية ، لكن هذا النصيب!  جزءاد ، فله نصيب من هذه اآلية 
،   218يصل به إ  أن برج من دائرة اإلسالم   ) سلسلة ا دا والنور ، الشريط  

 (    29الدقيقة 

 -رمحه للا–الشيخ األمي الشنقيطي  •
: "اإلشتتتتتتتراي ابهلل يف حكمه الشتتتتتتتيخ حممد األمي الشتتتتتتتنقيطي رمحه للاوينقلون عن 

به يف عبادته كلها اعن واحد ال فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظاماد  ري نظام واإلشتتتراي  
للا وتشريعاد  ري تشريع للا ومن كان يعبد الصنم، ويسجد للوثن ال فرق بينهم البتة فهما 

ذي عزا  املوضتتتتع الوابلرجوع إ "(،  7/162)أضتتتتواء البيان    واحد وكالحلا مشتتتتري ابهلل"
 إليه الناقل يف أضواء البيان،، كان النص كالتايل: 

َوالَ يذشتتتتِريذ   )) فاإلشتتتتراي ابهلل يف حكمه كاإلشتتتتراي به يف عبادته، قال يف حكمه
ري  يِف حذكِمِه َأَحداد    ويف قراءة ابن عامر من الستتتتبعة يِف حذكِمِه َأَحداد    َوالَ تذشتتتت 

َفَمن َكاَن يَرجذوا  ِلَق َء رَبِ ِه فَلَيعَمل   راي به يف عبادته : بصتتتتتتتتتيغة النهي، وقال يف اإلشتتتتتتتتت 
 ، فاألمران سواء  َعَمالد َياحِلاد َوالَ يذشِريذ يِف حذكِمِه َأَحداد 
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م أن احلالل هو ما مث قيد الشتتتيخ ما أطلقه، فقال بعد  ل، مباشتتترة : ))وبذل، تعل
و متا شتتتتتتتتتتترعته للا، فكتل تشتتتتتتتتتتتريع من  ريه أحلته للا، واحلرام هو متا حرمته للا، والتدين ه

 عند من يعتقد أنه مثله أو خري منه_كفٌر بواح ال نزاع بدل تشريع للا  –ابطل،والعمل به 
 فيه ((  اهت 

العلمية :   قال الباحثذ الفاضتتتتتتلذ الدكتور عبد العزيز بن يتتتتتتاأ الطواين يف رستتتتتتالته
لف" وهي من منشتورات مركز "جهود الشتيخ حممد األمي الشتنقيطي يف تقرير عقيدة الست 

نة املنورة، وقدهم  ا مدير اجلامعة الدكتور الفاضل الب ث العلمي ابجلامعة اإلسالمية ابملدي
 ياأ العبود والشيخ العالمة عبد احملسن العباد  

واني الوضعية الو شرعها الشيطان على ألسنة فقد نقل عنه : "إن الذين يتبعون الق
يش، شرعه للا جل وعال على ألسنة رسله يلى للا عليهم وسلم أنهه ال  أوليائه عالفة ملا  

 يف كفرهم وشركهم إاله من طمس للا بصريته وأعماه عن نور الوحي مثلهم  

"وءذا تتجلهى وقفة الشتتتتتتتيخ احلازمة يف وجه من  ريه  عليه قائالد :  -الناقل–مث علهق 
قول بكفره، بل ويكفر كل من يشتتتتتتتتت، يف حكم للا، وحكم بكم الطوا يت، حيث إنه ي

 كفره " 

وليس موقف الشتتتتتيخ رمحه للا هذا على إطالقه، بل نراه يبيه يف موضتتتتتع آخر مىت  
ة، ومىت يكون يتتتتتتاحبه مرتكباد  نباد حمرماد يكون احلكم بغري ما أنزل للا كفراد عرجاد من املله 

لكفر، والظلم، والفستتتتتق، كل واحد ال برجه من دائرة اإلستتتتتالم، فيقول رمحه للا : "إن ا
 ج من امللهة أخرا :منها راا أطلق يف الشرع مراداد به املعصية  رة، والكفر املخر 

معارضاااااااة للرسااااااال، وإبطاالك لحكام للا،  ومن لم يحكم بما أنزل للا :
 فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر، مخرج عن الملة. 
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ه مرتكاا  حراماااك، فاااعاال قبيحاااك،  ومن لم يحكم بمااا أنزل للا معتقااداك أناا  
 .  (43)مه وفسقه قير مخرج من المل ة" فكفره ومل

اإلمام ابن القيم ورأي الشتتتتتيخ رمحه للا هذا هو رأي األئمة األعالم قبله، من أمثال 
رمحتته للا التتذي قتتال : "إنه احلكم بغري متتا أنزل للا يتنتتاول الكفرين، األيتتتتتتتتتتتغر واألكرب 

إن اعتقتد وجوب احلكم بغري متا أنزل للا يف هتذه الواقعتة،   بستتتتتتتتتتتتب حتال احلتاكم، فتإنته
 ن اعتقد أنهه  ري وعدل عنه عصياحد مع اعرتافه أبنه مست ق للعقوبة، فهذا كفر أيغر  وإ

واجب، وأنهه عري فيه، مع تيقنه أنه حكم للا، فهذا كفر أكرب  وإن جهله وأخطأه : فهذا 
يق عن ابن القيم رمحته للا يف هتذه تفصتتتتتتتتتتتيتل التدق  وءتذا ال(44)عط  لته حكم املخط ي"

املستتألة ندري مدا توافق عقيدة الشتتيخ األمي رمحه للا مع عقيدة الستتلف قبله،ويتضتتي  
   اهت  (45)جهوده رمحه للا يف تقريرعقيدة السلف والسري على منهجهم واتهباع طريقهم"

فإهنا نها اخلصتم  الو نقل م على أن الشتيخ قد أوضتي مقصتوده يف الصتف ة نفستها
فقال : "وأما النظام املخالف   ال تعمى األبصتتتتتتار ولكن تعمى القلوب الو يف الصتتتتتتدور

لتشتتتتريع خالق الستتتتماوات واألر  فت كيمه كفر خبالق الستتتتماوات واألر  كدعوا أن  
تفضتتتتتيل الذكر على األنثى يف املرياث ليس لنصتتتتتاف، وأهنما يلزم استتتتتتوامحلا يف املرياث، 

هلم، وأن الطالق هلم للمرأة، وأن الرجم والقطع وحنوهتتا   عتتدد الزوجتتاتوكتتدعوا أن ت
    (46)أعمال وحشية ال يسوغ فعلها ابإلنسان، وحنو  ل،"

فهوه أمثلٌة نا قٌة أن مقصااود الشااي  بالوين ال يفشااك في كفرهم أولئك 
الوين  عنوا في أحكام الشااااااااريعة االسااااااااالمية، وفضاااااااالوا الحكم بالقوانين  

، وال يرتاب في هوا إال  من  مس للا بصايرته، كام الجاهليةلوضايية والحا
 وأعماه عن نور الوحي ! 

 

    ( 97 / 2"أضواء البيان" ) -(43)
 (   337ت336/ 1"مدارج السالكي" ) -(44)
 (   183ت182جهود الشيخ الشنقيطي يف تقرير عقيدة السلف" ) -(45)
 (   84"أضواء البيان" ) -(46)



 

56 
 

و ريهتا مثلهتا مل تتوخ التدقتة يف النقتل، وأ فلتت أن هتذا الكالم جتاء   فهتذه النقوالت
يف ستتتتتتتتتتتيتاق ختاص، وأ فلتت متا قيتده بته هؤالء العلمتاء يف مواضتتتتتتتتتتتع أخر  وكثري من هتذه 

 ع النصوص جاءت يف  ري حمل النزا 

 الشي  محمد بن عثيمين رحمه للا   •
اما وإن مل يوجد االعتقاد ملن وضع تشريعا عتكفري لبن عثيمي رمحه للا فتوا اب"كانت ال

 وبيان  ل، على الن و اآلش : ، عنها  رجعوقد 

ن هؤالء : َمن يضعون للنا  تشريعات  الف التشريعات »     ومِ   قال رمحه للا :  •
جاد يسري النا  عليه ، فإهنم مل يضعوا تل، التشريعات املخالفة  هامن   اإلسالمية ، لتكون

يعتقدون أهنا أيلي وأنفع للخلق ، إ  من املعلوم ابلضرورة وهم    للشريعة اإلسالمية إال
اإلنسان ال يعدل عن منهاج إ  منهاج بالفه   إال وهو    العقلية ، واجلبلة الفطرية أن

 (    2/143عنه   ) الفتاوا ل عد يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما
ا شرعه العتقاده أنه » ألن هذا املشرع تشريعاد بالف اإلسالم   إمن  وقال رمحه للا : •

 (    2/143أيلي من اإلسالم وأنفع للعباد   ) الفتاوا 
 وقد جاءت جوااب  لسؤال    : » الت رير يف مسألة التكفري    ت   والو مسذِ يت بالفتوا املتأخرة

نبينوفيها     :  (47) و    هتلى آلت د وعتا حممت» احلمد هلل رب العاملي ، وأيلي وأسلم على 
ففي هذا    ] مريخ الفتوا [     تبعهم لحسان إ  يوم الدين ، أما بعد   أي ابه ومن  

اليوم الثالاثء الثاين والعشرين من شهر ربيع األول عام عشرين وأربعمائة وألف   استمعت  
يف مأرب ، ابتدأه ابلسالم عليه فأقول : علي،    إ  شريط مسجل ابسم أخينا أىب احلسن

وما  كره من جهة التكفري   فهي مسألة كبرية ، عظيمة         السالم ورمحة للا وبركاته  
ويعرف الكلمات اعانيها ، ويعرف   وال ينبغي إطالق القول فيها إال مع طالب علم يفهم،  

ابلتكفري أو عدمه ، أما عامة النا    فإن إطالق القول   العواقب الو ترتتب على القول

 

» الت رير يف مسألة التكفري   ، إيدار تسجيالت » ابن القيم   ابلكويت    ( أخذتذ هذه الفتوا من شريط :47) 
   للشيخ بندر العتي    ، نقال عن كتاب احلكم بغري ما أنزل للا 
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 يشتغل  والذي أرا أوالد أال     صل فيه مفاسد  ابلتكفري أو عدمه يف مثل هذه األمور ُي
أو  ري كافر ؟ وهل جيوز أن خنرج عليه ؟ أو    ألة ، وهل احلاكم كافر ؟ املس  الشباب ءذه

على الشباب أن يهتموا بعباداوم الو أوجبها للا عليهم ، أو ندءم إليها ،        ال جيوز ؟ 
، وأن ُيريوا على الت لف بينهم ، واالتفاق ، وأن يرتكوا ما هناهم للا عنه كراهة أو حترمياد 

عنهم    يف عهد الص ابة رضي للا  الف يف مسائل الدين والعلم قد جراوأن يعلموا أن اخل
     ولكنه مل يذؤد  إ  الفرقة ، وإمنا القلوب واحدة ، واملنه  واحد  

العزيز   الكتاب  فهو كما يف   : أنزل للا  ما  بغري  يتعلق ابحلكم  فيما  ثالثةأما  إ    ينقسم 
 الو بذيَن عليها هذا احلكم    كفر ، وهلم ، وفسق   على حسب األسباب  أقسام :

فإ ا كان الرجل ُيكم بغري ما أنزل للا تبعاد  واه مع علمه أبن احلق فيما قضى للا به  •
ع حكماد عاماد متشي عليه  رَ وأما إ ا كان َيش      : فهذا ال يكفر لكنه بي فاسق وهامل

أيضاد   ألن كثرياد   األمة ، يرا أن  ل، من املصل ة ، وقد لذبِ س عليه فيه : فال يكفر
يف علم الشريعة ، ويتصل ءم من ال يعرف احلكم الشرعي ،   من احلكام عندهم جهل

وإذا كان يعلم الشرَع ولكنه حكم    وهم يرونه عاملاد كبرياد في صل بذل، املخالفة  
بهوا ، أو َشَرع هوا ، وجعله دستوراك يمشي النا  عليه   َيعتقد أنه  

  ق فيما جاء به الكتاب والسنة : ف ننا ال نستطيعمالم في ذلك ، وأن الح
    أن نكف ِّر هوا
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حول كتاااب ) الحكم بغير مااا أنزل للا   اللجنااة الاادابمااةبيااان    •
  وأصول التكفير (

  وحده   هلل  هت  :"احلمد  1420/    10/    24  و ريخ (    21154)    رقم  فتوا نص الفتوا  
 الدائمة   اللجنة  اطلعت  فقد  :  بعدوي به و   آله  وعلى  حممد  نبينا  على  والسالم  والصالة
(    التكفري   وأيول  للا  أنزل   ما  بغري   احلكم)    :  بعنوان  كتاب  على  واإلفتاء  العلمية  للب وث
  ابألمانة   إخالل  على  ُيتوي  أنه  اتضي   الكتاب  دراسة  العنربي   وبعد  على  خالد  لكاتبه

  الو   داللتها  عن  لألدلة   وحتريف      واجلماعة  السنة  أهل  علماء  عن   نقله  العلمية ، فيما 
 :  يلي ما   ل، ومن   الشريعة ومقايد العربية اللغة تقتضيها

 أهل   عن  املنقولة  النصوص  بعض  يف   والتصرف  ،  الشرعية  األدلة  ملعاين  حتريفه((    1
    أيالد  املراد  ري  منها يذفهم وجه على تغيرياد  أو حذفاد  ،  العلم
   قايدهمم يوافق  ال  اا العلم أهل مقاالت بعض تفسري ((  2
  -   شيخ   آل   إبراهيم  بن  حممد  للعالمة  نسبته  يف   و ل،  ،   العلم  أهل  على  الكذب((    3

    يقله مل ما - للا رمحه
حكم بغير ما أنزل للا  دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من ((  4

العام التشريع  دون    في  التي  المعاصي  كسابر  القلبي  باالستحالل  إال 
  للا   نسأل  القصد  سوء   أو  اجلهل   منشؤه  ،   السنة  أهل  على   ءإفرتا   حمض  وهذا     الكفر 

   والعافية السالمة
  وتذذكر   ،   وبيعه  ونشره  املذكور  الكتاب  طبع   حترر   ترا  اللجنة  فإن  ،  تقدم  ما  على  وبناء

  ،  زالته  له  ويبينوا  منهم   لتعلم   املوثوقي   العلم   أهل   ومراجعة  تعا   للا   إ    ابلتوبة  الكاتب
  على   للا  ويلى      والسنة  اإلسالم  على   والثبات   والتوفيق  ا داية  يع للجم  للا  ونسأل
 واإلفتاء  العلمية للب وث الدائمة اللجنة     وسلم وي به وآله حممد نبينا
 زيد/عضو/ياأ  أبو   للا   عبد   بن  الغداين / عضو/بكر   الرمحن  عبد  بن   للا   عبد  عضو
 شيخ  آل حممد بن للا عبد  بن  العزيز الفوزان/   الرئيس  / عبد فوزان بن

 والجواب من وجوه
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أن، تعجب  من متستتت، البعض ءذا البيان ، مث يرتي كالم األئمة الكبار يف  الول :
هذه املستتألة ، مما ستتبق ومما ستتيأش ، وهو من أوضتتي الواضتت ات ، وأكثر من متستت، 
به هم خوارج هذا العصتتتتر من القاعدة ، والدواعش    مما يدل على استتتتتف ال الداء 

  القلب ، وال حول وال قوة إال ابهلل      يف 
، أن كالم األئمة الكبار من املتقدمي ومن املتأخرين يف  هذه املستألة  حمكم   الثاني:

فاليصتتتتتتي أن  الف اثل فتوا اللجنة الدائمة على جاللة قدر أعضتتتتتتاءها ،وهم ممن 
 جاء بعد األئمة  أمثال ابن ابز وابن عثيمي رمحهما للا تعا  

لباين رمحه للا ، وهو الرأي الذي قال أن الكتاب املذكور قدم له الشتتتتيخ األ الثالث:
به وبي تفصتيله فيما ستيأش ، وقر  كالمه الشتيخ ابن ابز رمحه للا مؤيدا له يف  ل، 

  
يتتتتتتتتتتترُيتة يف حمتل النزاع ، وليس فيهتا   -املتقتدمتة-أن فتوا حممتد بن إبراهيم الرابع :

  يغري ما أنزل للا تشريع عام ، أو تشريع جزئتفريق بي كون احلكم ب
أنه معار  بعدة فتاوا عن اللجنة الدائمة برأستتتة الشتتتيي ابن ابز رمحه  الخامس :

 للا تعا  منها : 
 الفتو  الولى  •
مىت جيوز التكفري ؟ ومىت ال جيوز ؟ وما نوع التكفري املذكور يف قوله تعا     السؤال : •

:    ﴿                                 اجلواب    ؟[    44﴾ ] املائدة
أن تبيِ  لنا األمور   أما قول، : ) مىت جيوز التكفري ؟ ومىت ال جيوز ؟ ( : فنرا        :

﴿    تعا  :  الو أشكلت علي، حىت نبي ل، احلكم فيها   أما نوع التكفري يف قوله

                               ﴾    فهو كفر    [ :  44] املائدة
عبا  رضي للا عنه وجماهد رمحه للا   أكرب   قال القرط  يف تفسريه : ) قال ابن

: ومن مل ُيكم اا أنزل للا رداد للقرآن وج داد لقول الرسول يلى للا عليه وسلم  
هلل لكن   صيعتقد أنه عاوأما من حكم بغري ما أنزل للا وهو    فهو كافر ( انتهى   

محله على احلكم بغري ما أنزل للا ما يذدفع إليه من الرشوة أو  ري هذا أو عداوته 
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أو يداقته للم كوم له وحنو  ل، : فهذا ال يكون كفره    للم كوم عليه أو قرابته
هلم دون هلم وفسق دون  يف كفر دون كفر و   أكرب   بل يكون عايياد ، وقد وقع 

     (48)لتوفيق ويلى للا على نبينا حممد وآله وي به وسلمفسق   وابهلل ا 
 الفتو  الثانية  •
] هل [    و ؟    أم كافر كفراد أكرب ؟  من مل ُيكم اا أنزل للا هل هو مسلم    السؤال : •

﴿  قال للا تعا  :         اجلواب :     تقبل منه أعماله ؟                  

                ا  :تتتع  الت[ وق  44﴾ ] املائدة    ﴿                           

        املائ  [ وق  45دة  ت﴾  ﴿  ت تع  التت[   : ا                              

    جائزاد : فهو كفر أكرب    لكن إن است ل  ل، واعتقده[   47دة ئت﴾ ] املا
الرشوة أو    وهلم أكرب وفسق أكرب برج أما إن فعل  ل، من أجل   , امللة  من 
 ل، : فإنه آمث يعترب كافراد كفراد أيغر وهاملاد هلماد    مقصد آخر وهو يعتقد حترر
امللة   كما أوضي  ال بر   أيغر وفاسقاد فسقاد أيغر العلم يف  جه من  أهل   ل، 

تفسري اآلايت املذكورة   وابهلل التوفيق ويلى للا على نبينا حممد وآله وي به 
      (49) وسلم 

 

( بتوقيع كل من :    5226( الفتوا رقم )  361/  2فتاوا اللجنة الدائمة للب وث العلمية واإلفتاء )       -48
عبدللا بن قعود ،و حئب رئيس اللجنة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، ورئيس    الشيخ عبد للا ابن  داين ، والشيخ
 بن ابز   اللجنة  الشيخ عبد العزيز بن عبد للا 

 

( بتوقيع كل من : الشيخ    5741( الفتوا رقم )  202/  2فتاوا اللجنة الدائمة للب وث العلمية واإلفتاء )   -49
عبد الرزاق عفيفي ، ورئيس اللجنة  الشيخ عبد العزيز بن عبد    عبد للا ابن  داين ،  حئب رئيس اللجنة الشيخ

 للا بن ابز  
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 -رمحه للا–أن ف وا البيان لو سلمنا به فهو قول الشيخ حممد بن إبراهيم    الساد  :
يها بي التشريع الكلي ، والتشريع  الو قال ءا يف كتابه حتكيم القواني ، والو يفرق ف
 الزئي ، وقد سبق اجلواب عن  ل، اا المزيد عليه  

في جميع صووور  نصوووا السوولل والفلل في اطووتراق االعتقا  •

  محل النزاع من غير تفريق بين حكم كلي أو جزئي 
ال يكفر من حكم بغري ما أنزل للا إاله إ ا ف واخللف على أنه  لقد أطبق أأمة الستتتتتتل

ت له احلكم ابلقواني الوضتتتتتتعية أو ج د وجوب احلكم ابلشتتتتتتريعة اإلستتتتتتالمية، وهذا استتتتتت 
القول ال اختالف فيه بينهم، وقد ردهدوه يف مصتتتتنفات التفستتتتري ودواوين العقيدة و ريها، 

 ا استتتتتتتتتتتت تله الزح، وال يكفر شتتتتتتتتتتتارب اخلمر إاله إ ا  كمتا يردهدون أنه الزاين ال يكفر إاله إ
ويكفي أن تعلم: أن  أهل الستتتتتتتن ة واجلماعة من أيتتتتتتت اب  وهلمه جرها،  استتتتتتتت له شتتتتتتتربه   

احلديث واألثر أتباع الستتتلف الصتتتاأ متفقون على تلقي هذا األثر]يف تفستتتري اآلية[ عن 
على يتتتتت ته  فهم عاملون  ابلقبول، وجممعون  -رضتتتتتي للا عنهما  -حرب األمة ابن عبا 

 به، داعون إليه:

  حكاية االجماع  •

وأجمع (: »75-5/74ايضتا يف »التمهيد  )  -رمحه للا-ظ ابن عبد الرب  قال احلاف •
 العلمااء على أن الجور في الحكم من الكباابر لمن تعماد ذلاك عاالمااك باه،

:  ومن مل ُيكم اا  -عز وجل -رويت يف  ل، آاثر شتتديدة عن الستتلف، وقال للا  
زلتتتت يف أهتتتل أنزل للا فتتتأول تتت، هم الكتتتافرون{ و الظتتتاملون{، و الفتتتاستتتتتتتتتتتقون{ ن

قتال حتذيفتة وابن عبتا : وهي عتامتة فينتا  قتالوا : ليس بكفر ينقتل عن امللتة   الكتتاب   
ر ابهلل، ومالئكتته، وكتبته، ورستتتتتتتتتتتلته، إ ا فعتل  لت، رجتل من أهتل هتذه األمتة حىت يكف

واليوم اآلخر  روي هذا املعن عن مجاعة من العلماء بتأويل القرآن، منهم: ابن عبا  
 وطاوو ، وعطاء  
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( عن حديث ابن عبا  رضتتتتي 2/393يف »املستتتتتدري  )  -رمحه للا  -ال احلاكم  ق •
  -  قال األلباين اله عنهما:»هذا حديث يت يي اإلستناد، ومل برجاه ، ووافقه الذه 

(: »وحقِ هما أن يقوال : على شتترط الشتتيخي  6/113يف »الصتت ي ة  )  -رمحه للا
يف »تفستتتري القرآن العظيم     -رمحه للا-فإنه إستتتناده كذل،   ونقل احلافظ ابن كثري  

 ( عنه قوله: »ي يي على شرط الشيخي ، واحت  به 2/64)

رمحهم للا  عبد  الشيخ    قال • بن حسن  الرمحن  عبد  بن  عيون  اللطيف    الرسائل  يف 
  من   األعراب  عن   كرته  ما  :" وأما  (138/  1)  الثاين  اجلزء -  املسائل  على  واألجوبة
فهوا هو الو  عليه    يست ل،  مل  ومن  للا،   أنزل   ما  بغري   ماحلك  است ل  من  بي   الفرق 

 العمل، وإليه المرجع عند أهل العلم "   
  يف عيون   مقرا لكالم الشيخ عبد اللطيف  سليمان بن س مان رمحه للاالشيخ    قال    •

 است ل  من  أن   يعين   »  (136/  1)  الثاين   اجلزء  -  املسائل  على  واألجوبة  الرسائل
  ال   احلضر  وأن  للا،  حكم  من  أحسن  الطا وت  حكم  أن   ورأا  للا،  أنزل  ما  بغري   احلكم
  فمن  احلق،  هو  والعادات   السوالف  من  عليه  هم   ما  وأن  املواريث،  حكم   إال   يعرفون 
  وأن   ابطل،  الطا وت  حكم  أن   ويرا  هذا،  يست ل  ال  من  وأما   كافر   فهو  هذا  اعتقد
 ممها َدرََجاتٌ  َوِلكذل      سالماإل من برج   وال يكفر،  ال فهذا  احلق، هو ورسوله للا  حكم
  {َعِملذوا

 أقوال العلماء في تفسير اآلية 
(:  167-6/166البيان  ) يف»جامع  -رمحه للا-وقال شتتتتتتتتتيخ املفستتتتتتتتترين الطربي   •

»وأو  هذه األقوال عندي ابلصتواب: قول من قال: نزلت هذه اآلايت يف كف ار أهل 
ففيهم نزلتت، وهم املعنيون ءتا، وهتذه   الكتتاب، ألن متا قبلهتا ومتا بعتدهتا من اآلايت

تعتا  -اآلايت ستتتتتتتتتتتيتاق اخلرب عنهم، فكوهنتا خرباد عنهم أو   فتإن قتال قتائتل: فتإن للا 
قد عم  ابخلرب بذل، عن مجيع من مل ُيكم اا أنزل للا، فكيف جعلته خاياد؟!   - كره

حكم به يف كتابه   عم  ابخلرب بذل، عن قوم كانوا بكم للا الذي  -تعا -قيل: إن للا  
جاحدين، فأخرب عنهم أهنم برتكهم احلكم على ستبيل ما تركوه كافرون، وكذل، القول 

  جاحداد به، هو ابهلل كافر  كما قال ابن عبا   يف كل  من مل ُيكم اا أنزل للا



 

63 
 

يف »تعظيم قدر الصتتتتتتتتتالة  -رمحه للا  -قال اإلمام القدوة حممد بن نصتتتتتتتتتر املروزي  •
لنا يف هذا قدوة ان روا عنهم من أيتت اب رستتول للا يتتلى للا (: »   و 2/520)

احبه عن ملة عليه وستتتتلم والتابعي   إ  جعلوا للكفر فروعاد دون أيتتتتله، ال تنقل يتتتت 
اإلستتتتتتتتتتتالم، كمتا ثبتوا لاميتان من جهتة العمتل فرعتاد لأليتتتتتتتتتتتتل ال ينقتل تركته عن ملتة 

اا أنزل للا فأول ، هم اإلستتتتتتتتتالم، من  ل، قول ابن عبا  يف قوله:   ومن مل ُيكم  
 الكافرون{  

(: »قال 2/42يف »تفستتتتري القرآن  )  -رمحه للا-وقال اإلمام أبو املظفر الستتتتمعاين   •
اآلية يف املستتتتتتتلمي وأراد به كفرا دون كفر، واعلم أن اخلوارج يستتتتتتتتدلون    ابن عبا :

الوا: ال يكفر ءذه اآلية، ويقولون: من مل ُيكم اا أنزل للا  فهو كافر، وأهل الستتتنة ق
 برتي احلكم 

 ولآلية مويالن:

 أحدحلا معناه: ومن مل ُيكم اا أنزل للا رداد وج داد فأول ، هم الكافرون 

 معنتتاه: ومن مل ُيكم بكتتل متتا أنزل للا فتتأول تت، هم الكتتافرون، والكتتافر هو والثتتاين
 الذي يرتي احلكم بكل ما أنزل للا دون املسلم  

 -جتازمتاد بته-( وثبتته    3/61يف »معتامل التنزيتل  )  -رمحته للا-و كره اإلمتام البغوي   •
لته  فهو بته بقولته: »وقتال ابن عبتا  وطتاوو : ليس بكفر ينقتل من امللتة، بتل إ ا فع

 كافر، وليس كمن كفر ابهلل واليوم اآلخر  

(: » 337-1/335يف »متدارج الستتتتتتتتتتتالكي )  -رمحته للا  -وقتال ابن قيم اجلوزيتة   •
ان: كفر أكرب، وكفر أيتتتغر  فالكفر األكرب هو املوجب للخلود يف فأما الكفر   فنوع

 النار  

يل ابن عبا  وعامة واأليتتتغر : موجب الستتتت قاق الوعيد دون اخللود    وهذا مو 
:  ومن مل ُيكم اا أنزل للا فأول ، هم الكافرون{  قال ابن -تعا -الصتتتتتت ابة يف قوله  

فعله، فهو به كفر، وليس كمن كفر ابهلل واليوم  عبا :»ليس بكفر ينقل عن امللة، بل إ ا  
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وقتتال عطتتاء: »هو كفر دون كفر، وهلم دون هلم،   اآلخر    وكتتذلتت، قتتال طتتاوو    
ن فستتتق     والصتتت يي: أن احلكم بغري ما أنزل للا يتناول الكفرين: األيتتتغر وفستتتق دو 

هذه الواقعة، واألكرب بستتتتتتتتتب حال احلاكم، فإنه إن اعتقد وجوب احلكم اا أنزل للا يف 
وعدل عنه عصتتتتتياحد، مع اعرتافه أبنه مستتتتتت ق للعقوبة  فهذا كفر أيتتتتتغر  وإن اعتقد أنه 

مع تيقُّنتته أنته حكم للا، فهتتذا كفر أكرب  إن جهلتته وأخطتتأه،   ري واجتب، وأنته عذَريه فيتته،  
 فهذا عطىء، له حكم املخط ي " 

العريب   • بن  بكر  أبو  القر   -رمحتتتته للا  -قتتتتال  (:  625-2/624آن  )يف »أحكتتتتام 
»اختلف فيه املفستترون  فمنهم من قال: الكافرون والظاملون والفاستتقون كل ه لليهود،  

شتتتتركي، والظاملون لليهود، والفاستتتتقون للنصتتتتارا، وبه ومنهم من قال: الكافرون للم
أقول   ألنتته هتتاهر اآلايت، وهو اختيتتار ابن عبتتا ، وجتتابر بن زيتتد، وابن أيب زائتتدة،  

قتال طتاوو  و ريه: ليس بكفر ينقتل من امللتهة، ولكنته كفر دون كفر، وابن شتتتتتتتتتتتربمتة   
ه يوجب الكفر، وإن هذا بتلف إن حكم اا عنده على أنه من عند للا  فهو تبديل ل

حكم به هوا ومعصتتتتتية  فهو  نب تدركه املغفرة على أيتتتتتل أهل الستتتتتنة يف الغفران  
 للمذنبي  

(: »  فأما املستتتتتتلم 6/190حكام القرآن )يف »اجلامع أل  -رمحه للا-وقال القرط    •
فال يكفر، وإن ارتكب كبرية  وقيل : فيه إضتتمار   أي: ومن مل ُيكم اا أنزل للا رد اد  

  فهو كافر   قاله ابن عبا  -عليه الصتالة والستالم-لقرآن، وج داد لقول الرستول  ل
 وجماهد     

هنى عن األمرين، وكان    وملا( »  2/460يف »نظم الدرر  )  -رمحه للا  -وقال البقاعي •
تري احلكم ابلكتاب إما الستتتتتتتتتهانة أو خلوف أو رجاء أو شتتتتتتتتهوة، رتب ختام اآلايت 

من ج د حكم للا   -رضي للا عنهما  -على الكفر والظلم والفسق، قال ابن عبا   
 كفر، ومن مل ُيكم به وهو مقر   فهو هامل فاسق   
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ال طاوو : قلت البن عبا : ومن وق( :»  2/191و كره الواحدي يف »الوسيط  ) •
مل ُيكم اتتا أنزل للا فهو كتتافر؟ قتتال هو بتته كفر، وليس كمن كفر ابهلل واليوم اآلخر 

 ومالئكته وكتبه ورسله  

يف »نيتتتل املرام من تفستتتتتتتتتتتري آايت   -رمحتتته للا  -وقتتتال يتتتتتتتتتتتتتديق حستتتتتتتتتتتن ختتتان   •
أيب حامت  بن(: » وأخرج الفراييب وستعيد بن منصتور وابن املنذر وا2/472األحكام )

هذا    -تعا -والبيهقي يف »ستتتتتتتتتننه  عن ابن عبا  يف قوله   -ويتتتتتتتتت  ه  -واحلاكم
قتال: إنته ليس ابلكفر التذي يتذهبون إليته، وإنته ليس كفراد ينقتل من امللتة بتل كفر دون  

 كفر أهت 

(: »وأما الفرقان  45يف »اإلميان  )ص  -رمحه للا -وقال أبو عبيد القاستتتم بن ستتتالم •
:  ومن مل ُيكم اا أنزل للا فأول ، -عز وجل-لتنزيل: فقول للا  ا  الشتتتتتتتاهد عليه يف 

[، وقتال ابن عبتا : »ليس بكفر ينقتل من امللتة ، وقتال  44هم الكتافرون{ ] املتائتدة:
ة  عطتتاء بن أيب رابح: »كفر دون كفر     فقتتد تبيه لنتتا إ ا كتتان ليس بنتتاقتتل عن ملتت 

، فال معن له إال أخالق الكفار وباإلستتتالم أن الدين ابق على حاله، وإن خالطه  ن
وستتتتتتنتهم   ألن من ستتتتتتنن الكفار احلكم بغري ما أنزل للا  أال تستتتتتتمع قوله: أف كم  

[، مويله عند أهل التفستتتري: أن من حكم بغري ما أنزل  50اجلاهلية يبغون{ ] املائدة:
اهلية اجلللا، وهو على مل ة اإلسالم كان بذل، احلكم كأهل اجلاهلية، إمنا هو أن أهل  

 كذل، كانوا ُيكمون أهت 

( » ومن مل ُيكم اتا أنزل  3/492يف »الب ر احمليط  )  -رمحته للا  -وقتال أبو حيتان •
للا فأول ، هم الكافرون{ هاهر هذا العموم، فيشتتتتتتتتتتمل هذه األمة، و ريهم ممن كان  
قبلهم، وإن كتتان الظتتاهر: أنتته يف ستتتتتتتتتتتيتتاق خطتتاب اليهود، وإ  أنتته عتتامتتة يف اليهود  

م،  هب ابن مسعود وإبراهيم وعطاء ومجاعة، ولكن كفر دون كفر، وهلم دون  هو ري 
هلم، وفستتتق دون فستتتق، يعين: أن كفر املستتتلم ليس مثل كفر الكافر، وكذل، هلمه 

 وفسقه ال برجه  ل، عن امللة، قاله ابن عبا  وطاوو   
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عبا   بن(: »وقد جاء عن ا4/237يف »التمهيد  )  -رمحه للا  -وقال ابن عبد الرب  •
، أنه قال يف حكم احلاكم اجلائر:  -وهو أحد الذين روي عنهم تكفري  ري الصتتتتتالة-

 كفر دون كفر  مث ساقه لسناده  

عتصتتتتتتتره(:»فقال مجاعة من املفستتتتتتترين:»إن -1/310وقال اخلازن يف »تفستتتتتتتريه  ) •
اآلايت الثالث نزلتتت يف الكفتتار، ومن  ري  حكم للا من اليهود  ألن املستتتتتتتتتتتلم وإن 

ب كبرية ال يقال: إنه كافر، وهذا قول ابن عبا ، وقتادة والضت اي، ويدل على تكار 
 ي ة هذا القول ما روي عن الرباء بن عازب     

(:  297-2/296يف »تيستتتري الكرر الرمحن  )  -رمحه للا -وقال الشتتتيخ الستتتعدي •
ة، لتت  »فتتاحلكم بغري متتا أنزل للا من أعمتتال أهتتل الكفر، وقتتد يكون كفراد ينقتتل عن امل

و ل، إ ا اعتقتد حلت ه وجوازه، وقد يكون كبرية من كبتائر الذنوب، ومن أعمتال الكفر 
قتد استتتتتتتتتتتت ق من فعلته العتذاب الشتتتتتتتتتتتديتد    ومن مل ُيكم اتا أنزل للا فتأول ت، هم 
الكافرون{  قال ابن عبا : »كفر دون كفر، وهلم دون هلم، وفستتق دون فستتق   

 ة عند فعله  ري مست ل له  ري فهو هلم أكرب عند است الله، وعظيمة كب

(: » قال ابن عبا  7/67يف الفتاوا ) -رمحه للا–قال شتتتتتتتتيخ اإلستتتتتتتتالم بن تيمية  •
وأيتتتتتتت ابه:كفر دون كفر، وهلم دون هلم، وفستتتتتتتق دون فستتتتتتتق، وكذل، قال أهل 

 السنة  كأمحد بن حنبل و ريه  

 :-تعتا   -(: »وقتال ابن عبتا  و ري واحتد من الستتتتتتتتتتتلف يف قولته7/522وقتال يف ) •
 ومن مل ُيكم اا أنزل للا فأول ، هم الكافرون{  فأول ، هم الفاستتتتتتتقون{ فأول ، 
هم الظاملون{ كفر دون كفر، وفستتتتتتتتق دون فستتتتتتتتق، وهلم دون هلم  وقد  كر  ل، 

 أمحد والبخاري و ريحلا  

(: »وقتتال  ري واحتتد من الستتتتتتتتتتتلف: كفر دون كفر، ونفتتاق دون  11/140وقتتال )  •
 نفاق، وشري دون شري   
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يف تعليقه على كتاب »الت ذير من   -رمحه للا  -الشتتيخ حممد بن يتتاأ العثيميل قا •
( :» لكن ملا كان هذا ] األثر [ ال يرضي هؤالء املفتوني 69-68فتنة التكفري )ص

ابلتكفري  يتاروا يقولون : هذا األثر  ري مقبول! وال يصتي  عن ابن عبا ! فيقال  م 
كرب منكم، وأفضتل، وأعلم ابحلديث؟! وتقولون:  أ : كيف ال يصتي   وقد تلقاه من هو

مث هب أن األمر كما قلتم : إنه ال يصتتتتتتي عن ابن عبا   فلدينا نصتتتتتتوص  ال نقبل   
ة   كمتتا يف  أخرا تتتدل  على أن الكفر قتتد يطلق وال يراد بتته الكفر املخرج عن امللتت 

ا ءم كفر: حل  اآلية املذكورة، وكما يف قوله يتتتتتتتتلى للا عليه وستتتتتتتتلم:» اثنتان يف النا 
رج من املل ة بال إشتتتتكال، لكن  الطعن يف النستتتتب، والنياحة على امليت   وهذه ال  ذ
كمتا قيتل: قلت ة البضتتتتتتتتتتتاعتة من العلم، وقلت ة فهم القواعتد الشتتتتتتتتتتترعيتة العتامتة : هي الو  
توجب هذا الضتتتتالل      وأما ابلنستتتتبة ألثر ابن عبا   فيكفينا أن علماء جهابذة   

كلهم تلقوه ابلقبول ويتكلمون به،   -و ريحلا  -مية، وابن القيمتيكشتتتيخ اإلستتتالم بن 
 وينقلونه   فاألثر ي يي  

ومن جهة أخرا فإن من ينسب البن عبا  رضي للا عنهما أنه يفسر الكفر يف اآلية  •
ابلكفر األكرب منتاقض ملتا عرف أنته ممن حهر اخلوارج ، ومن حججهم التكفري بتلت، 

 حجة  م    اناآلية ، فلو قال بذل، لك

(:  3/305يف »التدين اخلتالص  )  -رمحته للا-وقتال العالمتة يتتتتتتتتتتتديق حستتتتتتتتتتتن ختان   •
»احلكام ملزمون أبن ُيكموا ابلكتاب والستتنة، وأما احلكام من أهل الرايستتة والدولة، 

حكم هؤالء يف إمضاء األوامر والنواهي اا أنزل للا، وهو الكتاب   -أيضاد   -ف كمهم
ستتتتتتتول يتتتتتتتلى للا عليه وستتتتتتتلم واحلديث املنزل من قلب لر املنزل من الستتتتتتتماء على ا

الرستتتتول ولستتتتانه على األمة   ولكن فستتتتد الزمان فستتتتاداد ابلغاد، وههر الشتتتتر يف الرب 
والب ر اا كستتتتتتتبت أيدي النا   فال يوجد واحد يف ألف من الوالة والقضتتتتتتتاة وأهل 

الضتتتتتتتتالة، ال ق الفتوا ُيكم بذل، أو يعرفه أو يعلمه بل أكثر الرمستتتتتتتتاء  بعون للفر 
جيدون بداد من طاعتهم يف احلكم الطا وش، والقضتتاء اجلبو وإن كان بعضتتهم عاملاد اا 
أنزل للا واآلية الشتتتتتتتتتتريفة تنادي عليهم ابلكفر، وتتناول كل من مل ُيكم اا أنزل للا، 
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اللهم إال أن يكون اإلكراه  م عذراد يف  ل،، أو يعترب االستتتخفاف أو االستتت الل   
 ذه القيود إ ا مل تعترب فيهم، ال يكون أحد منهم حجياد من الكفر والنار أبداد  ه ألن

(: »حكم الوالة واحلكام املكرهي على احلكم ابلقواني 3/309) -أيضتتتتتتتتتتاد   -وقال
الوضتتتتتتعية وأما من ال يقدر على  ل، وهو مكره من جهة املال،، ومقهور يف جماري أمور 

تباعه ملصاأ هناي ومفاسد يف عالفة  ل،، وال يستخف، ألاملمال،، وال جيد بداد لنفسه و 
 وال يست ل شي اد مما أنزله للا، وجاء به رسول للا، فاهلل أرحم الرامحي، وسيد الغافرين  

يف »منهاج   -رمحه للا-بن عبد الرمحن آل الشتتيخ   وقال الشتتيخ العالمة عبداللطيف •
ستتتتتند إ  شتتتتريعة ابطلة  الف الكتاب (: »وإمنا َُي رذمذ إ ا كان امل71التأستتتتيس  )ص  

والستتتنة، كأحكام اليوحن واإلفرن  والترت، وقوانينهم الو مصتتتدرها آرامهم وأهوامهم، 
ذا يف الدماء أو  ريها  فهو وكذل، البادية وعاداوم اجلارية    فمن استتت له احلكم ء

رون{   وهذه اآلية :  ومن مل ُيكم اا أنزل للا فأمل ، هم الكاف-تعا -كافر، قال  
 كر فيها بعض املفستتتتترين: أن الكفر املراد هنا: كفر دون الكفر األكرب  ألهنم فهموا 

عون يف أهنا تتناول من حكم بغري ما أنزل للا، وهو  ري مست ل لذل،، لكنهم ال يناز 
 عمومها للمست ل، وأن كفره عرج عن امللة  
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 لجماعة :السنة واأهل كالم إمامين من أأمة بوأختم  •

 -رحمه للا –الول : الشي  اللباني  •

ن أيل فتنة التكفري إ:"ومن هؤالء املن رفي: اخلوارج قدماء وحمدثي  فحيث قال
 {يتدنتدنون دائمتاد حو تا  أال وهي قولته تعتا : هو آيتة    –بتل منتذ أزمتان  –يف هتذا الزمتان، 

ائتتدة(، فيتتأختتذوهنتتا من  ري املتت   -44)  }ومن مل ُيكم اتتا أنزل للا فتتأول تت، هم الكتتافرون  
فهوم عميقتتة، ويوردوهنتتا بال معرفتتة دقيقتتة  وحنن نعلم أن هتتذه اآليتتة الكرميتتة قتتد تكررت 

  }فتأول ت، هم الظتاملون  {، }فتأول ت، هم الكتافرون   {وجتاءت ختامتتهتا أبلفتاظ ثالثتة، وهي: 
ل ااملائدة [  فمن متا  –  47]   }فأول ، هم الفاستتتتقون    {املائدة [،    -45]   لذين م َجه 

: أهنم مل يذِلم وا على }فأول ، هم الكافرون    {ُيتجون ءذه اآلية ابللفظ األول منها فقط:  
الو جاء فيها  كر لفظة )الكفر(،    –قرآحد أم ستتتتتتنة  –األقل ببعض النصتتتتتتوص الشتتتتتتريعة  

 على أهنا تعين اخلروج من الدين، وأنه ال فرق بي هذا الذي وقع  –بغري نظر    –فأخذوها 
، وبي أول ، املشتتتتركي من اليهود والنصتتتتارا وأيتتتت اب امللل األخرا اخلارجة يف الكفر

هذا الذي   –دائماد   –عن ملة اإلستتتالم بينما لفظة الكفر يف لغة الكتاب والستتتنة ال تعين  
 -  }الكافرون{يدندنون حوله، ويستتتتلطون هذا الفهم اخلاط  املغلوط عليه  فشتتتتأن لفظة 

الظتاملون    {هو  اتته شتتتتتتتتتتتأن اللفظي اآلخرين:   –حتد  ى معن وامن حيتث إهنتا ال تتدل عل
، فكما أن من وذيتتتتف أنه هامل أو فاستتتتق ال يلزم ابلضتتتترورة ارتداده عن }الفاستتتتقون    {و}

دينه، فكذل، من وذيف أبنه كافر  سواء بسواء  وهذا التنوع يف معن اللفظ الواحد هو 
  فمن –القرآن الكرر    لغتة –عرب التذي تتدل عليته اللغتة، مث الشتتتتتتتتتتترع التذي جتاء بلغتة ال

ستتواءد  –أجل  ل، كان الواجب على كل من يتصتتدا إليتتدار األحكام على املستتلمي 
أن يكون على علم واسع ابلكتاب والسنة، وعلى ضوء منه    -كانوا حكاماد أم حمكومي

أال  –وكذل، ما تفرع عنهما   –الستتتتتتتلف الصتتتتتتتاأ  والكتاب والستتتتتتتنة ال ميكن فهمهما  
غتتة العربيتتة وآداءتتا معرفتتة دقيقتتة  فتتإن كتتان لتتدا طتتالتتب العلم نقص يف معرفتتة اللبطريق  

معرفة اللغة العربية، فإن مما يستتتتتاعده يف استتتتتتدراي  ل، النقص الرجوع إ  فهم من قبله 
من األئمة والعلماء، وخبايتتتة أهل القرون الثالثة املشتتتهود  م ابخلريية  ولنرجع إ  اآلية: 
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، فمتتا املراد ابلكفر فيهتتا ؟ هتتل هو }فتتأول تت، هم الكتتافرون  نزل للا  ومن مل ُيكم اتتا أ  {
اخلروج عن امللتة ؟ أو أنته  ري  لت، ؟ فتأقول: ال بتد من التدقتة يف فهم هتذه اآليتة، فتإهنتا قتد 
تعين الكفر العملي  وهو اخلروج ابألعمال عن بعض أحكام اإلستتتالم  ويستتتاعدح يف هذا  

عبتتتا  رضتتتتتتتتتتتي للا عنهمتتتا  التتتذي أمجع   بتتتدللا بنالفهم حرب األمتتتة وترمجتتتان القرآن، ع
على أنه إمام فريد يف التفستتري   –إال من كان من تل، الفرق الضتتالة   –املستتلمون مجيعاد 

فكأنه طرق مسعه يوم ذ ما نستتتمعه اليوم متاماد من أن هناي أحستتتاد يفهمون هذه اآلية فهماد 
ذهبون إليه "، و: " فر الذي تستتط ياد، من  ري تفصتتيل، فقال رضتتي للا عنه: " ليس الك

إنته ليس كفراد ينقتل عن امللتة " و: " هو كفر دون كفر "  ولعلته يعين بتذلت، اخلوارج التذين  
خرجوا على أمري املؤمني علي رضتتتي للا عنه، مث كان من عواقب  ل، أهنم ستتتفكوا دماء 

كما هنوا، الوا، أو  املؤمني، وفعلوا فيهم ما مل يفعلوا ابملشتتتتتتتركي: فقال: ليس األمر كما ق
  هذا اجلواب املختصتتر الواضتتي من ترمجان القرآن يف تفستتري ( 50)وإمنا هو كفر دون كفر

هذه اآلية هو احلكم الذي ال ميكن أن يذفهم ستتواه من النصتتوص الو أشتترت إليها قبل مث 
مل    –إن كلمة )الكفر(  ذكرت يف كثري من النصتتتتتتتوص القرآنية واحلديثية، وال ميكن أن حتذ

على أهنتتا تستتتتتتتتتتتتاوي اخلروج من امللتتة  من  لتت، مثالد احلتتديتتث املعروف يف   –اد  فيهتتا مجيعتت 
الصتتتت ي ي عن عبدللا بن مستتتتعود رضتتتتي للا تعا  عنه قال: قال رستتتتول للا يتتتتلى للا 

  فالكفر هنا هو املعصتتتية، الو هي ]ستتتباب املستتتلم فستتتوق، وقتاله كفر [عليه و ستتتلم:  
 –وهو أفصتتتي النا  بياحد   –لصتتتالة والستتتالم  ستتتول عليه ااخلروج عن الطاعة، ولكن الر 

قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتائتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالد: التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر،  يف   ابلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
  ومن ححيتة أخرا، هتل ميكن لنتا أن نفستتتتتتتتتتتر الفقرة األو  من هتذا ]… وقتتالته كفر  [ 

على معن الفستتتتتتق املذكور يف اللفظ الثالث   –  ]ستتتتتتباب املستتتتتتلم فستتتتتتوق   [ –احلديث  
؟ واجلواب: أن    }فأول ، هم الفاستتقون   ومن مل ُيكم اا أنزل للا  {ضتتمن اآلية الستتابقة: 

هذا قد يكون فستتتتتتقاد مرادفاد للكفر الذي هو اعن اخلروج عن امللة، وقد يكون الفستتتتتتق 
مرادفتاد للكفر التذي ال يعين اخلروج عن امللتتة، وإمنتا يعين متا قتالته ترمجتان القرآن إنته كفر  

 لت، ألن للا عز وجتل كفر قتد يكون ءتذا املعن  و دون كفر  وهتذا احلتديتث يؤكتد أن ال

 

 (  2552( وما بعدها رقم )109اجلزء الساد  يف ة )   راجع  ري  هذه اآلاثر الص ي ة -50
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وإن طائفتان من املؤمني اقتتلوا فأيتل وا بينهما فإن بغت إحداحلا على األخرا   {قال:  
  إ  قتد  كر ربنتا عز وجتل هنتا الفرقتة البتا يتة  }فقتاتلوا الو تبغي حىت تفيء إ  أمر للا  

مع أن احلتديتث ُيكم على البتا يتة ابلكفر،   الو تقتاتتل الفرقتة احملقتة املؤمنتة، ومع  لت، فلم
  إ اد فقتاله كفر دون كفر، كما قال ابن عبا  يف تفستتتري اآلية ]… وقتاله كفر   [يقول:  

الستتتتتابقة متاماد  فقتال املستتتتتلم للمستتتتتلم بغي واعتداء، وفستتتتتق وكفر، ولكن هذا يعين أن  
ا جاء هذا التفصتتتيل الدقيق الكفر قد يكون كفراد عملياد، وقد يكون كفراد اعتقادايد  من هن

شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه للا، وتو   ل، من   –بق    –لذي تو  بيانه وشرحه اإلمام ا
بعده تلميذه البار ابن قيم اجلوزية، إ   ما الفضتتتل يف التنبيه والدندنة على تقستتتيم الكفر 

ة املوجزة، فتابن إ   لت، التقستتتتتتتتتتتيم، التذي رفع رايتته ترمجتان القرآن بتلت، الكلمتة اجلتامعت 
ه للا وتلميذه ويتتتتتتتاحبه ابن قيم اجلوزية: يدندحن دائماد حول ضتتتتتتترورة التفريق تيمية يرمح

بي الكفر االعتقادي والكفر العملي، وإال وقع املسلم من حيث ال يدري يف فتنة اخلروج 
لقول:  عن مجاعة املستلمي، الو وقع فيها اخلوارج قدمياد وبعض أ حءم حديثاد  وخاليتة ا

اخلروج عن امللة   –مطلقاد   –ال يعين   ]… وقتاله كفر   [ه و ستلم  إن قوله يتلى للا علي
حجتتة دامغتتة على أول تت، التتذين يقفون   -مجيعتتاد   –واألحتتاديتتث يف هتتذا كثرية جتتداد، فهي  

عند فهمهم القايتتر لآلية الستتابقة، ويلتزمون تفستتريها ابلكفر االعتقادي  ف ستتبنا اآلن  
ستتتتلم ألخيه املستتتتلم هو كفر، اعن الكفر ه دليل قاطع على أن قتال املهذا احلديث  ألن

–أو من تفرع عنهم    –العملي، وليس الكفر االعتقتادي  فإ ا عدح إ  )مجاعة التكفري( 
وعلى من يعيشتتتتتتتتتتتون حتتتت رايتهم ، وينتظمون حتتتت إمروم   –، وإطالقهم على احلكتتام،  

ئمة على أن  ى وجهة نظرهم الفاستتتتتتدة، القاالكفر والردة، فإن  ل، مبين عل –وتوهيفهم  
ومن مجلة األمور الو يفيد  كرها وحكايتها: أنين    هؤالء ارتكبوا املعايتتتتتتي فكفروا بذل،

التقيتت مع بعض أول ت، التذين كتانوا من )مجتاعتة التكفري( مث هتداهم للا عز وجتل: فقلتت 
د، وخطباء املستتتتتتتاجد،  م: ها أنتم كفرمت بعض احلكام، فما ابلكم تكفرون أئمة املستتتتتتتاج

املستتتتتتتتاجد، وَخَدَمَة املستتتتتتتتاجد ؟ وما ابلكم تكفرون أستتتتتتتتاتذة العلم الشتتتتتتتترعي يف ومؤ ين  
املدار  و ريها ؟ قالوا: ألن هؤالء رضوا بكم هؤالء احلكام الذين ُيكمون بغري ما أنزل  

قلب للا  فأقول: إ ا كان هذا الرضتتتتتتتتتى رضتتتتتتتتتىد قلبياد ابحلكم بغري ما أنزل للا، ف ين ذ ين
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عتقتادي  فتأي حتاكم ُيكم بغري متا أنزل للا وهو يرا ويعتقتد أن  الكفر العملي إ  كفر ا
هتتذا هو احلكم الالئق تبنيتته يف هتتذا العصتتتتتتتتتتتر، وأنتته ال يليق بتته تبنيتته لل كم الشتتتتتتتتتتترعي 
املنصتتوص يف الكتاب والستتنة، فال شتت، أن هذا احلاكم يكون كفره كفراد اعتقادايد، وليس  

 –مث قلت  م: فأنتم      فإنه يل ق به ومن رضتتتتتتتي ارتضتتتتتتتاءه واعتقاده:  كفراد عملياد فقط، 
أو   –ال تستتتتتتتتتتتتطيعون أن حتكموا على كتتل حتتاكم ُيكم ابلقواني الغربيتتة الكتتافرة    –أوالد  

، أنتته لو ستتتتتتتتتتت تتل عن احلكم بغري متتا أنزل للا ؟! ألجتتاب: أبن احلكم ءتتذه –بكثري منهتتا  
، ألهنم لو قالوا أنه ال جيوز احلكم ابإلستتتتالمالقواني هو احلق والصتتتتاأ يف هذا العصتتتتر، و 

وفيهم   –دون شتتتتتتتت، وال ريب  فإ ا انتقلنا إ  احملكومي   –حقاد   – ل، لصتتتتتتتتاروا كفاراد 
، فكيف حتكمون عليهم ابلكفر اجرد أهنم يعيشتتتتون حتت –العلماء والصتتتتاحلون و ريهم 

فار مرتدون، واحلكم حكم يشتملهم كما يشتملكم أنتم متاماد ؟ ولكنكم تعلنون أن هؤالء ك
ل للا هو الواجب، مث تقولون معتذرين ألنفستتتكم: إن عالفة احلكم الشتتترعي اجرد اا أنز 

العمل ال يستلزم احلكم على هذا العامل أبنه مرتد عن دينه !  وهذا عي ما يقوله  ريكم،  
الو    احلكم ابلتكفري والردة  ومن مجلة املستتائل  –بغري حق   –ستتوا أنكم تزيدون عليهم  
أن يقال  م: مىت ُيكم على املستتلم الذي يشتتهد أن ال إله إال توضتتي خطأهم وضتتال م،  
أبنه ارتد عن دينه ؟ أيكفي مرة واحدة  –وقد يكون يصتتلي   –للا، وأن حممداد رستتول للا  

؟ أو أنه جيب أن يعلن أنه مرتد عن الدين ؟!  إهنم لن يعرفوا جواابد، ولن يهتدوا يتتتتتواابد، 
، فنقول: قاِ  ُيكم ابلشرع، هكذا عادته ونظامه،   أن نضرب  م املثل التايلفنضطر إ

لكنته يف حكومتة واحتدة زلَتت بته القتدم ف كم خبالف الشتتتتتتتتتتترع، أي: أعطى احلق للظتامل  
حكم بغري متا أنزل للا ؟ فهتل تقولون أبنته: َكَفَر كذفَر ردة   –قطعتاد  –وحرمته املظلوم، فهتذا 

 ؟

إن يتتتتتدر نفس احلكم مرة   يتتتتتدر منه مرة واحدة  فنقول: ستتتتتيقولون: ال  ألن هذا
اثنية، أو حكم آخر، وخالف الشتتتتترع أيضتتتتتاد، فهل يكفر ؟ مث نكرر عليهم: ثالث مرات، 
أربع مرات، مىت تقولون: أنه كفر ؟! لن يستتتتطيعوا وضتتتع حد بتعداد أحكامه الو خالف 

 اماد، إ ا عذلَم منه أنه يف فيها الشتترع، مث ال يكفرونه ءا  يف حي يستتتطيعون عكس  ل، مت
واستتتتتتتتتتقبي احلكم  –مستتتتتتتتتت الد له   –احلكم األول استتتتتتتتتت ستتتتتتتتتن احلكم بغري ما أنزل للا 
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الشتتتترعي، فستتتتاعت ذ يكون احلكم عليه ابلردة يتتتت ي اد، ومن املرة األو   وعلى العكس 
من  ل،: لو رأينا منه عشتتتترات احلكومات، يف قضتتتتااي متعددة خالف فيها الشتتتترع، وإ ا 

للا عز وجتل ؟ فرد قتائالد: خفتت وخشتتتتتتتتتتتيتت على  ه: ملتا ا حكمتت بغري متا أنزلستتتتتتتتتتتألنتا
نفسي، أو ارتشيت مثالد فهذا أسوأ من األول بكثري، ومع  ل، فإننا ال نستطيع أن نقول 
ا يف قلبتته أبنتته ال يرا احلكم اتتا أنزل للا عز وجتتل، ف ين تتذ فقط  بكفره، حىت يعرب عمتت 

 –من معرفة أن الكفر ردة  وخاليتتتتتتتتتة الكالم: ال بد نستتتتتتتتتتطيع أن نقول: إنه كافر كفر  
 ، ينقسم إ  قسمي: –كالفسق والظلم 

كفر وفستتتق وهلم برج من امللة، وكل  ل، يعود إ  االستتتت الل القل   وآخر ال 
وخبايتتتة ما فشتتتا يف هذا  –برج من امللة  يعود إ  االستتتت الل العملي  فكل املعايتتتي 

هي من الكفر    – ريهتا،  اب، والزىن، وشتتتتتتتتتتترب اخلمر، و الزمتان من استتتتتتتتتتتت الل عملي للر  
العملي، فال جيوز أن نكفر العصتتتتتتتاة املتلبستتتتتتتي بشتتتتتتتيء من املعايتتتتتتتي جملرد ارتكاءم  ا، 

ما يكشتتتتف لنا عما  –يقيناد   –لنا منهم   –يقيناد   –واستتتتت ال م إايها عملياد، إال إ ا ههر  
ا أهنم وقعوا يف ورستتتتتتتتوله اعتقاداد  فإ ا عرفنيف قرارة نفوستتتتتتتتهم أهنم ال ُيذَر مذون ما حرم للا 

هذه املخالفة القلبية حكمنا حين ذ أبهنم كفروا كفر ردة  أما إ ا مل نعلم  ل، فال ستتتتتتتتتبيل 
إ ا   [لنا إ  احلكم بكفرهم  ألننا خنشتتى أن نقع حتت وعيد قوله عليه الصتتالة والستتالم: 

عن كثرية  ألحاديث الواردة يف هذا امل  وا]قال الرجل ألخيه: اي كافر، فقد ابء ءا أحدحلا  
جداد، أ كر منها حديثاد  ا داللة كبرية، وهو يف قصتتتتتتتتتتة  ل، الصتتتتتتتتتت ايب الذي قاتل أحد 
املشركي، فلما رأا هذا املذشري أنه يار حتت ضربة سيف املسلم الص ايب، قال: أشهد 

يتتلى للا عليه و ستتلم أن ال إله إال للا، فما ابالها الصتت ايب فقتله، فلما بل  خربه الن   
ليه  ل، أشتتد اإلنكار، فاعتذر الصتت ايب أبن املشتتري ما قا ا إال خوفاد من القتل، أنكر ع

  أخرجه البخاري ومسلم ]هال  شققت عن قلبه ؟!    [وكان جوابه يلى للا عليه و سلم:  
من حديث أستتتتامة بن زيد رضتتتتي للا عنه  إ اد الكفر االعتقادي ليس له عالقة أستتتتاستتتتية 

 كربا ابلقلب إمنا عالقته ال اجرد العمل

وحنن ال نستتتتطيع أن نعلم ما يف قلب الفاستتتق، والفاجر، والستتتارق، والزاين، واملرايب 
… ومن شتتتتتتاءهم، إال إ ا عرب  عما يف قلبه بلستتتتتتانه، أما عمله فيبن  أنه خالف الشتتتتتترع 
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ال نقول : عالفة عملية  فن ن نقول : إن، خالفت، وإن، فسقت، وإن، فجرت، لكن  
عن دين،، حىت يظهر منه شتتت  يكون لنا عذر عند للا عز وجل يف   إن، كفرت، وارتدت

 ( 51)احلكم بردته "

 تقريظ سماحة العالمة الشي  عبد العزيز بن با  رحمه للا 
احلمد هلل والصتتتالة والستتتالم على رستتتول للا وعلى آله وأيتتت ابه ومن اهتدا ءداه 

   ( 52)أما بعد

ه يتتتتتاحب الفضتتتتتيلة الشتتتتتيخ حممد اطلعت على اجلواب املفيد الذي تفضتتتتتل بفقد 
حيتترالدين األلباين وفقه للا، املنشتتور يف يتت يفة املستتلمون، الذي أجاب به فضتتيلته من 
ستتتتتتتتتتأله عن: " تكفري من حكم بغري ما أنزل للا من  ري تفصتتتتتتتتتتيل "  فألفيتها كلمة قيمة 

من  ، وأوضتتتتي وفقه للا أنه ال جيوز ألحدأيتتتتاب فيها احلق، وستتتتل، فيها ستتتتبيل املؤمني
النتا  أن يذَكف َر من حكم بغري متا أنزل للا اجرد الفعتل من دون أن يعلم أنته استتتتتتتتتتتت تل 
 ل، بقلبه، واحت  اا جاء يف  ل، عن ابن عبا  رضتتي للا عنهما وعن  ريه من ستتلف 

ُيكم اا أنزل للا  ومن مل  {األمة  والشتتتتتتتت، أن ما  كره يف جوابه يف تفستتتتتتتتري قوله تعا :  
ومن   {، و:  }ومن مل ُيكم اا أنزل للا فأول ، هم الظاملون    {، و  }رون  فأول ، هم الكاف

، هو الصتواب  وقد أوضتي أن الكفر كفران:  }مل ُيكم اا أنزل للا فأول ، هم الفاستقون  
أكرب وأيتتغر، كما أن الظلم هلمان، وهكذا الفستتق فستتقان: أكرب وأيتتغر  فمن استتت ل 

أو الراب، أو  ريهتا من احملرمتات اجملمع على حترميهتا فقتد احلكم بغري متا أنزل للا، أو الزىن، 
 كفر كفراد أكرب، وهلم هلماد أكرب، وفسق فسقاد أكرب: 

 

 ( 11فتنة التكفري حملمد األلباين )ص:   -51
لى كلمة العال مة حممد حير الدين األلباين  هذا تعليق لسماحة الشيخ العال مة عبد العزيز بن عبد للا بن ابز ع  -52

 السابقة رمحهما للا مجيعاد  
 م  10/1995/ 5هت املوافق  11/5/1416( بتاريخ  1511وقد نذشر يف جملة الدعوة العدد ) 

 م  10/1995/ 6هت املوافق  1416/ 12/5( بتاريخ  557كما نشرته أيضاد جريدة املسلمون، العدد )
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ومن فعلها بدون استتتتتتتتت الل كان كفره كفراد أيتتتتتتتتغر، وهلمه هلماد أيتتتتتتتتغر، وهكذا 
ستتتتباب املستتتتلم فستتتتوق   [ه: يف حديث ابن مستتتتعود رضتتتتي للا عن  فستتتتقه، لقول الن   

أراد ءذا يتتتلى للا عليه و ستتتلم الفستتتق األيتتتغر، والكفر األيتتتغر، وأطلق   ]وقتاله كفر  
اثنتان يف   [العبارة تنفرياد من هذا العمل املنكر  وهكذا قوله يتتتتتتتتتتتلى للا عليه و ستتتتتتتتتتتلم:  

، أخرجه مستلم يف يت ي ه ]النا  حلا ءما كفر: الطعن يف النستب والنياحة على امليت 
 ]رجعوا بعدي كفاراد يضتتتتترب بعضتتتتتكم رقاب بعض ال ت  [وقوله يتتتتتلى للا عليه و ستتتتتلم:  

 أخرجه البخاري ومسلم من حديث جرير رضي للا عنه، واألحاديث يف هذا املعن كثرية 

فالواجب على كل مستتتلم وال ستتتيما أهل العلم التثبت يف األمور، واحلكم فيها على 
لكه الكثري ضتوء الكتاب والستنة، وطريق ستلف األمة واحلذر من الستبيل الوخيم الذي ست 

 من النا  إلطالق األحكام وعدم التفصيل " 

(:  330-2/336  كمتا يف »جمموع الفتتاوا ومقتاالت متنوعتة  )-أيضتتتتتتتتتتتاد -وقتال  
من يدر  القواني، أو يتو  تدريستتتتتتتتتها  لي كم ءا أو ليعي  ريه على  ل، مع إميانه »و 

ل على  ل،، فأيتتتتتتتت اب بت رر احلكم بغري ما أنزل للا، ولكن محله ا وا، أو حب  املا
هذا القستتتم ال شتتت، فستتتاق، وفيهم كفر وهلم وفستتتق، لكنه كفر أيتتتغر، وهلم أيتتتغر، 

رة اإلسالم، وهذا القول هو املعروف بي أهل العلم،  وفسق أيغر، وال برجون به من دائ
وهو قول ابن عبا ، وطاوو ، وعطاء، وجماهد، ومجع من الستتتتتتتتتتتلف واخللف  كما  كر  

 -رمحته للا  -لبغوي والقرط  و ريهم، و كر معنتاه العالمتة ابن القيم  احلتافظ ابن كثري وا
 يف كتاب »الصالة    

 -بق  -مقولة  هبيتةألة إال ابالستتتتتتتتتتتت الل"، إن القول أبنه "الكفر يف هذه املستتتتتتتتتتت  
 -2   يت ة إستنادها أببي طريق عن بعض الصت ابة  -1   اجتمع فيها أمور عالية  الية:

قول أئمة الستتنة ءا    -3    -أيضتتاد   -بار التابعي أبيتتي إستتنادانتقال ستتياق لفظها إ  ك
، األلباين( رحم للا اجلنيع    ومنهم أئمة العصر الثالثة ) ابن ابز ، ابن عثيمي  مدلوالد ومعن

جعلهتا قتاعتدة علميتة راستتتتتتتتتتتيتة    -5   -من قبتل ومن بعتد  -انتصتتتتتتتتتتتار أهتل احلق  تا    -4
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ها املشتتتتتتبهات، وتنكستتتتتر على يتتتتتخروا ترد إلي -عند األئمة من أهل الستتتتتنة -راستتتتتخة
 الشبهات    حىت قال الشيخ بن ابز رمحه للا تعا  أنه قد استقر  ل، عند العلماء

: »إح نقتدي وال نبتدي، ونتهبع وال  -رضتتتتتتتي للا عنه  -للا بن مستتتتتتتعود  يقول عبد 
 نبتدع   ولن نضل  ما متسكنا ابألثر  

ايتتتتتترب نفستتتتتت، على  حيتتتتتت اد منبهاد:»  -للا رمحه -وأقول ما قاله اإلمام األوزاعي  
الستتنة ،وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا، واستتل، ستتبيل ستتلف، 

 الصاأ  فإنه يسع، ما وسعهم  

- 122يف »مقدمته يف أيتتتول التفستتتري  )ص -القائل -ورحم للا شتتتيخ اإلستتتالم 
وم تفستتتتتتتتتتري اآلية قول وجاء ق"» فإن الصتتتتتتتتتت ابة والتابعي واألئمة إ ا كان  م يف   127

و لت، املتذهتب ليس من متذاهتب   -ألجتل متذهتب اعتقتدوه  -فستتتتتتتتتتتروا اآليتة بقول آخر
الصت ابة والتابعي  م لحستان : يتاروا مشتاركي للمعتزلة و ريهم من أهل البدع يف مثل 
هتذا  ويف اجلملتة  من عتدل عن متذاهتب الصتتتتتتتتتتت تابتة والتتابعي وتفستتتتتتتتتتتريهم إ  متا بتالف  

لته خطؤه  وحنن نعلم أن  مغفورا  ، وإن كتان جمتهتداد  ط تاد يف  لت،، بتل مبتتدعتاد  لت،: كتان ع
القرآن قرأه الصتتتتتتتتت ابة والتابعون و بعوهم، وأهنم كانوا أعلم بتفستتتتتتتتتريه ومعانيه  كما أهنم 
أعلم ابحلق الذي بعث للا به رستتتتتوله يتتتتتلى للا عليه وستتتتتلم   فمن خالف قو م وفستتتتتر 

مجيعاد  واملقصتود هنا: التنبيه على طأ يف الدليل واملدلول القرآن خبالف تفستريهم  فقد أخ
مثار االختالف يف التفستتتري، وأن من أعظم أستتتبابه البدع الباطلة الو دعت أهلها إ  أن  
حرفوا الكلم عن مواضتتتعه، وفستتتروا كالم للا ورستتتوله يتتتلى للا عليه وستتتلم بغري ما أريد  

ان القول الذي لم بذل،: أن يعلم اإلنستتتتتتتتت به، ومولوه على  ري مويله  فمن أيتتتتتتتتتول الع
خالفوه، وأنه احلق  وأن يعرف أن تفستتتتتتتتتتتري الستتتتتتتتتتتلف بالف تفستتتتتتتتتتتريهم، وأن يعرف أن  

اا نصتتبه للا من  -تفستتريهم حمدث مبتدع، مث أن يعرف ابلطرق املفصتتلة فستتاد تفستتريهم 
   -األدلة على بيان احلق

 وللا تعا  أعلم  
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 من شبهاتهم 
تيمياااة • ابن  أكبر    -ه للا رحمااا -قول  كفرا  يكون  المعرف  الكفر  باااأن 

 مطلقا .
نص بن تيمية رمحه للا :"     لكن ليس كل من قام به شتتتتعبة من شتتتتعب الكفر   •

يصتتتري كافراد الكفر املطلق ، حىت تقوم به حقيقة الكفر ، كما أنه ليس كل من قام 
 فرق بيبه شتتتعبة من شتتتعب اإلميان يصتتتري مؤمناد ، حىت يقوم به أيتتتل اإلميان ، و 

الكفر املعرف ابلالم ، كما يف قوله يتتلى للا عليه وستتلم: )) ليس بي العبد وبي 
الكفر أو الشتتتتري إال تري الصتتتتالة (( ، وبي كفر منكر يف اإلثبات   وفرق أيضتتتتاد 
بي معن االستتتتتتم املطلق إ ا قيل: كافر أو: مؤمن ، وبي املعن املطلق لالستتتتتتم يف 

ترجعوا بعدي كفاراد يضترب بعضتكم رقاب بعض  ه:)) المجيع موارده ، كما يف قول
( فقوله: )) يضتتتتتتترب بعضتتتتتتتكم رقاب بعض(( تفستتتتتتتري الكفار يف هذا املوضتتتتتتتع ، 
وهؤالء يستمون كفاراد تستمية مقيدة ، وال يدخلون يف االستم املطلق إ ا قيل: كافر  

    53ومؤمن ا هت
)) حلتتا ءم (( ،    وقتتال:    أن  لتت، الكفر منك ر مبهم مثتتل قولتته )) وقتتتالتته كفر  •

كفر(( وقوله ))  كفر ابهلل (( وشتتتتتتبه  ل، ، وهنا عرف ابلالم بقوله: )) ليس بي 
العبد وبي الكفر أو قال الشتتتري  (( والكفر املعرف ينصتتترف إ  الكفر املعروف 

   54وهو املخرج عن امللة ا هت
ءت اآلية ابسم  أن استقراءه رمحه للا جاء على املصدر ) الكفر ( بينما جا  فالجواب : 

لفاعل  االفاعل ) الكافر ( وفرق بينهما   إ  املصدر يدل على الفعل وحده ، أما اسم  
 ابنذ قد جعل  ف  لذل،    ) = الفاعل (    فهو دال على الفعل وعلى من قام ابلفعل

كفر يف اآلية هو الكفر األيغر   قوالد لبعض القوَل أبن املراد ابل  –نفسه    –تيمية  
 ل لعامة السلف ، وتقدم كالمه أئمة السنة ، ب

 

 (   1/211اقتضاء الصراط املستقيم )  53
    82شرح العمدة قسم الصالة ص   54
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 » ِمن سوء الفهم قول َمن نسب لشيخ اإلسالم ابن قال ابن عثيمي رمحه للا : •
ءذا القول  طلق الكفر فإمنا يراد به كفر أكرب (   مستدالد تيمية أنه قال ) إ ا أذ 

﴿  على التكفري آبية        ﴾  نه ليس يف مع أ [ !   44] املائدة
اآلية أن هذا هو ) الكفر ( ! وأما القول الص يي عن شيخ اإلسالم فهو تفريقه 

( مذنك راد   فأما الويفذ فيصلي  ر) كف و  ) أل (ت ب ) الكفر ( املعرهف رمحه للا بي
) هؤالء الكافرون ( بناءد على ما اتصفوا به   أو  أن نقول فيه ) هؤالء كافرون (

أن يويف الفعل وأن يويف   ق بي رج من امللة ، ففر  من الكفر الذي ال ب
 (    1، حاشية  25الفاعل   ) فتنة التكفري ص 

 : من الصور املعايرة املتعلقة بت كيم القواني •
 يف املعاهدات الدولية   الدخول -

 حملكمة الدولية عند ا الت اكم -

 األنظمة الوضعية  سن -
فهو قتد أتى ،  بتدون اعتقتاد  هتذه الصتتتتتتتتتتتور داخلتة فيمتا تقتدم، فتإن فعتل  لت،  وكتل -

إال ابالعتقتاد، وإ ا مل يتمكن من أختذ حقته   كبرية من كبتائرالتذنوب ،ولكن اليكفر
  إال بذل، جاز له  ل،

هت  1415 ي القعدة   6-1أيتتتتتدر جممع الفقه اإلستتتتتالم يف دورته التاستتتتتعة من    •
ل أو "إ ا مل تكن هنتاي حمتاكم دوليتة إستتتتتتتتتتتالميتة جيوز احتكتام التدو   قراراد جتاء فيته:

ملا هو جائز شتتترعاد" املؤستتتستتتات اإلستتتالمية إ  حماكم دولية  ري إستتتالمية تويتتتالد 
واألفراد كذل، فإن الشتتتتتتتريعة اإلستتتتتتتالمية راعت الضتتتتتتترورة وشتتتتتتترعت  ا أحكاماد 
استتثنائية تناستبها وفق االجتاه العام يف التيستري على اخللق ورفع اآليتار واأل الل 

قة ومقصتتتتتودها إقامة احلق ورفع الظلم  الو كانت على أيتتتتت اب الشتتتتترائع الستتتتتاب
تقليل املفاستتتد وتعطيلها ورفع احلرج عن اخللق كما وتكميل املصتتتاأ وحتصتتتيلها و 

( )املائدة: من اآلية َعَل َعَلي كذم  ِمن  َحَرج   وعليه(  6قال ستتتتتتتب انه: )َما يذرِيدذ اَّللهذ لَِيج 
فقتة احلكم قواعتد فهتذا الت تاكم يعتد نوعتاد من الت كيم الفتاستتتتتتتتتتتد التذي ينفتذ ملوا
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بعض كتتتب التتتاريخ أنتته كتتان إ ا  القتتانون الطبيعي ومبتتادا العتتدالتتة، وقتتد جتتاء يف  
حدث نزاع بي مستتلم وقبطي تقدم املتقاضتتون إ  جملس مؤلف من قضتتاة ميثلون  
الفريقي املتنتتتازعي، وقتتتال الشتتتتتتتتتتتيخ عبتتتد الرزاق عفيفي يف الت تتتاكم إ  احملتتتاكم  

 ص اكم إليها، أما إ ا كان ال ميكن أن يستتتتتتتتتخلالوضتتتتتتتتعية: "بقدر اإلمكان ال يت  
لتتلتظتلتم   دفتتعتتتتتتاد  هتتتتتتذا  يف  أن  عتتلتتيتتتتتته" كتتمتتتتتتا  حتترج  فتتال  طتتريتتقتتهتتتتتتا  عتتن  إال  حتتقتتتتتته 

قال العز بن عبد الستتتتتتتالم: "لو استتتتتتتتو  الكفار على إقليم   ولذا (  55)واملفستتتتتتتدة
عظيم فولوا القضاء ملن يقوم اصاأ املسلمي العامة فالذي يظهر إنفا   ل، كله 

ستتتتتتتتتتتلم إ  تلت، احملاكم امل  فلجوء(   56)أ العتامة ودفعتاد للمفتاستتتتتتتتتتتد"جلبتاد للمصتتتتتتتتتتتا
للضتتترورة حتصتتتيالد حلقه أو دفعاد للظلم عنه دون اعتقاد حستتتن  ل، أو حمبته أو  

 ( 57)ابجلواز  ملا يرتتب على تركه من الضرر البال  واملفسدة الراج ة  

هتا لي كم ءتا أو :"من يتدر  القواني أو يتو  تتدريستتتتتتتتتتت  -رمحته للا–قتال ابن ابز  •
مع إميتانته بت رر احلكم بغري متا أنزل للا، ولكن محلته ا وا  ليعي  ريه على  لت،  

أو حب املال على  ل،  فأيت اب هذا القستم ال شت، فستاق وفيهم كفر وهلم  
وفستتتتتتتق لكنه كفر أيتتتتتتتغر وهلم أيتتتتتتتغر وفستتتتتتتق أيتتتتتتتغر ال برجون به من دائرة  

 وللا تعا  أعلم   ( 58)العلم" اإلسالم، وهذا القول هو املعروف بي أهل
 

 

ضائي خارج داير اإلسالم، حممد األلفي  ( بث العمل الق63ينظر: جملة الب وث الفقهية املعايرة، العدد )  -55
 (، بتصرف  53ص)
 (  1/81قواعد األحكام ) -56
وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية، جمموع بوث مقدمة ملؤمتر    – يف الت اكم إ  الكفار يف بالدهم  -ينظر:    -57

( اإلسالمي ص  اإلسالمي  217- 309- 200- 193- 169-107الفقه  الفقه  (، وقرارات وتوييات جممع 
وما بعدها(، وجمموع فتاوا    9(، واألحكام الشرعية ومنافاوا للقواني الوضعية، عبد للا آل حممود ص)208ص)

 (، بتصرف الت اكم إ  االحكام العرفية 29/ 4( و) 271/ 1ابن ابز، مجع حممد الشويعر ) 
 ( 389/  2ز )جمموع فتاوا ابن اب  -58
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قوانينها    • والتزام  عربية  وقير  عربية  متعددة  إلى  واقيت  التحاكم 
 . ومواثيقها، كانضمام المملكة إلى هيئة المم المتحدة 

 :   وجهين الجواب عن هوه الشبهة من 
  ملسلمة ا   ري   والدول  املسلمة  الدولة  بي  والتعاون  واملعاهدات  العالقات  أنه :  الوجه الول

  والعقود   العهود  رعاية  يف   الكربا  الشرعية  القواعد  من  تنطلق  الو  وأحكامه  ضوابطه  له
  وفرقة   وضعف  شتات  حال   يف   املسلمون   كان   إ ا   سيما  وال   املفاسد،  ودرء   املصاأ،  وحتقيق
  األخرية  األزمان يف  احلال هو كما

 االنضمام  إن:  يقول  منع  س ل  ملا  -للا  رمحه-  العثيمي  ياأ  بن  حممد  الشيخ   أجاب  لذا
 بص يي،   ليس  هذا: »فأجاب   وتعا   سب انه  للا   ري   إ   أيضدا  حتاكم  املت دة  األمم  إ 

  والسنة،  الكتاب إ   ُيتكمون  اإلسالم فأهل عنده،  النظام  يقتضيه  اا بلده يف  ُيكم  فكل
ا   املت دة  األمم   جترب   وال   قوانينهم،  إ   و ريهم   بالده،   يف   به  ُيكم   ما  بغري   ُيكم   أن   أحدد
جملة الدعوة     والكفار  املسلمي   بي   تقع  الو   املعاهدات  ابب  من  إال   إليها   االنضمام  وليس
   5/1418/ 10 1608العدد 

الثاني أحكام   الوجه  يتعار  مع  اا  نفسها  السعودية  التلزم  العربية  اململكة  أن    :
وإليك  ا فيها     فقد عارضت السعودية بعض األنظمة ، ولم توافق على كل مالشريعة ،  

 : (59)–حرسها هللا  –جملة من العهود والمواثيق التي لم تقبلها الدولة السعودية 

مل توافق اململكة العربية السعودية على االتفاقية الو تنص على القضاء على    - •
حممد نور عطا: حتفظت اململكة العربية   مجيع أشكال التميز ضد املرأة   قال طالل

الشريعة السعودية على هذ يتعار  مع أحكام  تلزم نفسها اا  ، وال  االتفاقية  ه 
  60اإلسالمية ا هت

 

 121-120ور عبدالعزيز الريسنقال عن كتاب تبديد كواشف العنيد لفضيلة الدكت  -(59)
 

     181حاشية كتابه اململكة العربية السعودية واملنظمات الدولية ص  60
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حقوق   -2 • يف  عشرة  السادسة  املادة  على  السعودية  العربية  اململكة  توافق  مل 
اإلنسان القائلة " للرجل واملرأة مىت بلغا سن الزواج احلق ابلتزوج بدون قيد بسبب 

أرسلتها إ  األمم املت دة : إن زواج املسلم    الدين " فقالت دولة التوحيد يف مذكرة
د للا أمر حرمه اإلسالم ، وأيضاد زواج املسلم من من امرأة وثنية و ري مؤمنة بوجو 

كتابية يهودية أم مسي ية أابحه اإلسالم ، أما زواج  ري املسلم اسلمة فغري مباح  
 61 

العاملي حلقوق اإلنسان   مل توافق دولة التوحيد على املادة العاشرة من اإلعالن  -3 •
 62الو أعطت كل شخص حرية تغيري دينه   

العربية السعودية مل تنظم إ  املعاهدتي الدوليتي: األو  اخلاية    أن اململكة  -4 •
السياسية  املتعلقة ابحلقوق  والثانية  والثقافية    واالجتماعية  االقتصادية  ابحلقوق 

هدتي على مواد ال تساير تعاليم الشريعة واملدنية ، بسبب احتواء كل من هاتي املعا
     63اإلسالمية السم ة   

 :(64)تهم عمومات من الكتاب من أهمهاشبهاومن  •
: ﴿  قوله تعا    •                                 [ ﴾

 [    21الشورا  

 أنزل للا مشاري هلل تعا  يف حكمه فهو كافر    إن احلاكم بغري ما : وجه االستدالل 
: أن اآلية ال تدل إال على كفر املبدِ ل ، و ل، أهنا كفهرت من مجع بي  ويفي    فالجواب

: 
 

مذكرة احلكومة السعودية إ  منظمة األمم املت دة حول تطبيق حقوق اإلنسان يف اململكة عمالد ابلشريعة    61
موقف اململكة العربية السعودية من  ، وانظر كتاب    182مية   نشر يف العدد األول من اجمللة العربية ص اإلسال

    98القضااي العاملية يف هي ة األمم املت دة ص 
 املرجع السابق    62
      98موقف اململكة العربية السعودية من القضااي العاملية يف هي ة األمم املت دة ص  63

 نقال عن كتاب احلكم بغري ما أنزل للا للشيخ بندر العتي     -(64)
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﴿  التشريع              ﴾        ين   ﴿  والنِ سبة للدِ      ﴾  ابلتبديل    وهذا هو املسمى
  وتقدم أنه كفر ابإلمجاع 

      ﴿  قوله تعا  :  •      [    26﴾ ] الكهف 

إن احلاكم بغري ما أنزل للا قد جعل نفسه مشاركاد هلل يف حكمه فهو    :  وجه االستدالل 
 .  فالجواب من وجهين: كافر 

نه إ ا  ال يذسل م أبن احلاكم بغري ما أنزل للا مشاري هلل يف حكمه يف كل احلاالت   و ل، أ
 ) =  نسب ما جاء به للد ين ) = املبدل ( أو اعتقد أنه جيوز له أن ُيكم بغري ما أنزل للا
 املست ل (   فهو مشاري هلل يف حكمه ، أما من عداحلا فال يدخل يف هذه اآلية  

أن من خالف يف هذا وأخذ اآلية على عمومها لزمه التكفري بكل يور احلكم بغري ما أنزل  
أهنا مشاركة للا يف حكمه ، وإمجاع أهل السنة على عدم كفر اجلائر  كاف يف    للا   على

 رد هذا الفهم   
  ﴿  قوله تعا  :  •        [     67،  40، يوسف   57﴾ ] األنعام 

: إن من وضع أحكاماد من عنده فقد حزع للا يف أمر خاص به فهو    وجه االستدالل
 كافر   

 ة أوجه : فالجواب من ثالث
ال يذسل م أبن احلاكم بغري ما أنزل للا يكون منازعاد هلل تعا  يف احلكم اجرد فعله  -1

من خالف هذا لزمه تكفري اجلائر    -2   من دون أن يد عي لنفسه احلقه يف  ل،   
كذل،   –ومن خالف يف هذا لزمه    -3   الذي أمجع أهل السنة على عدم كفره 

 السنة على عدم كفره ل تكفري املصور الذي أمجع أه –

 الباب   هذا  خفي  من  يكون  أن  "وميكن  (:303/    1)  رمحه للا يف االعتصام–قال الشاط   
: األنعام{ ]هلل   إال  احلكم  إن:  تعا   بقوله  استدالال  حتكيم   ال  أن  زعمهم  يف   اخلوارج  مذهب
  أعرضوا   فلذل،   صيص،   يل قه  فال   العموم،   بصيغة  ورد   اللفظ  أن   على   مبين   فإنه    [  57
:  وقوله  ،[  35:  النساء{ ]أهلها  من  وحكما   أهله  من  حكما  فابعثوا:  تعا   للا  قول  عن
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  أن  يف  العرب قاعدة حتقيقا  علموا فلو  وإال  [   95: املائدة{ ]منكم  عدل  وا به ُيكم 
 العام  هذا  هل:  أنفسهم  يف   ولقالوا  اإلنكار،   إ   يسرعوا  مل  اخلصوص   به  يراد  العموم

  يوقع   ما  وكثريا    هذا   ري   موضع  يف   مذكور  آخر  وجه  الوضع   ويف    لون فيتأو   عصوص؟
    بفضله  به   والعمل  اجلهل  من  للا   أعا ح  عاقل،   ءا  يرضى   ال   جماز  يف   العرب  بكالم   اجلهل
 وما  أمثا م،   خالف  يعد  وال  أهلها،   مكاملة  وتسقط  ءا،  يعبأ  ال  االستدالالت  هذه   فمثل

  عن   خروج  هو  إ    البدعة،  عي   فهو   األيولية    أو   الفروعية  األحكام  من  عليه  استدلوا
   ا وا اتباع  إ   العرب كالم  طريقة

﴿  قوله تعا  :  •                         [    31﴾ ] التوبة 

ا إن أهل الكتاب لتم ا أطاعوا علماءهم وعبهادهم يف حكمهم بغري م  :  وجه االستدالل
 أنزل للا ويفهم للا أبهنم ا ذوهم أرابابد من دون للا   فهذا اال ا  شري   

 : أن طاعة األحبار والرهبان ال  رج عن حالتي :  فالجواب
 رج من امللةطاعتهم يف اعتقاد حل ما حرم للا وحرمة ما أحل للا   وهذا كفر ع -1

حل ما حرم للا وال حرمة طاعتهم يف معصية للا بدون اعتقاد    - 2   بال خالف  
وهذا ليس بكفر قطعاد   ألنه ال دليل على التكفري به ، كما يلزم منه    ما أحل للا  

تكفري أهل الذنوب الذين أطاعوا أهواءهم أو من دعوهم ملقارفة الذنوب ، ويلزم  
منه تكفري من اتفق أهل السنة على عدم كفره   كالذي أطاع الزوجة والولد يف  

   معصية للا

ء الذين ا ذوا أحبارهم ورهباهنم أرابابد حيث أطاعتوهم  قال ابن تيمية رمحه للا : » وهؤال
 : وجهتي  على  يكونتون  للا  أحتل  متا  وحتترر  للا  حترم  ما  حتليتل   يف 
أحدحلا : أن يعلموا أهنم بدهلوا دين للا فيتبعوهنم على التبديل   فيعتقدون حتليل ما حرم  

أهنم خالفوا دين الرسل   فهذا كفر      ا أحل للا اتباعاد لرمسائهم مع علمهم للا وحترر م
احلرام وحتليل  احلالل  بت رر  وإمياهنم  اعتقادهم  يكون  أن   : لكنهم    (65) والثاين  اثبتاد   

 

 عبارة مقلوبة ، ويواءا : ) أن يكون اعتقادهم وإمياهنم بت رر احلرام وحتليل احلالل اثبتاد (   ( كذا ! ولعل ال65) 
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أطاعوهم يف معصية للا كما يفعله أهل املعايي الو يذعتقد أهنا معاص   فهؤالء  م حكم  
 (    7/70ذنوب      ) الفتاوا أمثا م من أهل ال

﴿  ا  : قوله تع  •                       [     10﴾ ] الشورا 

 : إن من حتاكم لغري للا فقد خالف ما أمر للا عز وجل    وجه االستدالل 
اختالف فيه ،   أن اآلية تدل على وجوب الت اكم إ  الشريعة   وهذا ما ال  :فالجواب  

كما ال اختالف يف أن هؤالء احملك مي  ري ما أنزل للا آمثون وواقعون يف  نب عظيم    
 لكن  ليس يف اآلية داللة على التكفري   

﴿  قوله تعا  :   •                                      

 [     50﴾ ] املائدة 

إن للا ويف احلكم بغري الشريعة أبنه حكم اجلاهلية   وهذا يعين أنه  :وجه االستدالل 
 كفر   

، أو ويفه أبنه من أعمال أهل اجلاهلية     :   فالجواب الشيء إ  اجلاهلية   إن إضافة 
وبرهان  ل، : أن الرسول للا يلى للا عليه وسلم قال أليب  ر    ال يلزم منها الكفر  

، مسلم    30عنه لتم ا عري  رجالد : » إن، امرم في، جاهلية      ) البخاري  رضي للا  
أبهنا من أعمال   –ق أهل السنة على عدم التكفري ءا  اتف  –(   كما ويف أموراد    4289

 (    2157اجلاهلية ، منها : الطعن يف األنساب ، والنياحة على امليت    ) مسلم  
لنسبة للجاهلية والكفر   لزمه التكفري اا اتفق أهل * أقول : فمن قال ابلتالزم بي : ا

 الطعن يف األنساب ، والنياحة  السنة على عدم التكفري به   وهو : تعيري املسلم ، و 
 : إن للا تعا  نسبهم إ  النفاق ألهنم حتاكموا إ  الكاهن    ف ن قيل 

، فاآلية تذكر  أن سياق اآلايت يدل على أهنم منافقون    -1  فالجواب من وجهين : 
يفة من يفاوم ، وال داللة يف اآلية وال يف سبب النزول على أن حتاكمهم هو السبب  

احلكم عليهم ابلنفاق ، فمن فعل كفعلهم كان مشاءاد  م ، ومن شابه املنافقي يف يفة يف  
ر إرادة  أن إرادة هؤالء النف  -2  مل يلزم منه أن يكون منافقاد النفاق األكرب املخرج من امللة 

    مكفرة ، وهي اإلرادة املنافية للكفر ابلطا وت ، وقد تقدم 
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ن نايف المحياني العتيبي ، وقد كتاب ماتع لفضيلة الشي  بندرب •
العلماء  كبار  هسئة  ،وعضو  الدابمة  اللجنة  للكتاب عضو  قدم 

 فضيلة الشي  محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشي . 
، ولكن هناي بعض التفاييل للصور الو  كروا يف   قد تقدم  لب اخلالف يف املسألة ، 

 حمل النزاع ، من املفيد جدا ، أن تفهم ، حىت يوجد تصور شامل  ذه املسألة الكبرية    

ملن أراد التوسع يف هذه املسألة وهو أفضل كتاب   ففي هوا الكتاب تفصيل جميل
نقل فيما يلي أهم ما يتعلق دم  ، وأوقفت عليه يف تناو ا، وقد أفدت منه كثريا فيما تق

فتفصيله ملواضع اخلالف يف   -إن شاء للا  -ءذه املسألة بتصرف يسري واختصار  ري عل
مسألة احلكم بغري ما أنزل للا  ليس له مثيل فيما أحسب ،  وقد أمجل احلكم بغري من  

 أنزل للا إ  تسع حاالت  وحمل اخلالف فيها احلاالت التالية:  
 سة : التبديللة السادالحا

 أن ُيكم بغري ما أنزل للا تعا  ويزعم أن ما حكم به هو حكم للا   يوروا :
 اتفقوا على أن هذه احلالة مكفرة الكفر األكرب    حكمها :

عليه   » واإلنسان مىت حلل احلرام اجملمع  قال ابن تيمية رمحه للا :، اإلمجاع  دليل  ل، : 
اجملمع عليه كان كافراد مرتداد ابتفاق الفقهاء   أو بدل الشرع عليه ،    احلالل اجملمع   ، أو حرم

 وتتعلق بهوه الحالة ست مسابل (     267/ 3  ) الفتاوا 
ه إ   الكفر يف هذه احلالة له تعلق بالة اجل ود   فإن نسبته حكمَ   المسألة الولى : 

 ج ده حكم للا تعا  الذي تركه    حكم للا تعا  تتضمن
، أو مرة    يكون احلاكم كافراد يف هذه احلالة ولو بدل يف مسألة واحدة  :  المسألة الثانية

فال عربة ابلعدد   ألن اإلمجاع مل يذقيهد بذل، ، وال يصي تقييد    وزعم أهنا حكم للاواحدة ،  
 الدليل بال دليل   

ين ،  ديد  احلكم اجل   ةبط  من يظن أن التبديل ال يلزم فيه نسب  المسألة الثالثة :  للدِ 
 وبيان  ل، من أربعة أوجه : 
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حكم   » إن   :  – ونقله الشنقيطي عن القرط  مذقر اد له  – قال ابن العريب   الوجه الول :
(   2/625) أحكام القرآن   اا عنده على أنه من عند للا فهو تبديل له يوجب الكفر  

 (    407/ 1) أضواء البيان  ،
الثاني : تيمية  قال  الوجه  املبدهل  »    رمحه للا :  ابن  الكذب على للا    :الشرعذ  وهو 

) إن هذا من  فمن قال : ،والظلم البيِ    ورسوله ، أو على النا  بشهادات الزور وحنوها
 (     3/268للا ( فقد كفر بال نزاع   ) الفتاوا  شرع 

له  ، ومساه كذابد على للا ورسو   زعوم أبنه من عند للاامل  احلكم   املبدل أبنه  فسرقد  * أقول : ف
 ، ونص على قول الزاعم : ) هذا من شرع للا (   

 زِم من هذا تعار  إمجاعي : لو كان التغيري اجملرد هو التبديل للَ  الوجه الثالث : 
 :  قال ابن تيمية رمحه للا، وهو إمجاع مطلق ال قيد فيه ،  اإلمجاع على كفر املبدل     -أ

احلالل اجملمع عليه ، أو بدل الشرع احلرام اجملمع عليه ، أو حرم  » واإلنسان مىت حلل  
اإلمجاع    -ب    (     3/267الفقهاء   ) الفتاوا    اجملمع عليه كان كافراد مرتداد ابتفاق 
» وأمجع العلماء على أن    قال ابن عبد الرب رمحه للا :،  على عدم كفر من جار يف احلكم  
 (    16/358د  عمد  ل، عاملاد به   ) التمهيت اجلور يف احلكم من الكبائر ملن

فوج  القطع بأن صورة التبديل ليست استبداالك مجرداك ، ال القهم االجماع 
على التكفير بالتبديل ، مع إجماعهم على عدم التكفير بالجور الو  هو  

 استبدال مجرد من نسبة الحكم الجديد للدين . فاحفظ هوا ف نه مهم . 
لتبديل  ري االستبدال ، للزِم من هذا  تعلق اا قبله : لو مل يكن ا  وله   :   الوجه الرابع

زار خيالء   ألن كل واحد منهم قد  اإلومسبل    ةل يالتكفري أي اب الذنوب ، ك الق  
 قام ابالستبدال   حيث أبدل حكم للا بكم هواه  

﴿  » فإن للا عز وجل قال :    قال ابن حزم رمحه للا :                             

     ﴾    تتتوق  [ ،   44] املائدة ﴿  ا  :  عتتال                               

     ﴾    ا  : تتال تعتت[ ، وق  45] املائدة    ﴿                            
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     ﴾ وفاسق  يصرحوا بكفر كل عاص وهامل [   فل يذلَزم املعتزلة أن  47ائدة  ] امل
 (     3/278ُيكم اا أنزل للا   ) الفصل  ألن كل عامل ابملعصية فلم

اعرت  بعضذ الفضالء على تقرير يورة التبديل على الن و الذي تقدم املسألة الرابعة :  
     مردوٌد ألمرين :للتبديل ءذه الصورة ، وهذا االعرتاأبنه ال وجود 

  ه وجودعدم  وأما القول ب  ،واب  لصاآلن فقد يكون له حظ من اعدم وجوده  أما القول ب .1
) = تسوي د وجهه ابلف م   الزاين  مطلقاد فال يستقيم   و ل، أنه وقع من اليهود حتميم

» ما جتدون يف   ، فقد سأ م الن  يلى للا عليه وسلم :عليه  ( مع تري إقامة احلد  
ويف  ،  (    3635اة يف شأن الرجم ؟   قالوا : نفض هم ، وجيلدون ) البخاري  التور 

  4556) البخاري    قالوا : ال جند فيها شي اد   لفظ : » ال جتدون يف التوراة الرجم ؟   
وملا قرأ قارمهم من التوراة وضع يده على آية الرجم ، وقرأ ما قبلها وما بعدها )   ،(  

كم للا تعا  ، وأتوا بكم آخر مكانه ، وزعموا ج دوا حقد  ف،  (    4556البخاري  
 أن ما جاموا به هو حكم للا تعا    

 ! تنزل يورة التبديل على احلكام املعايرين ولو بتغيري يورة املسألة  أن  ليست الغاية   .2
وحكوا اإلمجاع على التكفري    م املتقدمونبل املراد ضبط الصورة الو قصدها أهل العل 

 أو حدرة أو حىت معدومة   ة الوقوع ءا ولو كانت قليل
قول البخاري  استشهد بعضذ من بالف يف تقرير يورة التبديل ب  المسألة الخامسة :

» فلم يلتفت أبو بكر إ  مشورة إ  كان عنده حكم رسول للا يلى للا عليه   رمحه للا :
الدين    تبديل  والزكاة وأرادوا  الصالة  الذين فر قوا بي  قبل ) »    وسلم يف  ي ي ه   

واحلق أن هذا االستشهاد ال يستقيم   ألن البخاري أراد قوماد     (   7369احلديث رقم 
يف التبديل ابملعن الذي قررته   حيث زعموا أن تري الزكاة من الدين ، واستدلوا    وقعوا

    للا تعا :﴿    ال تذؤدها إال للرسول يلى للا عليه وسلم بقول   على أن الزكاة     
    ﴾    القاضي » قال    قال ابن حجر رمحه للا :  وبرهان  ل، فيما  [   103] التوبة

اإلسالم   استمروا على  اثلث  أيناف     وينف  ثالثة  الردة  أهل  : كان  عيا  و ريه 
وسلم ، وهم الذين    لكنهم ج دوا الزكاة ومولوا أبهنا خاية بزمن الن  يلى للا عليه
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  ، قبل  288/ 12أاب بكر يف قتا م كما وقع يف حديث الباب   ) فتي الباري  حهر عمرذ 
    (  6924احلديث رقم 

 الحالة السابعة : االستبدال 
 أن ُيكم بغري ما أنزل للا جمرداد عما تقدم   يوروا :

مست الد  يكون  وال   ، بكم  ريه  تعا   للا  حكم  يتذب ِدل  أنه  ،   اعن  جاحداد  وال   ، 
  ، وال مفضالد ، وال مساوايد ، وال ينسب احلكم الذي جاء به لدين للا   وال مكذابد 
 دليل  ل، أمران :     من ملة اإلسالم (    رجال  الكفر األيغر ) = حكمها :

 » وأمجع العلماء على  قال ابن عبد الرب رمحه للا :،  إمجاعهم على عدم تكفري اجلائر  .1
،  (    16/358) التمهيد    مد  ل، عاملاد به  أن اجلور يف احلكم من الكبائر ملن تع

استبدل  ا   حيث إنه ما أيبي جائراد إال بعدما  اجلائر هو املستبدل ، إ  ال فرق بينهمو 
 حكَم للا بكم  ريه   

عدم وجود دليل يوجب الكفر األكرب ، بيث نرد به اإلمجاع املتقدم وخنرج به هذا   .2
 املسلم من إسالمه الذي دخله بيقي   

 علق بهوه الحالة ست مسابلوتت
التبديل    المسألة الولى :  واالستبدال ، وقد تقدم  ، وميكن إمجاليوجد فرق بي 
 الفرق يف وجهي : 

تعا  ، أما    أن املبدل يزعم أن ما جاء به هو حكم للا  وهو يف يورة املسألة :  الول 
 املستبدل فال يزعم  ل،  

العلم ، أما املستبدل فال أن امل  وهو يف حكم املسألة :  والثاني  بدل كافر لمجاع أهل 
 على تكفريه    دليل

    المسألة الثانية :
يتصور  ال  ألنه   ، للا  أنزل  اا  احلكم  تري  اجرد  التكفري  لزمه  ابالستبدال   من كفر 

دون أن ُيكم    منأن يكون املرء حاكماد و ركاد حلكم للا عز وجل ، مث جيلس بي قومه  
   بال فرق   –متاماد  –  االستبدال ك كم الرتي بشيء ! فأيبي حكم
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اب والتكفري   : أقول  مع*  يتعار   بل   ، السنة  أهل  من  أحد  به  يقل  مل  اجملرد   أثر   لرتي 
رمحه للا : » كان أي اب حممد يلى للا عليه وسلم ال يرون شي اد من   عبد للا بن شقيق
يف »    ، املروزي  7/12/ 1م  ، احلاك  2622 ري الصالة   ) الرتمذي    األعمال تركه كفر 

ي  ه احلاكم على شرط الشيخي ، ووافقه الذه  ،  ، و   948الصالة      تعظيم قدر
 (   564ي يي الرت يب يف  كما ي  ه األلباين

﴿  أليس التكفري ابلرتي هو هاهر قول للا عز وجل :    :   ف ن قيل                

             ﴾   [ ؟  44] املائدة 

، هو هاهر اآلية ، ولكن أهل السنة واجلماعة أمجعوا على عدم األخذ   بلى  فالجواب :
 ءذا الظاهر ، بل نسبوا أخذ اآلية على هاهرها إ  اخلوارج واملعتزلة   

﴿    » ومما يتبع احلرورية من املتشابه قول للا عز وجل :  قال اآلجري رمحه للا :        

                         ﴾    [ ، ويقرمون معها :    44] املائدة  ﴿      

            ﴾    [ ، فإ ا رأوا اإلمام ُيكم بغري احلق قالوا : قد كفر !    1] األنعام
ئمة مشركون ! فيخرجون فيفعلون ما رأيَت ، ألهنم  ومن كفر فقد عدل بربه ! فهؤالء األ

 (    44يتأولون هذه اآلية   ) الشريعة 
يف   اخلوارج واملعتزلة» وقد ضلت مجاعة من أهل البدع من  وقال ابن عبد الرب رمحه للا : 

هذا الباب فاحتجوا ءذه اآلاثر ومثلها يف تكفري املذنبي ، واحتجوا من كتاب للا آبايت  
﴿    :   على هاهرها مثل قوله عز وجل  ليست                                

 (     312/ 16[   ) التمهيد  44] املائدة  ﴾ 
﴿  وقال القرط  رمحه للا :»                                       ﴾  ئدة ] املا  

  املفهم  ابلذنوب ، وهم اخلوارج ، وال حذجهة  م فيه  )  [ : ُيت  بظاهره من يكفر   44
5/117    ) 

» واحتجت اخلوارج ءذه اآلية على أن كل من عصى   وقال أبو حيان األندلسي رمحه للا :
كل من حكم بغري ما أنزل للا   فهو كافر ،    للا تعا  فهو كافر ، وقالوا : هي نص يف 
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الب ر احمليط    ل من أ نب فقد حكم بغري ما أنزل للا   وك  ( فوجب أن يكون كافراد   
3/493     ) 

» أما هاهر اآلية مل يقل به أحد من أئمة الفقه املشهورين   د رشيد رضا رمحه للا :وقال حمم
 (    6/336  ) تفسري املنار  (66) ، بل مل يقل به أحد
لزمه التكفري بكل يورة من يور احلكم بغري ما  من كفر ابالستبدال    المسألة الثالثة :

 وبرهان  ل، من جهتي : أنزل للا ، وهذا ما أمجع أهل السنة على خالفه ، 
 قال،  أهنم اتفقوا على أن من يور احلكم بغري ما أنزل للا ما ال يكون كفراد أكرب    1

الكبائر ملن تعمد يف احلكم من    » وأمجع العلماء على أن اجلور  ابن عبد الرب رمحه للا : 
 (    16/358 ل، عاملاد به   ) التمهيد 

  أن يكون مستبدالد حكم للا بكم  ريه ، وال  أن كل من حكم بغري ما أنزل للا ال بد  2
 يتخلف عنه ويف االستبدال بال   

من كفر ابالستبدال لزمه تكفري من أمجع أهل السنة على عدم كفرهم المسألة الرابعة :
أي اب    بكم  ذنوب  ال  وهم  للا  حكم  استبدل  قد  العايي  ا وا   ريه  ألن   =(  

 والشيطان (  
 : ابن حزم رمحه للا  :    قال  قال  فإن للا عز وجل   «  ﴿                

               ﴾  ا  :  تال تعتتوق   [ ،  44دة  تت] املائ ﴿                    

              ﴾  ا  :عتال ت تت[ ، وق  45دة  تت] املائ    ﴿                    

                 ﴾  [   فل يذلَزم املعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص    47] املائدة
 (    278/ 3 ُيكم اا أنزل للا   ) الفصل  وهامل وفاسق ألن كل عامل ابملعصية فلم

يرا بعض الفضالء أن احلاكم املستبدل يكون كافراد الكفر األكرب    المسألة الخامسة :
الشريعة   استبدل كل  مردود  ،  إ ا  تأل    وهذا  مل  الشرعية  األدلة  بي    قلن  فرق  بوجود 

ال دليل عليه       الكفر بشيء  علقأو أكثر من حكم ، وال جيوز أن ي  استبدال حكم واحد 
 

لرأي اخلوارج   ( قوله : ) مل يقل به أحد ( حممول على أحد وجهي   فإما أنه ينقل قول أهل السنة ومل يتعر 66) 
 فرون إال ابلكبائر   ، أو أن الصغائر والكبائر تدخالن يف عموم اآلية ، واخلوارج ال يك
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كثر جرماد من الذي استبدل أقل من  ي يي أن من استبدل الشريعة كلها فقد يكون أ 
  ل، ، ولكن حمل الب ث هو الكفر الذي ال دليل عليه ، ال يف حتقيق األشد جرماد   

: يقال  فإنه  استبدل   ولذل،  من  حكم  فما   ، الشريعة كلها كافراد  مستبدل   إن  كان 
شف  إ  أن نصري إ  السؤال الذي يك   ،  ؟    ثلثيها ؟    وهكذا  نصفها    ربعها ؟    

واحداد ؟    فإن    عدم وجود الدليل ، وهو : ما حكم من استبدل الشريعة كلها إال حكماد 
: استبدال الكل    ومن أن مناط ) = سبب = علة ( التكفري ه  كفره فقد خالف ما قرره

 ! الص يي  العقل! وإن مل يكفره فقد أتى اا ال يتوافق مع 
ميكن التكفري به  ال    ال ميكن ضبطه   فاعلم أنه  يفإ ا تبيه أن االستبدال الكل  * أقول :

ال  لو    –الو ال حتكم ابلشريعة    –  أن بلدان املسلمي عند من يراه كفراد أكرب ! و ل،  
الو قال  ، فانتفت علة التكفري    قل أو كثر   ، من احلكم بدين للا تعا  ولو يف جزء يسري  

 الكل (   ءا وهي ) تري 
استدل بعضذ الفضالء على التكفري ءذه احلالة بعقيدة التالزم بي    المسألة السادسة :

 الظاهر والباطن الو قررها أهل السنة ، وهذا االستدالل ال يستقيم ألمرين : 
 ألنه استدالل اا ال داللة فيه على املراد     1
 وألنه استدالل ا ل النزاع    2

  قتضي أن يكون عند املرءيف هذه املسألة يد أهل السنة  اقتعاإن    بيان  ل، أن يقال :و 
 ن  يف الباط الفساد يف الظاهر بقدر ما عنده من الصالح أو الفساد أو الصالح من

» مث القلب هو األيل   فإ ا كان فيه معرفة وإرادة سرا  ل،    قال ابن تيمية رمحه للا :
عما يريده القلب ، و ذا قال الن  يلى للا  ميكن أن يتخلف    وال  إ  البدن ابلضرورة ، 
يف اجلسد مضغة إ ا يل ت يلي  ا سائر   : ) أال وإن  الص يي   عليه وسلم يف احلديث

القلب  اجلسد ، وإ ا فسدت فسد  ا سائر (     فإ ا كان القلب    اجلسد ، أال وهي 
جلسد ابلقول الظاهر ،  يالح ا  ، لزم ضرورةياحلاد اا فيه من األعمال علماد وعمالد قلبياد  

قول ابطن وهاهر ، وعمل    املطلق ، كما قال أئمة احلديث : قول وعمل ،   والعمل ابإلميان 
 يلي الظاهر ، وإ ا فسد  ابطن وهاهر ، والظاهر  بع للباطن الزم له مىت يلي الباطن

 (    187/ 7 ) الفتاوا فسد  
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لديه من الفساد  فإن  الشريعة كلها   ش، أن من استبدل  ال  وتطبيقاد  ذا األيل فإنه يقال :
استبدال شريعة للا كلها  منه وهو :    ههرقد  يف الباطن قدر كبري يساوي  ل، القدر الذي  

  
والذي نت  عن فساد مثله    – أن يذنظر  ذا الفساد الذي يف الظاهر  لكن حمل الب ث هو   
 أم ال ؟     كرب ؟ كم عليه ابلكفر األ هل بل  بصاحبه حد الكفر األكرب لي  –الباطن  يف 
الو حكمت على    األخرا  اجلواب على هذا السؤال يدعو للنظر يف األدلة الشرعية  إن
 وال من بعيد بقاعدة التالزم بي الظاهر والباطن    بالظاهر ، وال عالقة له من قري هذا

 كرب   حكمه الكفر األ  ل، القدر الذي يف الظاهر مث إن املخالف قد يقول : 
  فما الدليل على أن  ل، القدر أويل ياحبه للكفر األكرب ؟    فإن استدل   فيقال له :

ه أن  زمالتالزم   فقد استدل ا ل النزاع ، واا ال داللة فيه على املقصود ، فل   بعقيدة
 وهذا هو املراد   ، بدليل آخر  يستدل

يقدم    وجدح أنه مللقاطع طريق    لصلو نظرح إ     ويزداد شرح عقيدة التالزم ءذا التطبيق : 
هذا    مناد  دز اعلى تل، املعصية إال خللل يف إميانه ، ويزداد  ل، اخللل اتساعاد بقدر ما  

كم على  ل، اخللل ابإلخراج عن ملة اإلسالم أو عدمه فن ن حمتاجون لل  لذنب ، ولكن  ا
طع الطريق  ق) =   لنا  للنظر يف األدلة الشرعية الو حكمت على  ل، الذنب الذي ههر 

 ه بنقص اإلميان ال بزواله فلم نكفره   علي( ، فنظرح فوجدح أن األدلة حتكم 
ولو    ال بتلف أهل السنة يف عدم تكفري الزاين   مث يزداد األمر وضوحاد ءذا التطبيق اآلخر : 

قد حكم بزايدة فساده يف ) = الزح (   زح ألف مرة !    فأنت ترا أن ازدايده يف الذنب
، ولكن إيصال هذا الفساد حلد الكفر املخرج من امللة ال تعلق له بعقيدة التالزم    نالباط

 ، بل يؤخذ من األدلة الشرعية األخرا الو بينت حكم هذا الظاهر   
﴿  علق به األلباين رمحه للا على قول للا تعا  :  وأختم هذا املب ث اا             

                  ﴾  من آمن بشريعة للا تباري وتعا  ،    [ : 44] املائدة «
  وإما بعضاد  ءا   إما كالد  –فعالد  –ال ُيكم  وأهنا ياحلة لكل زمان ولكل مكان ، ولكنه

ال   له نصيب من هذه اآلية ، لكن هذا النصيب!  أو جزءاد ، فله نصيب من هذه اآلية 
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،   218برج من دائرة اإلسالم   ) سلسلة ا دا والنور ، الشريط   أن يصل به إ   
 (    29الدقيقة 

 الحالة الثامنة : التقنين
 أتى به من عنده     أن ُيكم بغري ما أنزل للا بكم هوَ  يوروا :

وال يكون مست الد ، وال جاحداد ، وال    القانون ، أو  اعن أنه هو الذي اخرتع  ل، احلكم  
  مفضالد ، وال مساوايد ، وال ينسب احلكم الذي جاء به لدين للا   مكذابد ، وال
    من ملة اإلسالم (  رجالكفر األيغر ) = ال  حكمها :

  عدم وجود دليل يوجب تكفريه ، فالشريعة مل تعلق الكفر األكرب على مصدر  دليل  ل، : 
 نفسه   م حكم بكمن بكم  ريه و  حكم من األدلة مل تفرق بي احلكم ، كما أن

 وتتعلق بهوه الحالة أربع مسابل
أن احلاكم املخرتِع لألحكام املخالفة للشريعة قد يكون أشد جرماد    المسألة الولى : 

 ل، ، ولكن حمل الب ث هو الكفر الذي ال دليل عليه ، ال يف   من احلاكم الذي مل يفعل
 أو األخف جرماد    حتقيق األشد

الفضالء على التكفري ءذه احلالة أبن اخرتاعه لذل،  استدل بعضذ    المسألة الثانية :
 القانون يذعد منازعة هلل تعا  يف شيء من خصائصه وهو : التشريع   

 ن ال بلو من حالتي : * أقول : واحلق أن يذفصهل يف حاله ، و ل، ألن املقن ِ 
د الفعل    ال اجر   أن يقوم ابلعمل ويدعي لنفسه حق التشريع ابلتصريي   احلالة األو  :

   ألنه مست ل ألمر حرمه للا تعا    فهذا كافر الكفر األكرب بال ش، 
 احلالة الثانية : أن يقوم ابلعمل وال يدعي لنفسه  ل،   فهذا ال يكفر لثالثة أمور : 

 ال دليل على كفره     1

السوء الذي يقنن للذنب ويزينه ويدعو له    فهو كافر  لصديق    عدم تكفري أهل السنة  2
 مع أنه ال يكفر ابتفاق أهل السنة  ، ن قرر هذا عند م

قال للا  فقد    ،الذين ال يست لون التصوير احملرم  للمصورين    عدم تكفري أهل السنة  3
: القدسي  احلديث  يف  أهلم  عنهم  من  ؟    »  بلق كخلقي  البخاري   ممهن  هب   (

النا   » أشد    :  (   وقال عنهم الرسول يلى للا عليه وسلم  5509م  ، مسل  5953
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(      5494، مسلم    5954للا   ) البخاري    عذاابد يوم القيامة الذين يضاهون خبلق
إ  املصور جعل نفسه خالقاد مع للا ، واملشرع جعل نفسه مشرعاد   وال فرق بينهما  

فاملصور كافر عند     سواء بسواء !  الق مع للا ، فمن كفر املشرع مع للا فليكفر اخل
 ه ال يكفر ابتفاق أهل السنة  من قرر هذا ، مع أن

* أقول : واتفان أهل السنة على عدم كفر صديق السوء والمصور دليل  
 قا ع على ما قررته آنفاك . فاحفظه ف نه مهم . 

الثالثة : التكفري ءذه احلالة أبن املقنن أيبي    المسألة  استدل بعضذ الفضالء على 
وجهي    وبيان خط ه مندالل  ري ي يي  طا و د يت اكم إليه من دون للا ، وهذا االست

: 
أنه مبين على مقدمة  ري ي ي ة ، وهي القول أبن الطا وت ال يكون   الوجه الول : 

 ث جهات :وبرهان خطإ هذه املقدمة من ثال  إال كافراد ! 
أن الطا وت يطلق على : ) كل رأ  يف الضاللة ( , و ل، أنه مشتق من الطغيان   .1

 الذي هو : جماوزة احلد   
» أي : اتركوا كل معبود دون للا   كالشيطان , والكاهن , والصنم    قال القرط  رمحه للا :

﴿  ، حتت قوله تعا  :    5/75, وكل من دعا إ  الضالل   ) تفسريه           

 [ (    36﴾ ] الن ل  
, واألينام ، وما وكل رأ  ضالل       » والطا وت :    وقال الفريوز آابدي رمحه للا : 

 ، طغا (     4/400الكتاب   ) القامو  احمليط  دون للا , ومردة أهلعبد من 
ابن  ، ولذل، قال  قد يكون مكفراد وقد ال يصل حلد الكفر    –إ اد    – الطغيان  ف* أقول :  

  » ف د ي أن تكون عبداد مطيعاد هلل ، فإ ا جاوزَت  ل، فقد تعد يَت وكنتَ  ابز رمحه للا : 
فعلته طا و د  الذي  الشيء  ءذا  دون  ل،       يكون  وقد  كافراد  يكون     فقد 

» الربدين   ابلراي     ، إيدار تسجيالتب    ، الوجه  2) شرح ثالثة األيول ، الشريط  
   ) 
يتذَتجَ أن مِ  .2 احلد , بدون    اَوز بهن أهل العلم َمن ويف أحداد أبنه طا وت اجرد أن 

 :للمويوف نفسه  النظر 
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أو متبوع أو    من معبود  ل ما جتاوز به العبد حدهالطا وت أبنه : » ك  وافر  عألهنم     (  أ  )  
 (     1/50مطاع   قاله ابن القيم رمحه للا ) أعالم املوقعي  

أو يقال : هو طا وت    » ومراده : من كان راضياد    : بقوله  ابن عثيمي رمحه للا  وعلق عليه  
ه الو جعلها للا له  حد ه حيث نز له فوق منزلتابعتبار عابده و بعه ومطيعه   ألنه جتاوز به  

, فتكون عبادته  ذا املعبود واتباعه ملتبوعه وطاعته ملطاعه : طغياحد   جملاوزته احلد بذل،  
 (     1/30  ) القول املفيد 

* أقول : فال يلزم من الويف ابلطا وتية أن يكون املويوفذ كافراد   الحتمال أن يكون  
 و   ال ابلنظر له همن ا ذوه طا و د ابعتبار 

اجلمادات املعبودة من دون للا أبهنا طوا يت ، ومن املعلوم   واويفكما أهنم     (  ب  )  
 الكفر   هو نقيضذ بداهة أن اجلمادات ال تويف ابإلسالم الذي 

: للا  رمحه  اجلوزي  ابن  حجر  قال  من  معبود    : كل  قتيبة  ابن  وقال  يورة   »   أو 
وطا وت   وكذل، حكى الزجاج عن أهل اللغة   ) نزهة األعي أو شيطان : فهو جبت  

 ابب الطا وت (     ، 410النواهر ص 
: تيمية رمحه للا  ابن  والكهان    وقال  والوثن  الشيطان   : فيه  يدخل  اسم جنس  » وهو 

 (    565/ 16والدرهم والدينار و ري  ل،   ) الفتاوا 
 اجلمادات به   كافراد ملا ساغ ويف * أقول : فلو كان كل طا وت  

   ري املكفرة هل العلم ويف الطا وت على أهل الذنوب أإطالق  .3
» الطا وت عبارة عن : كل متعد   وكل معبود من دون    قال الرا ب األيفهاين رمحه للا :

والصارف  اجلن  من  واملارد  والكاهن  الساحر  مسذ ي   : تقدم  وملا   للا     
 ، طغى (     108 ص  و د   ) املفرداتعن طريق اخلري : طا 

» والطوا يت كثرية , واملتبي لنا منهم مخسة :   وقال حممد بن عبد الوهاب رمحه للا :
علم    بغري  والعامل  فرضي  عذبد  ومن  الرشوة  وآكل  اجلور  وحاكم  الشيطان   أو م 

 (     1/137) الدرر السنية 
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: للا  رمحه  عثيمي  ابن  ال  وقال  السوء  وعلماء  الضال »  إ   يدعون  والكفرذين   ل 
: للا  أحل  ما  حترر  أو  للا  حرم  ما  حتليل  إ   أو  البدع  إ   يدعون   طوا يت    أو 

 (    151) شرح ثالثة األيول ص  
، اإلطالق  هذا  جاز  م  ملا  طا وت كافراد  فلو كان كل   : أقول  منه  *  للزم   أو 

 أن يكونوا مكفرين ابلذنوب  
سنة على عدم تكفريه ، وهو من قنن كفري من اتفق أهل ال يلزم منه ت  الوجه الثاني :

حلكم بغري ما أنزل ابي من قنن الذنب وبي من قنن  –يف التقني  –إ  ال فرق   لذنب ل
   ، إ  الكل واقع يف تقني أمر  حمرم  للا

: لنفسها   مثاله  ورمست  رئيساد  عليها  وجعلت  الطريق  لقطع  نفسها  نذرت   عصابة 
 السبيل وإخافة  العتداء وقطع  وينظم  م ا  يدعوهمنظاماد ، فكان هذا الرئيس هو الذي  

الرجل أيبي   فهذا  املسلمي فيمتثلون ، وهو الذي بمرهم فيأمترون وينهاهم فينتهون  
 مقنناد للذنب ، مع أنه ليس بكافر   

عليه التكفري ابلتقني ي ي اد لوجب تكفري مثل هذا   بذين أقول : ولو كان األيل الذي  *  
 ب الذنوب الذين اتفق أهل السنة على عدم تكفريهم   ، مع أنه من أي ا
   المسألة الرابعة :

إال    ، العلم  طالب  بي  نزاعاد  احلاالت  أشد  من  احلالة  هذه  أن  علماء  مع   العصرأن 
 الثالثة : ابن ابز واأللباين وابن عثيمي رمحهم للا اتفقوا على عدم التكفري ءا  

: ابن ابز رمحه للا  فإ ا سن    قال  أو ال حد »   ، الزاين  أنه ال حد على  يتضمن   قانوحد 
 (    124/ 7) الفتاوا  كفر     انون ابطل ، وإ ا است له الوايل: فهذا ق   على السارق 

يف » سلسلة   وانظر كالم األلباين رمحه للا بعدم تكفري من شرع القانون إال إن است له ،
   (  72، الدقيقة   849الشريط )  ا دا والنور   

 عن امللة ، لكنهبكفر عرج    » احلكم بغري ما أنزل للا ليس  ابن عثيمي رمحه للا :  وقال
يف    الص يي   وال يفر ق   ] = أيغر [   ألن احلاكم بذل، خرج عن الطريق  كفر عملي

دولته وبي من ينشيء      ل، بي الرجل الذي بخذ قانوحد وضعياد من قَبل  ريه وُيكمه يف 
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بالف القانون السماوي    إ  املهم هو هل هذا القانون  قانون الوضعي  قانوحد ويضع هذا ال
 (    1، حاشية  25ص    ) فتنة التكفري  (67) أم ال ؟ ؟
 الحالة التاسعة : التشريع العام 

 أن ُيكم بغري ما أنزل للا وجيعل هذا احلكم عاماد على كل من حتته    يوروا :
 ، بكم  ريه  للا  حكم  يستبدل  أنه  ،   اعن  احلكم  ءذا  سلطانه  حتت  من   ويلزم كل 

، وال جاحداد ، وال مكذابد ، وال مفضالد ، وال مساوايد ، وال ينسب    وال يكون مست الد 
 احلكم الذي جاء به لدين للا   

 الكفر األيغر   حكمها :
عدم وجود دليل  يوجب تكفريه ، فالشريعة مل تعلق الكفر األكرب على تعميم    دليل  ل، :

أو الذي ال يعمم    أو على اإللزام به ، كما أن األدلة مل تفرق بي احلاكم الذي يعمم   احلكم
 ، وال بي احلاكم الذي يلزم من حتته أو الذي ال يلزم  

 وتتعلق بهوه الحالة ستُّ مسابل
ي يي أن من حكم حكماد عاماد أو ألزم من حتته قد يذعد أكثر جرماد    المسألة الولى :

م احلكم العام أو مل يلزم به ، ولكن حمل الب ث هو : الكفر الذي ال دليل  من الذي مل ُيك
 يف حتقيق األشد جرماد    ال عليه ،

ا أنه مل  أالفضالء على التكفري ءذه احلالة ابلالزم   فر  ستدل بعضذ ا المسألة الثانية :
وهو يعتقد  من حتته إالعلى نفسه مث جيعل ما جاء به حكماد عاماد  يستبدل حكم للا بكم 

 وهوا االستدالل مردود من أربعة أوجه :  ، أنه أنفع وأيلي من حكم للا 
ما قرره أهل العلم من أن الزم املذهب ال يكون مذهباد إال إ ا عرفه    الوجه الول :

م من قوله ، ولو كان التالزم قوايد بيث يذنسب ز والتزمه   وأن املرء قد يعتقد خالف ما يل
 و مل يلتزم  ل، الالزم   القائل للتناقض ل

 

( مراده رمحه للا : أن العربة اخالفة أو موافقة القانون لل كم الشرعي ، وأنه ال يذنظر ملصدر  لكم القانون    67) 
 هل هو من َوض ع  ل، احلاكم ؟ أم أنه أخذه عن  ريه ؟ 
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تيمية رمحه للا :  ابن  ب  قال   ، النا  » والزم املذهب ال جيب أن يكون مذهباد  أكثر    ل 
القائل قال  إ ا  يلزم  فال  لوازمها    يلتزمون  وال  أقواالد  التعطيل   يقولون  يستلزم     ما 

معتقداد  يكون  بل   ، للتعطيل  معتقداد  يكون  يعرف   أن  ال  ولكن       اللزوم    ل،  لاثبات 
 (     16/461) الفتاوا 

فهو قوله ، و ما ال    » فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له    وقال رمحه للا :
اللزوم مل جَيذز أن يضاف    –هَو    –  فليس قوله ، وإن كان متناقضاد     فأما إ ا نفى  يرضاه   

 (    29/42إليه الالزم بال   ) الفتاوا 
أم ليس اذهب ؟ » وأ  وقال رمحه للا :    ما قول السائل : هل الزم املذهب مذهب ؟ 
س اذهب له إ ا مل يلتزمه ، فإنه إ ا كان قد  ] الزم [ مذهب اإلنسان لي   فالصواب : أن 

 (    20/217) الفتاوا  عليه      أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذابد 
  ل، وهو يعتقد أن هذا الالزم قد يتخلف   إ  قد يوجد من يفعل    الوجه الثاني :

لتعطيل وأنه  وتقدم متثيل ابن تيمية رمحه للا ابألقوال املوحلة ل ،  أن الشريعة أنفع من حكمه  
 ال يلزم منها أن يكون قائلوها من أهل التعطيل   

التمس، به     * أقول : و لف الالزم برهان على عدم انضباطه    ال سيما  ،فال يصي 
 ا إال اليقي   يف مسائل التكفري الو ال يعترب فيه

ود  أن أهل السنة ال يكفرون إال أبمر ال احتمال فيه ، و ل، أن احلد  الوجه الثالث :
 رأ ابلشبهات ، والتكفري أو  أن يدرأ   تذد

زذل  ل، عنه ابلش،   ) الفتاوا  قال ابن تيمية رمحه للا : » من ثبت إسالمه بيقي مل يتَ 
12/466    ) 

  كلهم  [ ما أمجع عليه العلماء  ت» وال نكفر إال ] ب للا : وقال حممد بن عبد الوهاب رمحه
 (    1/102) الدرر السنية   

يلزم منه تكفري من اتفق أهل السنة على عدم تكفريه ، وهو املشرع   الوجه الرابع :
وألزمهم به ، وخالف   شرع الذنب يف أهله ،أابد فلو أن    –الذي دون الشري  – للذنب

يستمع ملن يناي ه   فال يكفر عند أهل السنة ، بينما يكفر عند من ومل    من ينكر عليه ، 
 قالة  التَزم القول ءذه امل
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: الثالثة  ،    المسألة  اليهود   احلالة بديث حتميم  التكفري ءذه  بعضهم على  استدل 
﴿  ( :    4415تعا  فيهم ) كما يف ي يي مسلم    فأنزل للا                  

             ﴿ : إ  قوله ﴾             [ ، وقوله : ﴿  41﴾ ] املائدة            

                       املا  [ ﴿    44دة  ئ﴾   ،  ]                          

     ﴾    [ ، ﴿    45] املائدة                                   ﴾   املائدة [
وهذا االستدالل  ،  ُيكم بكفرهم إال لكوهنم جعلوا الت ميم شرعاد عاماد    مل  [ ، فريا أنه  47

قد كفروا بغري    –ل على كفرهم ابلتشريع العام  الذين يراد االستدال  –مردود   ألن اليهود  
 وبيان  ل، من وجهي :  املزعوم ،  التشريع

فلما  ،  احلديث    أهنم أنكروا حكم للا يف الزاين احملصن ، وهو ما يرحت به رواايت .1
» ال جند    سأ م الن  يلى للا عليه وسلم : » ال جتدون يف التوراة الرجم ؟   قالوا : 

 ةتولتم ا قرأ قارمهم من التوراة وضع يده على آي  ،(    4556) البخاري  فيها شي اد !    
اجل ود    هو  ذا اإلنكارته، و (    4556دها ! ) البخاري  ترأ ما قبلها وما بعتالرجم وق 

 تقرير االتفاق على أنه كفر أكرب     الذي تقدم

» ما جتدون    يلى للا عليه وسلم :  فلما سأ م  الزاين احملصن ،  أهنم بدلوا حكم للا يف  .2
،  (    3635  ) البخاري يف التوراة يف شأن الرجم ؟   قالوا : » نفض هم وجيلدون  

هو    مث نسبوا ما جاموا به من عند أنفسهم إ  دين للا ، وهذا  وا حكم للاري فقد  
أكرب   كفر  أنه  على  االتفاق  تقرير  تقدم  الذي  ولذل،  التبديل   قال، 

  ا احلديث أيضاد : دليل على أهنم كانوا يكذبون على ذ» ويف ه  ابن عبد الرب رمحه للا :
 (   9/ 14  ) التمهيد  ءمم  ل، إ  رءم وكتاءتوراوم ، ويضيفون كذ

التشريع العام   ألن اليهود    فال يصي االستدالل ءذه القصة على التكفري بالة* وعليه :  
يف   الوقعوا  أهل  اتفق  مَ سنة  حالتي  تلبسعلى كفر  عنهما  –لحداحلا    ن   فضالد 

 فإثباتذ أن كفرهم إمنا جاء من التشريع العام ُيتاج لدليل آخر    ، –معاد 
به    التكفري   اتفق أهل العلم على  قد  –يف الرواايت    –ر  هاهر  * أقول : وتعليق التكفري أبم

( أو  من تعليقه ا ل النزاع ) = التشريع العام جمتمعي ) = اجل ود أو التبديل أو ءما 
 التكفري به ، وال دليل على أن كفر اليهود علق به     ال دليل على ي ( الذ
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  إال أنه رجع ه احلالة  ذءتكفري  لبن عثيمي رمحه للا فتوا ابكانت ال  المسألة الرابعة : 
 وبيان  ل، على الن و اآلش : ، عنها 

 الف    تشريعاتن هؤالء : َمن يضعون للنا   »     ومِ   قال رمحه للا : الفتوا املتقدمة   
منهاجاد يسري النا  عليه ، فإهنم مل يضعوا تل، التشريعات   التشريعات اإلسالمية ، لتكون
وهم يعتقدون أهنا أيلي وأنفع للخلق ، إ  من املعلوم    املخالفة للشريعة اإلسالمية إال

  ه   إال اإلنسان ال يعدل عن منهاج إ  منهاج بالف ابلضرورة العقلية ، واجلبلة الفطرية أن
» ألن هذا املشرع   عدل عنه   وقال رمحه للا : وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما 

  ( للعباد    وأنفع  اإلسالم  أنه أيلي من  إمنا شرعه العتقاده  اإلسالم    تشريعاد بالف 
 (     143/ 2الفتاوا 

 يف هذه الفتوا ثالثة أمور ال بد من التنبه  ا : و * أقول : 
 نظراد    يف هذا االستدالل دم أنتشرع ابلالزم ، وتقر املتكفتدل على  تأنه اس .1

رمحه للا أرجع التكفري يف هذه احلالة لالعتقاد ، وهو يتفق مع ما قررته يف حكم    هأن .2
قد علق الكفر يف هذه احلالة ابلالزِم الذي ال يلزم   فليتأمل هذا ه هذه احلالة ، إال أن

يرون أن اإلرجاع لالعتقاد يف هذه    ،املسألة ومع  لالذين يتمسكون بكالمه يف هذه 
 الصورة إرجاء ! 

، ولو كان التكفري    املسألة  مل يلتزم قوله هذا ومل يستعمل التكفري ابلالزم يف  ري هذهه  أن .3
   مجيع مسائل التكفري يف من العلماء  ريذه لقال به و  ابلالزم حقاد لقال به

 الفتو  المتأخرة
شرع ولكنه حكم ءذا ، أو شرع هذا ، وجعله دستوراد   ا كان يعلم ال» وإ  قال رمحه للا : 
عليه   يعتقد أنه هامل يف  ل، ، وأن احلق فيما جاء به الكتاب والسنة : فإننا   ميشي النا 
 أن نكفر هذا    ال نستطيع 

  المسألة الخامسة :
، ويبين على هذا  املتأخرة  األزمان  إال يف  العام مل حتدث  التشريع  أن حالة  البعض   يرا 

) املتقدمي   أنه : ال يصي التمس، يف عدم التكفري أبنه ) ال يوجد دليل مكفر ( ، وأن
 خطأ ألمرين : الرأي من أهل العلم مل يكفروا ءذه احلالة ( ، ويف هذا 
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فقد استدل    به     ءذه احلالة بشيء ، وهذا ما ال يقوليستدل على التكفري   يلزم منه أال    1
) = سبب = علة (   عن هذا االستدالل ، وأن مناط  بقصة الت ميم ، وتقدم اجلواب

 التكفري يف هذه القصة ليست التشريع العام   
فت أحد من أهل العلم ابلتكفري ءا أن حالة التشريع العام قد وقعت قبل قرون ، ومل يذ   2

أمثل ومن  منذ،  املسلمي  بالد  من  ءا كثري  ابتليت  الو  الضرائب   :  ة  ل، 
تركها ، مع أهنا حمرمة ، بل من    واضعها يلزِم ءا ويعاقب على  عصور ، ومن املعلوم أن 

أنزل للا   ما  بغري  العلم ،  ،  يور احلكم  أهل  به  لقال  الفعل مكفراد    ولو كان هذا 
 عن بيانه مع معايروم له   ولقرروا أن التشريع العام كفر ، وملا سكتوا

 المسألة السادسة : 
الثالثة    العصرأن علماء  ب العلم ، إال  اعاد بي طال مع أن هذه احلالة من أشد احلاالت نز 

 : ابن ابز ، واأللباين ، وابن عثيمي رمحهم للا اتفقوا على عدم التكفري ءا ،  
  

 مت بمد للا


