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ــم أســأهلم عــن ســبب تكفــريهم مث تفجــريهم  كــأين بأهــل التفجــري األخــري إذا التقيــت 

ــا األثـيم م مــن املســلمني الــذين قــالوا الإلــه إال هللا وكــانوا  مــؤمنني  وقــتلهم للمعاهــدين وإخــوا
الصـاحلني  بـن عثيمـني يف شـرح ريـاضاوقتـل أنفسـهم بعمليـة إنتحاريـة بـني حترميهـا فقيـه الزمـان 

ا كـذلك وإمنـا هـيولكن ـا  هم بأحكام اجلهاد جاهلني يوردون هـذه األدلـة حيسـبو شـبه تقربـوا 
ـم يف ديـن هللا مـن املبتـدعني فاسـتمع إىل شـبههم الـيت نشـروها بـني  لرب العاملني وال يعلمـون أ

ملـا  شـبههم والـرد عليهـا إال ن مـن احلـذرين وماكـان يل ومـا ينبغـي نشـرو لتكـ االعبـاد والـرد عليهـ
ــا قــام الراعــي  يريــدون إفســاد الرعيــة علــى املقتضــي مــن نشــرهم هلــا بــني العامــة واخلاصــة يرددو

الطعـن يف  علـى عقـول الشـبيبة إال بعـد وخلـق الفـنت عليـه ومـا كـان هلـم مـن سـبيل يف السـيطرة
مـن سـلف  واحذر مث احذر فكل خـري يف اتبـاع ليك إليكإعلماء السنة وتوقري علماء البدعة ف

خــري اهلــدى  هللا عليــه وســلم القائــل داع مــن خلــف وصــدق رســول هللا صــلىوكــل شــر يف ابتــ
ا وكل حمدثة بدعة وكل   . بدعة ضاللة هدى حممد وشر األمور حمدثا
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   شبه القوم الغالين

وينصـروا  مـن قـال لكـم أن هـؤالء معاهـدين أمل يقتلـوا املسـلمني يف األفغـان و العـراق –األوىل 
ــم مــن املعاهــدين فــأي عهــد تتكلمــو يهــود علــى الفلســطال قــد فه نــعن ينني هــل بقــي أن نــردد أ

  ٠نقضوا العهد وال كرامة بل ليس لنا معهم إال القتل واإلهانة
ـم مترتسـني فـال بـأس مـن –الثانيـة  قـتلهم  وبالنسـبة للمسـلمني الـذين قتلـوا فقـد كـان الكفـار 

م فنصـبحأمجعني كما أفىت بذلك شـيخ اإلسـالم واملسـلمني فلـم نقتـل  آمثـني بـل  املسـلمني لـذا
  ٠فعلنا ذلك بغية قتل الكافرين 

النــيب  تـلغأمل ي٠النكايـة بالعـدو لـردعهم وختـويفهم جهـاد فكـذبتم علينـا وقلــتم فسـاد –الثالثـة 
  ٠صلى هللا عليه وسلم كعب بن األشر ففعلنا إصالح أم إفساد

األمــني  تنــا توجيهــات اجملاهــدءجاألمــري بلســان ســيد املرســلني وقــد قــد أمرنــا بطاعــة ا –الرابعــة 
فيـه  بفعـلٍ  فكنـا هلـا مطيعـني اأسامة بن الدن أو الظـواهري ذراعـه اليمـني أو مـن علـى طريقتهمـ

ظلمــا وعــدونا  نصــر لإلســالم واملســلمني علــى الكفارالظــاملني فنأخــذ بثــأر إخواننــا الــذين كــانوا
  ٠بأيديهم من املقتولني 

ـم كفـار بـاهلل رب العـاملني و يف حكامهوأما دول املسلمني فقولنا  –اخلامسة  اهلجـرة  نبغـييم أ
ــم حكمــوا غــريَ  احلــاكمني  أحكــمِ  شــرعِ  مــن عنــدهم كمــا أفــىت بــن الدن شــيخ املفتــني أمل تــروا أ

  ٠فكانوا به من الكافرين 
م املسـلمني وأتـوا ناقضـا جعلهـم كـافرين وبـنعم -السادسة هللا  وناصـروا دول الكفـر علـى إخـوا

  .عليهم جاحدين
 زمانـه كم فإنـا عـنهم مـن املنعـزلني وأيـن العلمـاء فكمـا قـال شـيخنا عالمـةؤ وأمـا علمـا –السابعة

سـتمع إليهــا كـان مــن اجلــاهلني اأمســاء براقـة مــن  أميـن الظــواهري املصـري فــابن بـاز وابــن عثيمـني
لعمــالء الســلطان  والطاعــة للمضــحني اجملاهــدين ال عرضــوا عــنهم تكونــوا ســاملني فالســمعأف
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بــني احلواشــي الصــفراء راقــدين وللشــباب عــن اجلهــاد  فــأين جهــادهم فــال يزالــون ٠ني املــداهن
  .من املستمعني دع احلواشي الصفراء وكن من اخلارجني مثبطني أمل تكونوا لشعر عائض القرين

األمـني  الرسـولوقـد أدخلـوهم وعصواْ  الثامنة : هـل جيـوز إدخـال النصـارى إىل جزيـرة العـرب ؟؟
  ٠قانعني وبوجودهم يف جزيرة العرب فكانوا عن أمره معرضني ٠يه وسلم هللا صلى هللا عل

 فــــأقول يف الــــرد علــــى هــــؤالء اجلــــاهلني املعتــــدين مســــتعينا بــــرب العــــاملني بــــال إســــهاب ممــــل وال
  . ختصار خمل وعجلت إليك ريب لرتضى فأكن من الناجني املنصورينا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :أوال قولكم
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علـى  يهـودالاهـدين أمل يقتلـوا يف العـراق واألفغـان املسـلمني وينصـروا من قال لكم أن هـؤالء مع
ــم معاهــدين فــأي عهــد تتكلمــو  وال   قــد نقضــوا العهــدفه نــع نالفلســطينني هــل بقــي أن نــردد أ

  ٠كرامة بل ليس لنا معهم إال القتل واإلهانة
   :الرد عليه من وجوه

  أتعرفون من املعاهد ؟ وعظم ذنب قتله ؟  :األول
ثـََنا َعْبـُد اْلَواِحـدِ قال ال ثـََنا قـَـْيُس بْـُن َحْفـٍص َحـدَّ ثـََنا احلََْسـُن  بخاري يف صحيحه َحـدَّ َحـدَّ

ثـََنا ُجمَاِهــٌد َعــْن َعْبــِد اهللَِّ ْبــنِ  ُ َعَلْيــهِ  ْبــُن َعْمــرٍو َحــدَّ ُهَمــا َعــْن النَّــِيبِّ َصــلَّى اهللَّ ُ َعنـْ  َعْمــرٍو َرِضــَي اهللَّ
  .رَِحيَها تُوَجُد ِمْن َمِسريَِة أَْربَِعَني َعاًما َعاَهًدا َملْ يَرِْح رَاِئَحَة اْجلَنَِّة َوِإنَّ َمْن قـََتَل مُ َوَسلََّم قَاَل 

  .فقتله كبرية إذن من الكبائر 
بِـِه َمـْن لَـُه  بن حجر يف الفتح يف شرح هذا احلديث " َمْن قـََتَل ُمَعاَهًدا "، َواْلُمـرَاداقال 

    . ُهْدنَة ِمْن ُسْلطَان أَْو أََمان ِمْن ُمْسِلم اء َكاَن ِبَعْقِد ِجْزيَة أَوْ َعْهد َمَع اْلُمْسِلِمَني َسوَ 
 قلــت وهــؤالء الــذين فجــروا فقتلــوا كــذلك هلــم عهــد مــع الســلطان وقــد أعطــوا إقامــة تــدل علــى

  ٠ذلك العهد فال حيل واحلالة كذلك القتل 
  

 يلزم نقض عهدنا حنن معهمإذا نقضوا عهدهم مع دولة مسلمة أخرى كاألفغان فال  الثاين :

م وقـد تفـرق العـامل املسـلم منـذ العهـد األمـوي بعـد تسـاع ا ألن لنا سـلطاننا املبـايع وهلـم سـلطا
مـع دولـة  الرقعة إىل دويالت وصار يف كل دولة إمام مبايع بال نكريفـإذا نقـض الكفـار عهـدهم

يف الـدين  استنصـروكموإن (فال يلـزم نقـض العهـد مـع دولـة أخـرى معاهـدة هلـم وقـد قـال تعـاىل 
واعتــدوا علــى  فــإذا كــان بيننــا وبيــنهم ميثــاق )فعلـيكم النصــر إال علــى قــوم بيــنكم وبيــنهم ميثــاق

تعـاىل اسـتثىن وإذا  بعض املسلمني يف بالد أخرى فال يلزم نقض عهدهم معنـا والنصـرة ألن هللا
ر معقل ر هللا بطل    .جاء 

   :) ٢٥١ -٤قال الشوكاين يف كتابه السيل اجلرار(
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 يف كـل قطـر األمـر وأما بعد انتشار اإلسالم واتساع رقعته وتباعد أطرافـه فمعلـوم أنـه قـد صـار

لبعضــهم  أو أقطــار الواليــة إىل إمــام أو ســلطان ويف القطــر االخــر أو األقطــار كــذلك وال ينفــذ
ي يف قطر اآلخر وأقطاره اليت رجعت إىل واليته فـال بـأس طـني بتعـدد األئمـة والسـال  أمر وال 

الـذي ينفـذ فيـه أوامـره ونواهيـه  وجيب الطاعة لكـل واحـد مـنهم بعـد البيعـة لـه علـى أهـل القطـر
الـذي قـد تثبتـت فيـه واليتـه وبايعـه  وكذلك صاحب القطر اآلخر فإذا قام من ينازعه يف القطر

وال الـدخول  أهـل القطـر اآلخـر طاعتـه أهله كان احلكم فيه أن يقتل إذا مل يتب والجتـب علـى
ودع عنــك مايقــال يف خمالفتــه فــإن   :إىل أن قــال٠٠٠٠٠٠٠٠واليتــه لتباعــد األقطــارحتــت 

اإلسالم وماهي عليه االن أوضح مـن مشـس  الفرق بني ماكانت عليه الوالية اإلسالمية يف أول
  ٠خياطب باحلجة ألنه اليعقلها النهار ومن أنكر هذا فهو مباهت اليستحق أن

عليـه  كون حتت نظر السلطان املسـلم احلـاكم فـال يفتـاتإن أمر إعالن نقض العهد ي :الثالث
ـــه  عـــن  مث يف تقصـــريه يف اإلعـــالنواإل "نقـــض العهـــد ومل ينقضـــه احلـــاكم"احـــد مـــن الرعيـــة بقول

  .النقض إذا مت موجبه عليه فاليفتات أحد عليه برأيه
 لو نقض اإلمام عهدهم وجب تنبيههم المباغتتهم وقـتلهم قـال البخـاري يف صـحيحه :الرابع

َوَجلَّ ( َوِإمَّا َختَاَفنَّ ِمْن قـَْوٍم ِخَيانًَة فَانِْبْذ  قـَْوله : بَاب َكْيَف يـُْنَبذ ِإَىل َأْهل اْلَعْهد ، َوقـَْول اهللَّ َعزَّ 
  ) َسَواءٍ  ِإلَْيِهْم َعَلى

  :بن حجر يف شرح الباباقال 
يـُْعِلمُهـْم بِـَأنَّ اْلَعْهـد اِنـْـتَـَقَض ، قَـاَل اِبْـن  ْم َمـنْ َأْي ِاْطرَْح ِإلَْيِهْم َعْهدهْم ، َوَذِلَك بَِأْن يـُْرِسل ِإلَـْيهِ 

َيِصـريُوا ِمْثلـك  َوِقيَل َعَلى َعْدل ، َوِقيَل َأْعِلْمُهْم أَنَّك َقْد َحاَربْتهْم َحىتَّ  ,َعبَّاس : َأْي َعَلى ِمْثل
ُهْم الـنـَّْقض فَـَال تُوقِـع ِإَذا َعاَهـْدت  ِيف اْلِعْلم ِبَذِلَك . َوقَاَل اْألَْزَهرِّي : اْلَمْعـَىن  قـَْوًمـا َفَخِشـيت ِمـنـْ

  ِمبَُجرَِّد َذِلَك َحىتَّ تـُْعِلَمُهْم . ِِمْ 
  ٠وهؤالء فجروهم فقتلوهم ومل ينذروهم 
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   :قوهلم يف الثانية
م مترتسني فال بأس من قتلهم أمجعني كمـا  وبالنسبة للمسلمني الذين قتلوا فقد كان الكفار 

م فنصـبح آمثـني بـلأفـىت بـذلك شـيخ اإلسـال فعلنـا ذلـك  م واملسـلمني فلـم نقتـل املسـلمني لـذا
  .بغية قتل الكافرين

   :فاجلواب عنه
ا أن يكــون ذلــك يف جهــاد منضــبط بضــوابط  هــذه ليســت صــورة صــحيحة للمســألة بــل صــور

ن يف جـــيش مث يتـــرتس الكفـــاراحلربيون بنفـــر مـــن املســـلمني أمـــا قتـــل و يكـــون املســـلمو  الشـــرع
منـني وهـم مـدنيون غفلـة ومل يواجهوننـا يف حـرب فـال تـدخل هـذه الصـورة أبـدا يف اآل املعاهدين
  ٠الترتس مسألة

  
   :قوهلم يف الثالثة

تـــل النـــيب غأمل ي٠النكايـــة بالعـــدو لـــردعهم وختـــويفهم جهـــاد فكـــذبتم علينـــا وقلـــتم فســـاد
  ٠فأنصفونا فأين اإلفساد٠هللا عليه وسلم كعب بن األشرف صلى

   :اأقول يف اجلواب عن هذ
النكايــة بالعــدو قــد أجازهــا مجــع مــن العلمــاء ولكــن هلــا شــروط وضــوابط فمــن ذلــك مــا 

 عبد السالم يف القواعـد الفقهيـة قـال : شـرع اجلهـاد للنكايـة بالعـدو فـإذا كـان العـدو ذكره بن

 أو كمـــا قـــال إنتهـــى كالمـــه ٠٠٠قويـــا مســـتحكما أو كثـــريا وكانـــت النكايـــة بالضـــد فـــال يشـــرع
  .بتصرف

الـــيت جـــاءت يف حـــديث أيب أيـــوب لـــون ونكايـــة هـــؤالء لـــون آخـــر فتلـــك  فـــإن النكايـــة
مضــاد فيــه قــوة وهــذه قائمــة علــى منكــر مــن قتــل املعاهــدين وليســوا يف حالــة  منضــبطة جبــيش

  ٠معنا فبأي دليل يسوغ قتلهم  حرب جبيش مواجهة
واغتيال كعب بن األشـرف كـان يف العهـد املـدين ملـا انتفـى زمـن الضـعف وشـرع اجلهـاد 

عنـد املسـلمني قـوة رادعـة وكـان كعـب يف حكـم احلـريب وكـان ذلـك بـإذن النـيب صـلى هللا  نوكـا



٩ 

َوَصـِنيع اْلُمَصـنِّف ِيف اجلَِْهـاد يـُْعِطـي َأنَّ َكْعبًـا َكـاَن ،  , :بـن حجـر يف الفـتحاوسـلم قـال  عليـه
 أَْيًضا " اْلَكِذب ِيف احلَْْرب ْرَجَم َلهُ َحْيُث تـَْرَجَم ِهلََذا احلَِْديث " اْلَفْتك بَِأْهِل احلَْْرب " َوتَـ  ُحمَارِبًا

"  
  

   :قوهلم يف الرابعة
الدن  تنا توجيهات من أمرائنا كأسـامة بـنءألمري بلسان سيد املرسلني وقد جاقد أمرنا بطاعة ا

فيــه  فكنــا هلــا مطيعــني بــذلك الفعــل الــذي اأو الظــواهري ذراعــه اليمــني أو مــن علــى طريقتهمــ
وعــدونا  ى الكفارالظــاملني فنأخــذ بثــأر إخواننــا الــذين كــانوا ظلمــانصــر لإلســالم واملســلمني علــ

  ٠بأيديهم من املقتولني
   :اجلواب عن هذا

 الخيلو األمر من أن يقال فيه إما ان يكـون هـؤالء الغـالة مـن أهـل هـذا البلـد فتلـزمهم

 طاعــة حاكمهــا املســلم وبيعتــه وتــرك اخلــروج عليــه وال انفــاك عــن بيعتــه وقــد بايعــه أهــل احلــل

فقاعـدة  والعقد والناس كأسامة بـن الدن وأتباعـه مـن أهـل هـذه الـبالد تبـع هلـم كمـا هـو معلـوم
الـنقض  اإلستصـحاب جتعـل ألسـامة بيعـة يف عنقـه حلـاكم هـذه الـبالد إال إذا دل الـدليل علـى

هللا ومـا فعـل مـن  وإما أن يكونوا من اخلارج فلو سلمنا تنزال أنه أمري حلرمـت طاعتـه يف معصـية
مقــدم علــى جلــب  بتقتيــل املعاهــدين بــالتفجري ومــن معهــم مــن املســلمني ودرء املفاســدمثلــة 

وتشــويه صــورة  املصــاحل وأي مفســدة أعظــم بعــد الشــرك والبــدع مــن قتــل املســلمني واملعاهــدين
صـنفونا بعـد هـذا  اإلسـالم واملسـلمني فضـعفت الـدعوة إىل شـرع رب العـامليني إذ أن أعـداء هللا

فأصـبحوا لإلسـالم وأهلـه   هابيني فاغتاضـت قلـوب املـدعويني مـن الكـافرينالتفجري أننا من اإلر 
  .كارهني وعن دعوة التوحيد من املدبرين املعرضني

ولـــو كـــان يف هـــذا العمـــل نصـــر لإلســـالم كمـــا زعمـــتم لفعـــل ذلـــك رســـول هللا وأمـــر بـــه 
عليــه  ن مــن بعــده فــأين أنــه صــلى هللاو ن والصــحابة املهــديو اشــدولفعلــه اخللفــاء الر  وحــث عليــه

  .قتل معاهدين أو أمر أصال باجلهاد وقت الضعف وسلم
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 وكان هدي النيب صلى هللا عليه وسلم وقت الضعف املساملة مع األعـداء:(قال شيخ اإلسالم 
  قال. أو كما ٠٠٠)وترك املواجهة 
فوا لالضــعف فخــا وقــت رفهــذه السياســة الشــرعية الــيت جيهلهــا مــن واجــه الكفــا :قلــت

هللا عليـه وسـلم إذ  لـوا وطـردوا يف أطـراف اجلبـال وصـدق رسـول هللا صـلىطريقة الرسول حـىت ذ
  ٠)وكتبت الذلة والصغار ملن خالف أمري(قال 

  
  : قوهلم يف اخلامسة

م كفـار بـاهلل رب العـاملني و   نبغـي اهلجـرة مـنيوأما دول املسلمني فقولنا يف حكامهم أ
م حكاعندهم كما ذكر  فكـانوا  موا غريشـرع أحكـم احلـاكمنيبن الدن شيخ املفتني أمل تروا أ
  ٠به من الكافرين 

 اجلواب عن هذا أن أحسن أدلـتكم املعروفـة يف تكفـري احلـاكم بغـري مـا أنـزل هللا الـذي

   :هيأعقبه التفجري 
الكافرون وهـذا نـص واضـح يف تكفـري  ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم(قوله تعاىل :  .١

  )٠من حكم بغري ماأنزل هللا
الجيدوا يف أنفسـهم  فال وربك اليؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث( تعاىل: وقوله .٢ 

  )٠حرجا مما قضيت ويسلمواتسليما
 بـــن كثـــري يف تكفـــري مـــن حكـــم بغـــري مـــا أنـــزل هللا يف البدايـــةاومـــا نقلتمـــوه مـــن إمجـــاع عـــن  .٣ 

علـيهم  علـى عبـاده األنبيـاءويف ذلـك كلـه خمالفـة لشـرائع هللا املنزلـة () :  ١٢٨- ١٣والنهايـة (
الشــرائع  الســالم فمــن تــرك الشــرع احملكــم املنــزل علــى حممــد خــامت النبــني وحتــاكم إىل غــريه مــن

ــــه مــــن فعــــل ذلــــك كفــــر بإمجــــاع  املنســــوخة كفــــر فكيــــف مبــــن حتــــاكم إىل الياســــق وقــــدمها علي
   ٠ )املسلمني

م(:  تعاىل وقوله .٤ ليك وما أنزل من قبلك يريدون آمنوا مبا أنزل إ أمل ترإىل الذين يزعمون أ
 )يكفـروا بـه ويريـد الشـيطان أن يضـلهم ضـالال بعيـدا أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقـد أمـروا أن



١١ 

م٠ ـــم صـــاروا منـــافقني لكـــو م  والوجـــه أ يريـــدون التحـــاكم إىل الطـــاغوت فقـــد جعـــل إميـــا
  ٠مزعوما

أن طاعــة األحكــام  وهــذا يــدل علــى) ٠٠وإن أطعتمــوهم إنكــم ملشــركون(وقولــه تعــاىل : .٥ 
  .الوضعية شرك

  ٠فيدل على أن حتكيم غري شريعته شرك٠)وال يشرك يف حكمه أحدا  :(وقوله تعاىل .٦
ووجهـه فاحلكـام بغـري مـا أنـزل هللا ٠)إياه إن احلكم إال هلل أمر أال تعبدوا إال(وقوله تعاىل :  .٧

   ٠هذا الوجه نازعوا هللا يف أمر خاص به فيسموا مشركني من
ـــه تعـــاىل : وق .٨ م(اول ـــا ـــا مـــن دون هللا ختـــذوا أحبـــارهم ورهب ـــم  ٠ )أرباب ـــا أل فســـموا أرباب

  .أطاعوهم فيما مل حيكم هللا به
يف  ) والواحـدي يف أسـباب النـزول والبغـوي ١٢٤-٥سبب نزول رواه الطـرباين يف الكبـري ( .٩

اليهـود  ضـي بـنيبن عبـاس قـال كـان أبـو بـردة األسـلمي كاهنـا يقا) عن ٢/٢٤٢معامل التنزيل (
إىل الــــذين  أمل تــــر(فيمــــا يتنــــافرون إليــــه فتنــــافر إليــــه أنــــاس مــــن املســــلمني فــــأنزل هللا تعــــاىل 

اإلصـابة إسـناده  ) اآليـة قـال اهليثمـي رجالـه رجـال الصـحيح وقـال احلـافظ يف٠٠٠٠٠يزعمـون
ماوجـدت لـه  سـباب النـزول شـيخ الطـرباينأ) وقال الشـيخ مقبـل يف ماصـح مـن  ١٨-٧جيد (
   ٠لكنه تابعه إبراهيم بن سعيد اجلوهري عند الواحدي  ترمجة
 حكمـــا لقـــوم يوقنـــون) وقولـــه تعـــاىل : ( أفحكـــم اجلاهليـــة يبغـــون ومـــن أحســـن مـــن هللا.١٠

  ٠إىل غري ماأنزل هللا فأضاف حكمهم بغري ماأنزل هللا إىل اجلاهلية فدل على كفر املتحاكم
 ومن مل حيكم بغري ماأنزل هللا فأولئك بن عباس كفر دون كفر يف شرح قوله تعاىلاقول  .١١

  ٠هم الكافرون معناه كفر أكرب دون كفر أكرب ( أحدث هذا القول العلوان )
  ٠فيدل على األكرب مقوهلم إذا حلي الكفر باأللف والال .١٢

   :واجلواب عن هذه الشبه كما يلي
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   :قوهلم أوال :

 وهــذا نــص واضــح صــريح يف )م الكــافرونومــن مل حيكــم مبــا أنــزل هللا فأولئــك هــ(قولــه تعــاىل : 
  .تكفري من حكم بغري ماأنزل هللا

ثـََنا ثـََنا أَبُو َمْعَمٍر قَاَل َحدَّ َعْبُد اْلَواِرِث قَاَل  أقول قد روى البخاري يف صحيحه قال َحدَّ
ثـََنا َخالِــٌد َعــْن ِعْكرَِمــَة َعــْن ابْــِن َعبَّــاسٍ  ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َوقَــالَ  قَــاَل َضــمَِّين َرُســوُل اهللَِّ َصــلَّى َحــدَّ  اهللَّ

  .اللَُّهمَّ َعلِّْمُه اْلِكَتابَ 
فاســـتجاب هللا دعـــاء رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم حـــىت مســـاه عبـــدهللا بـــن مســـعود 

 بن حجر بسند صـحيح عـن عبـدهللا بـنا القرآن كما روى ذلك يعقوب بن سفيان قال ترمجان
  . بن عباسقال نعم ترمجان القرآن عبدهللا مسعود أنه

 فقد روى يف صحيفة علـي بـن أيب طلحـة يف التفسـري عـن عبـدهللا بـن عبـاس رضـي هللا عنـه أنـه
يف تفســري هــذه اآليــة إذا جحــد احلــاكم حكــم هللا فهــو الكــافر وإذا مل جيحــد فهــو فاســق  قــال
  . ظامل

  .فإن قالوا بن عباس خيطيء ويصيب فحسبنا اآلية
 ر القــرآن وتــرك فهــم أصــحاب الرســول صــلى هللا عليــهقلنــا هــوذا مــذهب اخلــوارج األخــذ بظــاه

 وســتفرتق أمــيت علــى ثــالث وســبعني فرقــة كلهــا يف النــار إال واحــدة مــن كــان"وســلم وقــد قــال 
  ."على مثل ماأنا عليه وأصحايب

فـإن قـالوا ذلـك ضـعيف  ٠بن عباس يف تأويل هذه اآلية أحد فكان إمجاعااومل خيالف 
  .كان يأخذ البخاري منها يف صحيحهبن عباس قلنا هذه الصحيفة  اعن 

مبصر صـحيفة البـن أيب طلحـة يف التفسـري لـو سـافر الرجـل :"وزكاها اإلمام أمحد فقال 
ـا وجـادة اوكون علي بن أيب طلحة مل يسمع من  ٠"ملا كان كثريا إليها بـن عبـاس فـال يضـر أل
  .حجة وهي

  .واإلمام أمحد اليزكي صحيفة مرجعها الضعف
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هـي كفـر قلنـا :بن عباس قال انها خالفت مارواه احلاكم بسنده إىل فإن قال قائل ولك
 التوفيق بني كالمي عبدهللا بن عباس الطرح أحدمها فإذا وفقنا خرج لنا أن معىن كالمه األصل

 :قلـت "كفـر دون كفـر"الكفر األصغر ملن حكم بغري ماأنزل هللا بقرينة قوله كما عنـد الطـربي 
 )سـباب املسـلم فسـوق وقتالـه كفـر(نـيب صـلى هللا عليـه وسـلم يعين حـىت جيحـد وذلـك كقـول ال

 تفق اآلثـار وتسـلم مـن التضـاد إذ األصـل كمـا هـو مقـرر يف أصـول الفقـه اجلمـع عنـد تعـارضتل
 ومــا آتــاكم(قــال هللا تعــاىل  ٠كمــا هــو مــذهب اجلمهــور خالفــا لألحنــاف٠األدلــة الالرتجــيح 
مـــن ألفـــاظ  "مـــا"ع علـــى الرتجـــيح فـــإن )اآليـــة وهـــذا يقتضـــي تقـــدمي اجلمـــ٠٠٠الرســـول فخـــذوه 

  ٠ومعناها كل ماأتاكم الرسول فاقبلوه وال تطرحوا بعضه وتأخذوا بعضه  العموم
  

حـىت حيكمـوك فيمـا شـجر بيـنهم مث  وأمـا اسـتدالهلم بقولـه تعـاىل : (فـال وربـك اليؤمنـون ثانيـاً:
  ) الجيدوا يف أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما

 نفــي هنــا نفــي حقيقــة اإلميــان فــدل ذلــك علــى كفــر مــن مل حيكــم مبــا أنــزلفقــالوا األصــل يف ال
  ٠الرمحن 

  :فاجلواب عنه
 أن يقال نعـم األمـر كمـا ذكـرمت أنـه ملـا تسـلط النهـي علـى اإلميـان دل يف األصـل علـى

 قرينــة تصــر ف هــذا األصــل عــن ظــاهره يف هــذه اآليــة وهــي "مث"نتفــاء حقيقتــه ولكــن هنــاك ا

 يحه يف سـبب نـزول اآليـة وخـري مـا يفهـم بـه احلكـم النظـر يف سـببمـارواه البخـاري يف صـح

ثـََنا اللَّْيــثُ  ثـََنا َعْبــُد اهللَِّ بْــُن يُوُســَف َحــدَّ َثِين ابْــُن ِشــَهاٍب َعــْن  نزولــه فقــال البخــاري َحــدَّ قَــاَل َحــدَّ
ُهَمـا أَنـَُّه َحدَّ  ُعـْرَوَة َعـْن َعْبـِد اهللَِّ بْـنِ  ُ َعنـْ ـَر  ثَـُه َأنَّ َرُجـًال ِمـنْ الـزُّبـَْريِ َرِضـَي اهللَّ اْألَْنَصـاِر َخاَصـَم الزُّبـَيـْ

ُ َعَلْيـهِ  َـا النَّْخـَل فـََقـالَ  ِعْنـَد النَّـِيبِّ َصـلَّى اهللَّ اْألَْنَصـارِيُّ َسـرِّْح  َوَسـلََّم ِيف ِشـرَاِج اْحلَـرَِّة الـَِّيت َيْسـُقوَن ِ
ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم فـََقـاَل َرُسـوُل اهللَِّ َصـلَّىالنَّ  اْلَماَء َميُرُّ َفَأَىب َعَلْيِه فَاْخَتَصَما ِعْندَ  ُ َعَلْيـِه  ِيبِّ َصلَّى اهللَّ اهللَّ

ـُر ُمثَّ أَْرِسـلْ َوَسـلََّم لِلـزُّبـَْريِ   فـََغِضـَب اْألَْنَصـارِيُّ فـََقـاَل َأْن َكـاَن ابْـنَ  اْلَمـاَء ِإَىل َجـارِكَ  َأْسـِق يَـا زُبـَيـْ

ُ َعَلْيِه َوَسـلَّمَ  َعمَِّتَك فـَتَـَلوََّن َوْجُه َرُسولِ  ـُر ُمثَّ اْحـِبْس اْلَمـاَء َحـىتَّ ُمثَّ  اهللَِّ َصلَّى اهللَّ قَـاَل اْسـِق يَـا زُبـَيـْ
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ُر َواهللَِّ ِإّينِ َألَْحِسُب َهِذِه اْآليَةَ  اجلَْْدرِ  يـَْرِجَع ِإَىل  نـََزَلْت ِيف َذِلَك َفَال َوَربَِّك َال يـُْؤِمنُـوَن  فـََقاَل الزُّبـَيـْ
نَـُهمْ  كُِّموَك ِفيَماَحىتَّ حيَُ    َشَجَر بـَيـْ

ولـو وقـع يف الكفـر لبـني النـيب صـلى  "كتـأمن أجـل أنـه بـن عم" فلم يكفر النيب القائلَ 
  .عليه وسلم كفره فإنه الجيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة هللا

فأصــبح تقــد يــر اآليــة فــال وربــك اليؤمنــون اإلميــان الواجــب الــذي يصــبح التــارك لــه مــن 
  تقدم ال اجملزيء الذي يكفر إذا تركه فإن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يكفره كما الوعيد أهل

 ) : واملقصـود هنـا أن كـل مـا نفـاه هللا٧/٣٧بن تيمية يف الفتـاوى (اسالم إلقال شيخ ا
والطهــارة  ورســوله مــن أمســاء األمــور الواجبــة كإســم اإلميــان واإلســالم والــدين والصــالة والصــيام

فـال وربـك (: فإمنا يكون لرتك واجب من ذلك املسـمى ومـن هـذا قولـه تعـاىلواحلج وغري ذلك 
ويسـلموا  اليؤمنـون حـىت حيكمـوك فيمـا شـجر بيـنهم مث الجيـدوا يف أنفسـهم حرجـا ممـا قضـيت
علـى النـاس  تسـليما ) فلمـا نفـى اإلميـان حـىت توجـد هـذا الغايـة دل علـى أن هـذه الغايـة فـرض

  ٠٠ا كان من أهل الوعيد هفمن ترك
وآثـار  الرجوع للسـنة لم يقل رمحه هللا كان كافرا فتنبه وال تفسر القران بظاهره من غريف

  ٠سلف األمة فإن هذه طريقة اخلوارج
  

مــن مل حيكــم مبــا أنــزل هللا فتأمــل  بــن كثــري مــن إمجــاع يف تكفــرياوأمــا اســتدالهلم مبانقلــه  ثالثــاً:
  :) ١٢٨- ١٣النهاية (و  ماقاله رمحه هللا وجترد للحق فقال يف كتابه البداية

 ويف ذلـك كلـه خمالفــة لشـرائع هللا املنزلـة علــى عبـاده األنبيـاء علــيهم السـالم فمـن تــرك

فكيـف  الشرع احملكم املنزل على حممد خامت النبني وحتاكم إىل غريه من الشـرائع املنسـوخة كفـر
  ٠مبن حتاكم إىل الياسق وقدمها عليه من فعل ذلك كفر بإمجاع املسلمني 

   :اب عن هذافاجلو 
سـتحالال ا بن كثـري تكلـم عـن كفـر مـن حتـاكم إىل الياسـق مـن التتـار فهـم قـدموا التحـاكم إليـها

  .على شرع هللا
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هم يف حتليـــل مـــاحرم هللا وحتـــرمي ماأحـــل هللا ظـــاهر وجممـــع عليـــه المـــن  فكفـــر مـــن شـــا
 فهذا قد نقلإىل غري ماأنزل هللا شهوة وهو يعتقد أن حكم هللا واجب عليه ومل جيحده  حتاكم

 القــرطيب يف اجمللــد اخلــامس مــن التمهيــد اإلمجــاع علــى عــدم كفــره فــإذا تعــارض إمجاعــان فهمــا
وكيـف  كتعارض دليلني البد من التوفيق بينهما وال ميكن التوفيق بينهمـا إال علـى حنـو ماذكرنـا

  .يكفر ابن كثري احلاكم بغري ماأنزل هللا مطلقا
ائــدة كفــر دون كفــر ويف روايــة يف تفســري بــن أيب بــن عبــاس يف تفســري آيــة املاوقــد قــال 

إذا جحــد احلــاكم حكــم هللا فهــو الكــافر وإذا مل جيحــد فهــو فاســق ظــامل وال يعــرف لــه  طلحــة
ينكـر هللا تعـاىل علـى مـن  ): ٣/١٣١بـن كثـري يف تفسـريه (امـن الصـحابة ولـذلك قـال  خمـالف
مــن اآلراء  ل إىل ماســواهعلــى كــل خــري النـاهي عــن كــل شـر وعــد عــن حكــم هللا املشـتمل خـرج

أهـل اجلاهليـة  واألهواء واإلصطالحات اليت وضعها الرجال بال مستند من شريعة هللا كما كـان
ا بآرائهم وأهوائهم وكما  حيكم به اهل التتار حيكمون به من الضالالت واجلهاالت مما يضعو

اسـق وهـو عبـارة من السياسات امللكيـة املـأخوذة عـن ملكهـم جنكيـز خـان الـذي وضـع هلـم الي
 كتاب جمموع من أحكام إقتبسها من شرائع شىت من اليهودية والنصرانية وامللة اإلسالمية عن

 وفيه كثري من األحكام أخذه من جمرد نظره وهواه فصارت يف بنيه شرعا متبعا يقدمونه وغريها

ه فـال إىل حكـم هللا ورسـول على احلكم فمن فعـل ذلـك مـنهم فهـو كـافر جيـب قتالـه حـىت يرجـع
  ٠حيكم سواه يف قليل والكثري

ـــم جيعلـــون ديـــن اإلســـالم   )٥٢٣-٢٨وقـــال شـــيخ اإلســـالم يف بيـــان حـــال الياســـق ( إ
عنـد املسـلمني مث  املـذاهب األربعـة كـدين اليهـود والنصـارى وأن هـذه كلهـا طـرق إىل هللا مبنزلـة

  ٠٠٠املسلمني  منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى ومنهم من يرجح دين
 ختيار ماشاءوا من الدين سواء كان اإلسالم أوافكفرهم كان إذن إلستحالهلم  :قلت
 عتقــاد أن حكــم هللا هــو الواجــب كمــا يظــن مــناو النصــرانية ومل يكــن حتــاكمهم مــع اليهوديــة أ

  .بن كثرياحتج بنقل إمجاع ا
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 وهـــذا اإلعتقـــاد كفـــر باإلمجـــاع وهـــو موافـــق لقـــول عبـــدهللا بـــن عبـــاس إذا جحـــد احلـــاكم
  ٠هللا فهو الكافر وإذا مل جيحد فهو فاسق ظامل حكم
ـم آمنـوا مبـا رابعاً: أنـزل إليـك ومـا  وأما إحتجاجهم بقولـه تعـاىل : ( أمل تـرإىل الـذين يزعمـون أ

ويريـد الشـيطان أن  أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمـروا أن يكفـروا بـه
م يريــــدونوالوجــــه عنــــدهم أ )يضــــلهم ضــــالال بعيــــدا التحــــاكم إىل  ــــم صــــاروا منــــافقني لكــــو

م مزعومـا أطلـق هنـا وأريـد بـه  والقرينـة تـدل يف اآليـة علـى أن الـزعم٠الطاغوت فقـد جعـل إميـا
  ٠التكذيب ملا أقروا به من اإلميان

   :فاجلواب عن هذا
 أن هؤالء كفار يف البـاطن أصـال والدليـل راجـح علـى أن الـزعم املـذكور يف االيـة حكـم

ــم ملــاعلــ مل  يهم بــه بســبب حتــاكمهم لغــري مــاأنزل هللا فقــط اللكفــرهم البــاطين أصــال وذلــك أ
 كفــر يكفـروا بالطـاغوت أصــال يف البـاطن صــاروا كفـارا فإنــه مـن آمـن بالطــاغوت ومل يكفـر بــه

الطــربي  نظــر كــالمافــإذن هــم حتــاكموا إليــه علــى وجــه اإلســتحالل والرضــا حبكمــه وتعظيمــه ( 
بـه ولـيس هـذا   وقعوا يف ذلك أنكر عليهم ربنا بقولـه وقـد أمـروا أن يكفـروا) ولذلك ملا  ٥/٩٦

هللا بـل يعتقـد أن  كاحلاكم الذي يكفر يف الباطن بالطـاغوت فلـم يسـتحل احلكـم بغـري مـاأنزل
عبـاس ترمجـان  بـناحكم هللا واجب عليه ولكن حيكم لشهوة فهـذا فاسـق ظـامل كمـا صـح عـن 

م بسـبب حتـاكمهمالقرآن وأحسن ما يقال أنه حيتمل  إىل غـري مـاأنزل  إطالق الـزعم علـى إميـا
أن يبـىن علـى غلبـة الظـن  هللا واإلحتمـال اليثبـت بـه اإلسـتدالل إذ الـدليل البـد يف أقـل أحوالـه

  ٠اإلميان وخاصة الكفر فإنه اليصار إليه باإلحتمال إذ األصل بقاء٠
غــري هللا نفــر عنهــا ولكــن ملــا صــارت هــذه الصــفة مــن صــفات املنــافقني وهــي التحــاكم ل

ة بالكفار أو املنافقني يف صفة من الصفات التوجـب الوقـوع يف الكفـر ٠العاملني رب  واملشا

فهـو  ملـن وقـع فيهـا قـال شـيخ اإلسـالم بـن تيميـة يف قولـه صـلى هللا عليـه وسـلم مـن تشـبه بقـوم
  ٠وذلك اليقتضي الكفر :قلت )أي يف القدر املشرتك(منهم 
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 وهذا يـدل علـى أن) ٠٠وإن أطعتموهم إنكم ملشركون(هم بقوله تعاىل:وأما إحتجاج خامساً:
  .طاعة األحكام الوضعية شرك

 ســبب نــزول هــذا اآليــة مــارواه الرتمــذي عــن ابــن عبــاس يف قولــه ( وإن الشــياطني ليوحــون إىل
وال  ( أوليــائهم ) يقولــون مــا ذبــح هللا فــال تــأكلوا ومــا ذحبــتم أنــتم فكلــوا فــأنزل هللا عــز وجــل

وإنـه لفسـق   :لوا ممـا مل يـذكر اسـم هللا عليـه ) * قـال األلبـاين ( صـحيح ) _ ( ومتـام اآليـةتـأك
  ).وإن الشياطني ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم ملشركون

 فليس املقصود تكفري من مل حيكم مبـا أنـزل هللا ولـو مل جيحـد بـأن يسـتحل مـاحرم هللا

ــممــاحرم هللا ولكــن احل وحيــل ــم أنــه مشــرك أل  كــم علــى مــن أطــاعهم يف الشــرك الــذي أمــروا 
إىل الشـرع  عرتضـوا علـى مـاأنزل هللا بـأهوائهم ومل يؤمنـوا بـه بـل نسـبوا مـااخرتعوا مـن اإلعـرتاضا

قعــوا فيــه مــن و  بعــد ماكــذبوا بــأهواءهم واعرتضــوا بعقــوهلم املنحرفــة فمــن حنــى حنــوهم وقــع فيمــا
ختــذ إهلــه هــواه اممــن  حــل هللا بــاهلوى فقــد وقــع يف الشــرك وكــانســتحالل مــاحرم هللا وحتــرمي ماأا
عتقـاد وجــوب حكــم هللا امــع  ه وأمــا احلكـم بغــري مـأنزل هللاكفـر بربــه الـذي خلقــه مث بـنعم ربــف

بينــه حــرب األمــة فيمــا صــح  واإلعــرتاف أن احلكــم املخــالف لــيس حكــم هللا فلــيس بشــرك كمــا
  ٠عنه

و أن ووجــه الداللــة هــ )أحــدا وال يشــرك يف حكمــه(: وأمــا إســتدالهلم بقولــه تعــاىل سادســاً: 
  ٠شرك حتكيم غري شريعته سبحانه 

  :فاجلواب عنه
 أن اإلشراك يف احلكم من حكم بغري ما أنزل هللا مث نسبه إىل الشرع وقال إنه من عند

أمــا إذا مل يعتقــد هــذا ومل جيحــد حكــم هللا فلــيس بكــافر  ذا قــال يســوغين التحليــل والتحــرميإهللا 
  ٠فيما صح عنه فاسق ظامل كمابينه حرب األمة بل

احلكام بغري ما  ووجهه أن٠)إن احلكم إال هلل أمر أال تعبدوا إال إياه (وأما قوله تعاىل :سابعاً: 
  ٠أنزل هللا نازعوا هللا يف أمر خاص به فيسموا مشركني من هذا الوجه

  :فاجلواب عن هذا
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يســــتقل  هل هــــواه نــــدا هلل فيعتقــــد أنــــأن املنــــازع هلل يف حكمــــه املشــــرك هــــو الــــذي جيعــــ
عتقــد أنــه يســتقل بالتشــريع افســه احلكــم بغــري مــاأنزل هللا فمــن والتحــرمي أو يســتبيح لن بالتحليــل

هللا  دون هللا فقد جعل هـواه نـدا هلل ونـازع هللا يف حكمـه فأشـرك ألن الشـرك أن جيعـل غـري من
إذا اعتقـد ذلـك  ه نـدا هلل يف الربوبيـةلوهيـة أوالربوبيـة أو الصـفات وهـذا جعـل هـواهلل يف األا نـد

بكــافر حــىت جيحــد   أمــا إذا مل يعتقــد وأعتقــد أن حكــم هللا واجــب عليــه وحكــم لشــهوة فلــيس
  .كما أفىت حرب األمة عبدهللا بن عباس يف األثر الصحيح عنه

  
م أربابـا مـن دون هللا(اوأمـا قولـه تعـاىل :  ثامنـاً: ـم أربابـا  فسـموا ٠ )ختـذوا أحبـارهم ورهبـا أل

  .أطاعوهم فيما مل حيكم هللا به
  :فاجلواب عنه واضح حبمدهللا

ــم   ســتحلوا مــاحرم هللا وحرمــوا مــاحرم هللا فأطــاعوهم يف ذلــك فوجــه تســميتهماوهــو أ
م فعلوا ذلك فوقع حاكمهم وحمكومهم يف الشرك من أجل  باألرباب ووقوعهم يف الشرك أل

ظـامل   ما أنزل هللا وحكم بغري ماأنزل فهو فاسـق ذلك ولكن احلاكم إذا مل يستحل احلكم بغري
  ٠كما فصله احلرب البحر ترمجان القرآن عبدهللا بن عباس وصح عنه ذلك

  
 إىل الـذين وأما مايستدل به مـن السـنة كمـا جـاء يف سـبب نـزول قولـه تعـاىل : ( أمل تـرتاسعاً: 
النـزول والبغـوي  سباب) والواحدي يف أ ١٢٤-٥مارواه الطرباين يف الكبري ()  ٠٠٠٠يزعمون

كاهنــا يقضــي بــني  بــن عبــاس قــال كــان أبــو بــردة األســلميا) عــن ٢/٢٤٢يف معــامل التنزيــل (
أمل تــر إىل الــذين (تعــاىل  اليهــود فيمــا يتنــافرون إليــه فتنــافر إليــه أنــاس مــن املســلمني فــأنزل هللا

بة إسـناده احلـافظ يف اإلصـا ) اآليـة قـال اهليثمـي رجالـه رجـال الصـحيح وقـال٠٠٠٠٠يزعمـون
الطـرباين ماوجـدت لـه  ) وقـال الشـيخ مقبـل يف ماصـح مـن اسـباب النـزول شـيخ ١٨-٧جيد (

  ٠ترمجة لكنه تابعه إبراهيم بن سعيد اجلوهري عند الواحدي 
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فيــه علــى تكفــري احلــاكم بغـــري  اجلــواب : علــى فــرض صــحة هــذا األثــر الوجــه للداللــة
  :هللا ماأنزل

ـم آمنـوا مبـا أنـزل إليـك ومـا أ ( :فقد جاء يف اآلية قوله تعاىل مل ترإىل الـذين يزعمـون أ
يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمـروا أن يكفـروا بـه ويريـد الشـيطان أن  أنزل من قبلك يريدون أن

  ).يضلهم ضالال بعيدا
  

   :تقدم يف الوجه الرابع
م أمـر هللا بـالكفر وت اغبالطـ فـإن كفـرهم لـيس بسـبب حتـاكمهم بغـري مـا أنـزل هللا بـل لعصـيا

ـم كـانوا يؤمنـون بـه ومـن فعـل فقـد كفـر كلـذ فإنـه ملـا أمـرهم بـالكفر بـه دل وأمـا مـن حكـم  أ
ذه احلكومة معتقدا أن احلكم بغري مأنزل هللا هو الواجب  بغري ما أنزل هللا فإنه إذا كان كافر 

ح بـن عبـاس وصـاالـذي قـال فيـه  عليه ومل جيحد حكم هللا ولكم إبقاءا على منصبه مـثال فهـذا
هللا عنـه إال الـذي جحـد وهللا  عنه كفر دون كفر إذ مل جيحد فهو فاسـق ظـامل ومل يكفـر رضـي

  ٠املستعان على مايصفون
  

 أمــا إســتدالهلم بقولــه تعــاىل : (( أفحكــم اجلاهليــة يبغــون ومــن أحســن مــن هللا حكمــا عاشــراً:
غـري  املتحـاكم إىللقوم يوقنون) فأضاف حكمهم بغري مـاأنزل هللا إىل اجلاهليـة فـدل علـى كفـر 

  ٠ماأنزل هللا
   :فاجلواب عنه

ن ألعلـــى تكفـــري املتحـــاكم إىل غـــري مـــا أنـــزل هللا إذا مل جيحـــد ذلـــك  هأنـــه الداللـــة فيـــ
  .اجلاهلية ليس كلها كفر أحكام

عتقــاد علمــه للغيــب كفــر أكــرب وحكمهــم امثــل حكمهــم علــى صــحة حكــم الكــاهن و 
قولـه أفحكـم اجلاهليـة يبغـون أن كـل مـن حكـم بالوأد فسق فـال يلـزم مـن اآليـة أن  على البنات
سـتحالل وجحـد أنـه يكفـر فأهـل اجلاهليـة كـانوا حيكمـون بغـري مـاأنزل هللا فمـن ابـال  حبكمهـم
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وكفـر حبكـم الطـاغوت  امثلهم ظاهرا وباطنـا كـان مـثلهم يف الكفـر ومـن فعـل مـثلهم ظـاهر  فعل
  ٠على مافصل فيه حرب األمة٠الباطن فهو فاسق ظامل  يف
  

   :وأما قول العلوان يف كتابه شرح نواقض اإلميان ي عشر:احلاد
 بن عباس كفر دون كفر يف شرح قولـه تعـاىل ومـن مل حيكـم بغـري مـاأنزل هللا فأولئـك هـماقول 

  ). الكافرون معناه كفر أكرب دون كفر أكرب ( أحدث هذا القول العلوان
  .ع عاطلفهو قول باطل ورأي يف الدين مبتدَ 

بــن عبــاس احلــرب البحــر قــد فســر بنفســه قولــه كفــر دون كفــر مبــا رواه ذلكــم أن عبــدهللا 
بن أيب طلحة يف صحيفته الذي زكاها أمحـد والـذي يصـححها العلـوان كمـا أخـربين وهـي  علي
صحيحة ال يضرها اإلنقطاع الذي بني بن عباس وعلـي بـن أيب طلحـة فقـد   وجادة فهي مروية
البخـاري يأخـذ منهـا يف صـحيحه قـال : إذا جحـد حكـم هللا فهـو الكـافر وإذا مل جيحـد  كـان
 فاسـق ظـامل وخـري مـا فسـر بـه كـالم العـامل قولـه نفسـه فلمـا ذكـرت ذلـك للعلـوان يف بيتـه فهـو

 بــن عبــاس قــال هــي كفــرابالقصــيم قــال هــذا خمــالف ملــا رواه احلــاكم يف مســتدركه بســنده إىل 

 العـامل فهـل األصـل اجلمـع أو الرتجـيح فبهـت وصـرف املناقشـة الـيتختلـف قـول افقلت له إذا 

  .كانت أمام أتباعه بقوله بيين بينك
حيمل قوله هـي كفـر علـى األصـغر حـىت  ولقد أحدث يف دين هللا برأيه إذ أنه ينبغي أن
  ٠حجة  جيحد مجعا بني األثرين فهو أسلم من طرح أحدمها بال

  
تعـاىل  حلـي بـاأللف والـالم فإنـه يـدل علـى األكـرب يف قولـه وأمـا قـوهلم الكفـر إذاالثـاين عشـر: 

أتــى  بــن عبــاس مــنافخطــأ فقــد قــال  )ومــن مل حيكــم بغــري مــاأنزل هللا فأولئــك هــم الكــافرون(
  ٠بن عباس والشك األكرب احائضا فهو الكفر ومل يقصد 
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م املســلمني وأتــوا ناقضــ :السادســةقــوهلم يف الشــبهة  ا جعلهــم  وناصــروا دول الكفــر علــى إخــوا
م ضــد  كــافرين وبــنعم هللا علــيهم جاحــدين فإنــه مــن نــواقض اإلســالم مــوالة الكفــار ومناصــر
  ٠)ومن يتوله منكم فإنه منهم٠٠٠ (قال تعاىل : املسلمني

  :والرد على هذه الشبهة
ثـََنا َعلِـيُّ بْـُن َعْبـِد اهللَِّ  ثـََنا ُسـْفَيا اجلـواب فيمـا رواه البخـاري يف صـحيحه قـال َحـدَّ ُن َحـدَّ

ْعُتُه ِمْنهُ  ثـََنا َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر مسَِ اهللَِّ بْـُن  َمرَّتـَْنيِ قَاَل َأْخبَـَرِين َحَسُن ْبُن ُحمَمٍَّد قَاَل َأْخبَــَرِين ُعبَـْيـدُ  َحدَّ
ُ َعْنُه يـَُقولُ  ْعُت َعِليًّا َرِضَي اهللَّ ُ عَ  َأِيب رَاِفٍع قَاَل مسَِ  َلْيِه َوَسلََّم أَنَا َوالزُّبـَيـْرَ بـََعَثِين َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَّ

َـا َظِعينَـًة َوَمَعَهـا ِكتَـاٌب َفُخـُذوُه  َواْلِمْقـَداَد بْـَن اْألَْسـَوِد قَـاَل اْنطَِلُقـوا َحـىتَّ تَـْأتُوا َرْوَضـَة َخـاخٍ  فَـِإنَّ ِ
َهــا فَاْنطََلْقَنــا َنــا ِإَىل الرَّْوَضــةِ  ِمنـْ لَُنــا َحــىتَّ انـْتَـَهيـْ بِالظَِّعيَنــِة فـَُقْلَنــا َأْخرِِجــي  فَــِإَذا َحنْــنُ  تـََعــاَدى بَِنــا َخيـْ

ِمـْن  فـَُقْلنَـا لَُتْخـرِِجنَّ اْلِكتَـاَب أَْو لَنـُْلِقـَنيَّ الثِّيَـاَب َفَأْخَرَجْتـهُ  اْلِكتَـاَب فـََقالَـْت َمـا َمعِـي ِمـْن ِكتَـابٍ 
ُ َعَلْيهِ  َنا ِبِه َرُسوَل اهللَِّ َصلَّى اهللَّ فَِإَذا ِفيِه ِمْن َحاِطِب ْبِن َأِيب بـَْلتَـَعَة ِإَىل أُنَـاٍس  َوَسلَّمَ  ِعَقاِصَها َفأَتـَيـْ

ـَة ُخيْـِربُُهْم بِـبَـْعِض أَْمـِر َرُسـوِل اهللَِّ  ِمنْ  ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم فـََقـاَل َرُسـوُل  اْلُمْشرِِكَني ِمْن َأْهـِل َمكَّ َصـلَّى اهللَّ
َعلَـيَّ ِإّينِ ُكْنـُت اْمـَرأً  قَـاَل يَـا َرُسـوَل اهللَِّ َال تـَْعَجـلْ  ا َهـَذايَـا َحاِطـُب َمـَعَلْيـِه َوَسـلََّم  اهللَِّ َصـلَّى اهللَُّ 

ـةَ  ُمْلَصًقا ِيف قـَُرْيٍش وََملْ َأُكْن ِمنْ  َحيُْمـوَن  أَنـُْفِسَها وََكاَن َمْن َمَعَك ِمْن اْلُمَهاِجرِيَن َهلُْم قـَرَابَاٌت ِمبَكَّ
َا َأْهِليِهْم َوأَْمَواَهلُْم َفَأْحَبْبتُ  َـا ِإْذ فَاَتِين َذِلكَ  ِ ـَذ ِعْنـَدُهْم يَـًدا َحيُْمـوَن ِ  ِمْن النََّسـِب فِـيِهْم َأْن َأختَِّ

ُ  قـَــرَاَبِيت َوَمــا فـََعْلــُت ُكْفــرًا َوَال اْرتِــَداًدا َوَال ِرًضــا بِــاْلُكْفرِ  ْســَالِم فـََقــاَل َرُســوُل اهللَِّ َصــلَّى اهللَّ بـَْعــَد اْإلِ
اْلُمنَـاِفِق قَـاَل ِإنـَُّه قَـْد  قَـاَل ُعَمـُر يَـا َرُسـوَل اهللَِّ َدْعـِين َأْضـِرْب ُعنُـَق َهـَذا َدَقُكمْ َلَقـْد َصـ َوَسلَّمَ َعَلْيِه 

فـََقـْد  َأْن َيُكـوَن قَـْد اطَّلَـَع َعلَـى َأْهـِل بَـْدٍر فـََقـاَل اْعَملُـوا َمـا ِشـْئُتمْ  َشِهَد َبْدرًا َوَما يُْدرِيَك َلَعلَّ اهللََّ 
  ُسْفَياُن َوَأيُّ ِإْسَناٍد َهَذا َغَفْرُت َلُكْم قَالَ 

 فهــذا حاطــب بــن أيب بلتعــة الصــحايب قــد ناصــر كفــار قــريش ضــد النــيب صــلى هللا عليــه وســلم
 وأصــحابه بإرســاله ذلــك اخلطــاب الســري والــذي فيــه كمــا قــال البخــاري نبــأ أن النــيب صــلى هللا

  .عليه وسلم سيغزوهم
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هلـــم يف  اً ار فقـــد ينصـــبوا فخـــوأي ضـــرر علـــى املســـلمني لـــو وصـــل هـــذا اخلطـــاب للكفـــ
 فينهــالوا علــيهم رميــا بالنبــال والرمــاح ويبــاغتوهم فيقتلــوا مــنهم النفــر الكثــري فيكونــوا طــريقهم

 عليهم يف تلك الساعة ظاهرين ومع ذلك مل يقل النيب صلى هللا عليه وسلم حلاطب أصبحت

 يكــن قصــده نصــرمل  امــن املرتــدين الكــافرين فتــب وأســلم تكــن مــن املســلمني ذلكــم ان حاطبــ
 الكفــر علــى اإلســالم أو بغــض اإلســالم أوالــردة لــيحكم عليــه أنــه مــن املرتــدين بــل فعــل ذلــك
ـا أهلـه سـاملني فتأمـل اخلطـاب وابـين عليـه فقـه صـحيح  التكون لـه يـد عنـد كفـار قـريش يكـن 

  ٠تصحح به عقيدتك يرض عنك رب األرباب
ُ َعَلْيِه وَ  قَـاَل يَـا َرُسـوَل اهللَِّ َال تـَْعَجـْل َعلَـيَّ ِإّينِ   يَا َحاِطُب َما َهَذاَسلََّم فـََقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَّ

اْلُمَهـاِجرِيَن َهلُـْم قـَرَابَـاٌت  ِيف قـَُرْيٍش وََملْ َأُكـْن ِمـْن أَنـُْفِسـَها وََكـاَن َمـْن َمَعـَك ِمـنْ  ُكْنُت اْمَرأً ُمْلَصًقا
َا َأْهِليِهمْ  َة َحيُْموَن ِ ـَذ ِعْنـَدُهْم يَـًدا  َواَهلُْم َفَأْحَبْبُت ِإْذ فَاَتِين َذِلَك ِمْن النََّسِب فِـيِهْم َأنْ َوأَمْ  ِمبَكَّ َأختَِّ

َـا قـَـرَاَبِيت َوَمـا فـََعْلـُت ُكْفـرًا ْسـَالِم فـََقـاَل َرُسـولُ  َحيُْمـوَن ِ اهللَِّ  َوَال اْرتِـَداًدا َوَال ِرًضـا بِـاْلُكْفِر بـَْعـَد اْإلِ
ُ َعَليْ  َرُسوَل اهللَِّ َدْعِين َأْضِرْب ُعُنَق َهَذا اْلُمنَـاِفِق قَـاَل  قَاَل ُعَمُر يَا َلَقْد َصَدَقُكمْ ِه َوَسلََّم َصلَّى اهللَّ

َأْهِل َبْدٍر فـََقاَل اْعَمُلوا َما ِشـْئُتْم  َشِهَد َبْدرًا َوَما يُْدرِيَك َلَعلَّ اهللََّ َأْن َيُكوَن َقْد اطََّلَع َعَلى ِإنَُّه َقدْ 
  .ُسْفَياُن َوَأيُّ ِإْسَناٍد َهَذا ْد َغَفْرُت َلُكْم قَالَ فـَقَ 

املسـلمني  فمن تأمل هذه احلوار حق التأمل وجترد عن اهلوى تبني له أن من ناصر الكفار ضد
إرادة يف  حلظ دنيوي عاجـل أو ثـأر أو حنـو ذلـك فـال يكفربـل يفسـق وأمـا إذا ناصـرهم ضـدهم

الـذي خيـرج  األكـرب  اإلسـالم أو ردة فهـذا هـو الكفـريفإنتصـار الكفـر علـى اإلسـالم أو بغضـا 
   :من امللة وذلك من عدة وجوه

  
أن النيب صلى هللا عليه وسلم إستفصل من حاطـب ولـو كـان كفـرا كاإلسـتهزاء  األول /الوجه 
 فـإن٠ورسـوله حلكـم عليـه بـالردة وملـا سـأله فإنـه الجيـوز تـأخري البيـان عـن وقـت احلاجـة  بـاهلل

النـيب  ي ال يكون فيه إستفصال ولكـن الكفـر العملـي ملـا كـان حمـتمال استفصـلالكفر اإلعتقاد



٢٣ 

للوقـوع  فمن سب هللا قيل له كفرت وال يقال له ماهذا إذا مل توجد قرينة موجبة٠من حاطب 
  ٠فيه كاإلكراه 

  
تأمــل يف الروايــات الصــحيحة الــيت جــاءت يف مــا قالــه حاطــب ردا علــى ســؤال  الثــاين /الوجــه 
  : عليهصلى هللا النيب

  
  ٢٧٨٥ففي صحيح البخاريالرواية األوىل: 

ِيف قـُـَرْيٍش وََملْ َأُكـْن ِمـْن أَنـُْفِسـَها  قَاَل يَا َرُسوَل اهللَِّ َال تـَْعَجْل َعَليَّ ِإّينِ ُكْنـُت اْمـَرأً ُمْلَصـًقا
َـا  وََكاَن َمْن َمَعَك ِمنْ  َة َحيُْموَن ِ َوأَْمـَواَهلُْم َفَأْحَبْبـُت ِإْذ فَـاَتِين  َأْهلِـيِهمْ اْلُمَهاِجرِيَن َهلُْم قـَرَابَاٌت ِمبَكَّ

َـا قـَـرَاَبِيت َوَمـا فـََعْلـُت ُكْفـرًا َذِلَك ِمـْن النََّسـِب فِـيِهْم َأنْ  ـَذ ِعْنـَدُهْم يَـًدا َحيُْمـوَن ِ َوَال اْرتِـَداًدا َوَال  َأختَِّ
ْسـَالِم فـََقـاَل َرُسـولُ  ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم اهللَِّ َصـلَّ  ِرًضـا بِـاْلُكْفِر بـَْعـَد اْإلِ  َلَقـْد َصـَدَقُكْم قَـاَل ُعَمـُر يَـاى اهللَّ

َشِهَد َبْدرًا َوَما يُْدرِيَك َلَعلَّ اهللََّ َأْن َيُكـوَن  َرُسوَل اهللَِّ َدْعِين َأْضِرْب ُعُنَق َهَذا اْلُمَناِفِق قَاَل ِإنَُّه َقدْ 
  ُسْفَياُن َوَأيُّ ِإْسَناٍد َهَذا قَالَ  َما ِشْئُتْم فـََقْد َغَفْرُت َلُكمْ َأْهِل َبْدٍر فـََقاَل اْعَمُلوا  َقْد اطََّلَع َعَلى

  
  الرواية الثانية : 

َثِين ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اهللَِّ ْبِن َحْوَشبٍ  ثـََنا ُهَشْيٌم َأْخبَـَرنَا ُحَصـْنيٌ َعـْن َسـْعِد  َحدَّ الطَّائِِفيُّ َحدَّ
َعِطيََّة وََكـاَن َعَلِويّـًا ِإّينِ َألَْعلَـُم َمـا الـَِّذي  ْمحَِن وََكاَن ُعْثَمانِيًّا فـََقاَل ِالْبنِ ُعبَـْيَدَة َعْن َأِيب َعْبِد الرَّ  ْبنِ 

ُ َعَلْيـهِ  َجـرَّأَ َصـاِحَبكَ  ْعتُـُه يـَُقـوُل بـََعثَـِين النَّـِيبُّ َصـلَّى اهللَّ ـَر فـََقـاَل ائْـتُـوا  َعلَـى الـدَِّماِء مسَِ َوَسـلََّم َوالزُّبـَيـْ
َــاَرْوَضــَة َكــذَ  ــُدوَن ِ َنــا الرَّْوَضــَة فـَُقْلَنــا ا َوجتَِ اْلِكَتــاَب قَالَــْت َملْ  اْمــَرأًَة َأْعطَاَهــا َحاِطــٌب ِكَتابًــا َفأَتـَيـْ

َا َفَأْرَسَل ِإَىل َحاِطٍب فـََقاَل َال تـَْعَجلْ  يـُْعِطِين فـَُقْلَنا لَُتْخرِِجنَّ أَْو َألَُجّرَِدنَّكِ   َفَأْخَرَجْت ِمْن ُحْجَزِ

ْســـَالِم ِإالَّ ُحبًّـــا وََملْ َيُكـــنْ َواهللَِّ  ـــَة َمـــْن   َمـــا َكَفـــْرُت َوَال اْزَدْدُت ِلْإلِ َأَحـــٌد ِمـــْن َأْصـــَحاِبَك ِإالَّ َولَـــُه ِمبَكَّ
ُ ِبِه َعنْ  ذَ  َيْدَفُع اهللَّ َقُه ا َأْهِلِه َوَمالِِه وََملْ َيُكْن ِيل َأَحٌد َفَأْحَبْبُت َأْن َأختَِّ لنَّـِيبُّ َصـلَّى ِعْنَدُهْم َيًدا َفَصـدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ    .اهللَّ



٢٤ 

  
  الرواية الثالثة : يف صحيح البخاري

ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم أََرْدُت َأْن َيُكــوَن ِيل  َواهللَِّ َمـا ِيب َأْن َال َأُكـوَن ُمْؤِمنًـا بِـاهللَِّ َوَرُســولِِه َصـلَّى اهللَّ
َا َعنْ  ِعْنَد اْلَقْوِم َيدٌ  ِ  ُ ِإالَّ َلُه ُهَناَك ِمْن َعِشـريَتِِه  َأْهِلي َوَماِيل َولَْيَس َأَحٌد ِمْن َأْصَحاِبكَ  َيْدَفُع اهللَّ

ُ بِــِه َعــْن َأْهِلــهِ  ُ َعَلْيــِه َوَســلَّمَ  َمــْن يَــْدَفُع اهللَّ تـَُقولُــوا لَــُه ِإالَّ  َصــَدَق َوَال  َوَمالِــِه فـََقــاَل النَّــِيبُّ َصــلَّى اهللَّ
رًا   .َخيـْ

  
  صحيح البخاريالرواية الرابع: يف 

َغيـَّـْرُت َوَال بَـدَّْلُت أََرْدُت َأْن َتُكـوَن ِيل  قَـاَل َمـا ِيب ِإالَّ َأْن َأُكـوَن ُمْؤِمنًـا بِـاهللَِّ َوَرُسـولِِه َوَمـا
َـا َعـْن َأْهلِـي َوَمـاِيل َولَـْيَس ِمـْن َأْصـَحاِبَك ُهنَـاكَ  ِعْنَد اْلَقْوِم يَـدٌ  ِ  ُ ُ  ِإالَّ َولَـُه َمـنْ  يَـْدَفُع اهللَّ يَـْدَفُع اهللَّ

رًا ِبِه َعْن َأْهِلِه َوَمالِِه قَاَل َصَدقَ    َفَال تـَُقوُلوا َلُه ِإالَّ َخيـْ
إن حاطب رضي هللا عنه قال أنه مافعل ذلك تبديال لدينه أو ردة أو رضـا بـالكفر بـل    ف
 مؤمنا باهلل والرسول ومـا ازداد يف اإلسـالم إال حبـا وأقـول ومـا فعـل ذلـك والشـك حبـا يفن كا

مـن أن  نصر الكفر على اإلسالم أو بغضا يف اإلسالم وال أظنه إال أنه واثق أن هللا حامي نبيه
ا عـن أهلـه ومالـه  يلحف أذى خبطابه ذلك ولكنه أراد أن تكون له عند الكفار يد يدفع هللا 

  يقتلــه أو يبــني وهــذا مصــلحة دنيويــة فلــم يكفــره النــيب صــلى هللا عليــه وســلم فلــو كفــره فإمــا أن
مـن أن يضــرب  كمـا تقـدم لــه وقوعـه يف الكفــر وكـل ذلـك مل يفعلــه بـل صــدقه ومل ميكـن عمــر
ولكــن لــيس يف  عنقــه بــالرغم مــن أنــه حصــلت منــه املــودة للمشــركني بســبب القرابــة واملناصــرة

  ٠شيء من ذلك ردة وإال لبني النيب صلى هللا عليه وسلم
  

طلـع علـى ا لعـل هللاصـلى هللا عليـه وسـلم  أنـه لـو وقـع يف الكفـر ملـا قـال النـيب الوجـه الثالـث /
بــل  أهــل بــدر فقــال افعلــوا مــا شــئتم فقــد غفــرت لكــم فــإن حســنة شــهود بــدر التكفــر الكفــر

  ٠تكفر الذنوب ولوكانت كبرية



٢٥ 

 مـن قــال أن حاطـب بـن أيب بلتعـة كــان جـاهال بـأن هـذا كفــر أكـرب فمـن أجــل الوجـه الرابـع /
هللا  قـد غلـط ألن قولـه صـلى هللا عليـه وسـلم لعـلذلـك عفـا عنـه النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم ف

يقـال  اطلع على أهل بدر فقال إفعلوا ما شـئتم فقـد غفـرت لكـم واجلاهـل معـذور ال حيتـاج أن
للكفـار  أن له حسنة تكفر جهله مث مـا دليـل دعـوى التكفـري أصـال ملـن كانـت نيتـه يف املناصـرة

منهم دلت على   اىل ومن يتوله منكم فإنهضد املسلمني مصلحة دنيوية أو ثأرفإن قالوا قوله تع
 املتشـبه يكفـر كفـره قلنـا قـد قـال النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم مـن تشـبه بقـوم فهـو مـنهم فهـل

!!!!!!!!  
   :ماقاله أئمة الدين يف ذلك الوجه اخلامس /

): "وقـــد حتصـــل ٧/٥٢٢قـــال شـــيخ االســـالم ابـــن تيميـــة رمحـــه هللا (يف جممـــوع الفتـــاوى
م لــر  للرجــل حم أو حاجــة فتكــون ذنبــاً يــنقص بــه إميانــه وال يكــون بــه كــافراً كمــا حصــل مــواد
فيـه  بن أيب بلتعة ملا كاتب املشركني ببعض أخبار النيب صلى هللا عليه وسـلم وأنـزل هللا حلاطب

  )(يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليكم باملودة
   :) ٢٤٩/ ٤األم وقيل لإلمام الشافعي رمحه هللا ( 

أرأيــت املســلم يكتــب إىل املشــركني مــن أهــل احلــرب بــأن املســلمني يريــدون غــزوهم أو 
م هل حيل ذلك دمه ويكون يف ذلك داللة على مماألة املشركني؟ بالعورة   من عورا

يزين بعـد  قال الشافعي رمحه هللا تعاىل : ال حيل دم من ثبتت له حرمة اإلسالم إال أن يقتل أو
عـورة مسـلم وال  أو يكفر كفرا بينا بعد إميان مث يثبـت علـى الكفـر ولـيس الداللـة علـى إحصان

نكاية املسلمني بكفر  تأييد كافر بأن حيذر أن املسلمني يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم يف
  .بني

قــال قلتــه مبــا ال يســع مســلما علمــه عنــدي  .فقلــت للشــافعي أقلــت هــذا خــربا أم قياســا
  بالكتاب سنة املنصوصة بعد االستداللأن خيالفه بال

  .فقيل للشافعي فاذكر السنة فيه
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قال أخربنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن احلسن بن حممد عن عبيد هللا بن 
تــأتوا  رافــع قــال مسعــت عليــا يقــول بعثنــا رســول هللا أنــا واملقــداد والــزبري فقــال انطلقــوا حــىت أيب

ـا ظعينـة معهـا فقلنـا هلـا  كتـاب فخرجنـا تعـادى بنـا خيلنـا فـإذا حنـن بالظعينـة  روضة خـاخ فـإن 
فأخرجتـه مـن  أخرجي الكتاب فقالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجن الكتـاب أو لتلقـني الثيـاب
املشـركني ممـن  عقاصـها فأتينـا بـه رسـول هللا فـإذا فيـه ( مـن حاطـب بـن أيب بلتعـة إىل نـاس مـن

يـا رسـول هللا إين   ذا يـا حاطـب ) قـال ال تعجـل علـيمبكة ) خيرب ببعض أمر النيب قـال ( مـا هـ
املهـاجرين هلـم قرابـات  كنـت امـرءا ملصـقا يف قـريش ومل أكـن مـن أنفسـها وكـان مـن معـك مـن

م ومل يكن يل مبكة قرابة فأحببت إذ فـاتين ا قرابا ذلـك أن أختـذ عنـدهم يـدا وهللا مـا  حيمون 
رســول هللا ( إنــه قــد صــدق ) فقــال  فقــال فعلتــه شــكا يف ديــين وال رضــا بــالكفر بعــد اإلســالم

النـيب ( إنـه قـد شـهد بـدرا ومـا يـدريك  عمـر يـا رسـول هللا دعـين أضـرب عنـق هـذا املنـافق فقـال
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) قال فنزلت  لعل هللا عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال

  )وعدوكم أولياء ( يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي
 لشـــافعي رمحـــه هللا تعـــاىل : يف هـــذا احلـــديث مـــع مـــا وصـــفنا لـــك طـــرح احلكـــم باســـتعمالقـــال ا

شـاكا  الظنون ألنه ملا كان الكتاب حيتمل أن يكون ما قال حاطب كما قـال مـن أنـه مل يفعلـه
واحتمــل املعــىن  يف اإلسـالم وأنــه فعلــه ليمنــع أهلــه وحيتمــل أن يكــون زلــة ال رغبـة عــن اإلســالم

يقتلـه ومل يسـتعمل عليـه  قوله فيما احتمل فعله وحكم رسـول هللا فيـه بـأن ملاألقبح كان القول 
  .األغلب

وال أحـــد أتـــى يف مثـــل هـــذا أعظـــم يف الظـــاهر مـــن هـــذا ألن أمـــر رســـول هللا مبـــاين يف 
 جلميــع اآلدميــني بعــده فــإذا كــان مــن خــابر املشــركني بــأمر رســول هللا ورســول هللا يريــد عظمتــه

م فصدقه ما عاب عليه   األغلب مما يقـع يف النفـوس فيكـون لـذلك مقبـوال كـان مـن بعـدهغر

  .يف أقل من حاله وأوىل أن يقبل منه مثل ما قبل منه
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البالد فال  قوهلم وأما أن نأخذ العلم مبسائل التكفريوالتفجري من علما ء هذه :الشبهة السابعة
فإنــا عــنهم مــن  كمء هــؤالء عمــالء الســلطان اليفقهــون الواقــع فأمــا علمــا –٠٠فــأين العلمــاء 

يكونـوا مـداهنني فطـاعنوهم  املنعزلني كما انعزل آباؤنا األولون عن بن عباس وعلي فصـدقوا ومل
العلمــاء فكمــا قــال شــيخنا عالمــة زمانــه  يــوم النهــروان ومل تأخــذهم يف هللا لومــة الالئمــني وأيــن

  .أمين الظواهري املصري
 السـمع والطاعـة للمضـحني اجملاهـدينستمع إليها كان مـن اجلـاهلني فافأمساء براقة من 

 فــــأين جهــــادهم فــــال يزالــــون بــــني احلواشــــي الصــــفراء راقــــدين ٠لعمــــالء الســــلطان املــــداهنني لال
 وللشـــباب عـــن اجلهـــاد مثبطـــني أمل تكونـــوا لشـــعر عـــائض القـــرين مـــن املســـتمعني دع احلواشـــي

 هـذه الـبالد وقد صدرت فتوى من أمرينا بن الدن بتكفـري حكـام٠الصفراء وكن من اخلارجني

  ٠والطعن يف علمائها 
  

   :الرد على هذه الشبهة
 كـذب أميـن الظـواهري قـد كذبـه هللا يف كتابـه قبـل أن خيلـق الظـواهري حيـث قـال   :نقـول أوال

يضـحون  سبحانه وتعاىل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم التعلمون ومل يقل سبحانه فاسـألوا الـذين
  ٠وهم بأحكام الشريعة جاهلون 

 م علمائنا اليفقهون الواقع وأين نكريهم على احلكام فجهل فاضـح واضـح لـهوأما قوهل
  .قرنان

فــإن أول مــن أحــدث هــذا القــول يف جممــع كبــري ســفر احلــوايل ومل يتــب هــدانا هللا وإيــاه 
  ٠فقال علمائنا عندهم قلة فقه بالواقع منه
كـان  ذا بدعـة إال أذاليس من السنة أن يعلن العلماء النصيحة على احلاكم جهرا بل ه  :ثانيا

فيكــون  العــامل يف جملــس اخلليفــة ووقــع منــه اخلطــأ واملخالفــة كقصــة أيب ســعيد يف صــحيح مســلم
كمـا جـاء يف  من باب إنكـار املنكـر وأمـا النصـيحة وهـي مابعـد إنتهـاء املنكـر التكـون إال سـرا

ثـََنا ُسـْفَياُن َعـْن اْألَْعَمـشِ  ثـََنا َعلِـيٌّ َحـدَّ ْن َأِيب َوائِـٍل قَـاَل ِقيـَل ِألَُسـاَمَة لَـْو َعـ صحيح البخـاري َحـدَّ



٢٨ 

ُعُكـْم ِإّينِ  أَتـَْيـَت ُفَالنًـا َفَكلَّْمتَـهُ  ـرِّ ُدوَن َأْن  قَـاَل ِإنَُّكـْم لَتـُـَرْوَن َأّينِ َال ُأَكلُِّمـُه ِإالَّ ُأمسِْ ُأَكلُِّمـُه ِيف السِّ
  فـََتَحهُ  أَفْـَتَح بَابًا َال َأُكوُن أَوََّل َمنْ 
  ٠و معروف عثمان اخلليفة الراشد رضي هللا عنه قلت وفالن كما ه

 قـال بعضــهم املـؤمن يســرت وينصـح والفــاجر يهتـك ويعــري قلـت وتولــد عـن اجلهــر بالنصـيحة مــن
اخلـــروج  الفســـاد علـــى الـــبالد والعبـــاد مـــاال يقـــدره إال هللا تعـــاىل فـــاخلروج باللســـان وســـيلة إىل

  .بالسنان
كـــان جبانـــب أيب بكـــرة وابـــن عمـــار ويف ســـنن الرتمـــذي عـــن زيـــاد بـــن كســـيب أن رجـــال  

ثيـاب رقـاق فقـال انظـر إىل هـذا األمـري يلـبس ثيـاب الفسـاق فقـال أبـوبكرة أسـكت  خيطـب يف
  هللا يقول من أهان سلطان هللا يف األرض أهانه هللا مسعت رسول

قلـــت مـــع أن الرجـــل قـــد كلـــم أبـــا بكـــرة فيمـــا هـــو حـــق حيـــث أن لـــبس ثيـــاب الفســـاق 
فسقه ولكن ملا كان الذي اغتابه سلطانا اسـتثى أبـو بكـرة ذلـك ملـا لفاسق يف  معصية وال غيبة

  .ذلك من الفتنة واملفسدة واليت هي أرجح من مصلحة بيان خطأ احلاكم يتولد عن
  

فإنـه يسـأل  أن فقه الواقـع لـيس هـو إال إذا مانزلـت نازلـة وطلـب مـن العـامل الكـالم فيهـا : ثالثا
ا وهذا املظن الصـادين عـن سـبيل هللا  ون بعلمائنا فدعك عن املهولنيعن واقعها قبل أن يفيت 

يف العلــم مقــدم علــى  قطــاع طريــق اخلــري وغلــوهم يف فقــه الواقــع حــىت صــار السياســي املخلــط
بســبب مطالعتــه الســاعات  العلــم الربــاين يف بــاب اجلهــاد واألمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر

كثري منها من الكفار الذين  ة وهي أخبارالطوال للصحف واجملالت السيارة والقنوات الفضائي
جـاءكم فاسـق بنبـأ فتبينـوا أن تصـيبوا  ال يوثـق بأخبـارهم وقـد قـال تعـاىل ياايهـا الـذين آمنـوا إن

  !!!!!!!!!!فكيف لو كان املخربون كافرين قوما جبهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمني
  

 يف مـــن التكفـــري الـــذي أعقبـــه إن إنعـــزالكم عـــن علمـــائكم شـــر وفتنـــة وســـبب ملـــا وقعـــتم :رابعـــا
 التفجـــري وذلـــك وقـــع يف عهـــد علـــي وابـــن عبـــاس عنـــدما انعـــزل شـــباب عـــنهم وأخـــذوا يتبـــادلون
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 اآلراء يف الطعــــن يف علمــــاء الصــــحابة وهــــم اخلــــوارج حــــىت احتــــاج بــــن عبــــاس للــــذهاب إلــــيهم
م ومل يأتوا هم إىل بن عباس مث رجع مـنهم مـن رجـع وقطعـتم الطريـق أمـام النـاس كمـا  ومناظر

م علماء حيض ونفاس ال يفقهون الواقـع وسـلفهم يف  قطعه أولئك بالطعن يف علمائنا تارة بأ
رسـول هللا  مثل ذلك الطعـن وكبـريهم الـذي علمهـم السـحر ذلـك الرجـل الـذي طعـن يف عدالـة
إنـه مـن قـوم  فقـال مل تعـدل ياحممـد فكـان أول مـن خـرج بلسـانه مث قـالوا ال تنـاظروا بـن عبـاس

يــوم النهــروان  جمــادل نســأل هللا العافيــة إىل أن خرجــوا علــى الصــحابة وطــاعنوهمخصــمون أي 
بصـريته فـإن العلـم  وذلـك واضـح عنـد مـن نـور هللا ٠شـر قتلـى حتـت أدمي السـماء كـالب النـار

الشــباب العلــم عــن أكــابرهم  اليــرى يف املنــام وال يــورث عــن أبنــاء األعمــام العلــم بــالتعلم فتلقــي
الطريـــق أن يأخـــذوه مـــن  لقـــي عـــن أهـــل البـــدع مـــن األصـــاغر بعـــد قطـــعفيـــه اخلـــري والصـــالح وت

ـم عمـالء سـلطان مفتـاح كـل فتنـة  ٠٠٠٠واليفقهـون العلماءاألكابر بذكر مايثري عليهم من أ
أليب حنيفـة عنـدما سـأله رجـل  وشـر وقـد أخـرج اخلطيـب البغـدادي بسـنده إىل مـن ذكـر مقالـة

الشــباب مــن إنعــزاهلم عــن  ا يفعــل بعــضفقــال إن هنــاك شــباب جيتمعــون ويتفقهــون قلــت كمــ
يفقههــم قلــت أي عــامل قــال ال  العلمــاء يف املراكــز والــرحالت واإلســرتاحات فقــال معهــم رأس

  !!!!!قال إذن لن يتفقهوا
مــر أوامـا قـوهلم وهــل جيـوز إدخـال النصــارى مـن األمــريكيني وغـريهم جزيـرة العــرب وقـد 

  :ا يف حجمه كبري يف قدره أنقله هنابإخراجهم فنقول قد كتبت يف ذلك حبثا صغري  النيب
ا    :هناك ثالثة مباحث حتت هذه املسألة ينبغي التفقه 

 مـــاهي حـــدود جزيـــرة العـــرب و هـــل هنـــاك فـــرق يف اإلخـــراج بـــني احملـــاربني وغـــريهم وهـــل جيـــوز
  .إبقائهم ملصلحة مؤقتة يقدرها اإلمام

  
  :فأقول وباهلل التوفيق

  :بن حجريف الفتحاقال 
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َمالِـك َعـْن اِبْـن ِشـَهاب قَـاَل :  بـَْري ْبن َبكَّاٍر ِيف " َأْخَبار اْلَمِدينَـة " ُأْخـِربُْت َعـنْ َوقَاَل الزُّ 
َمـْوت ،  الزُّبـَْري : قَاَل َغْريه َجزِيَرة اْلَعَرب َما بـَْني اْلُعـَذْيِب ِإَىل َحَضـر َجزِيَرة اْلَعَرب اْلَمِديَنة . قَالَ 
يَــْت َجزِيــَرة   ,، َوَحَضــَر َمــْوت آِخــر الْــَيَمن قَـاَل الــزُّبـَْري : َوَهــَذا َأْشــَبه َوقَــاَل اْخلَِليــل بْــن َأْمحَــد : مسُِّ
َـا ، َوِهـَي أَْرض اْلَعَرب ِألَنَّ َحبْر فَاِرس اْلَعـَرب َوَمْعـِدنـَُها  َوَحبْر اْحلََبَشة َواْلُفرَات َوِدْجَلة َأَحاطَـْت ِ

لُ  فَـاِرس ِمـْن أَْقَصـى َعـَدن ِإَىل َأطْـرَاف الشَّـام . َوقَـاَل  غـُه ُمْلـك. َوقَـاَل اْألَْصـَمِعّي : ِهـَي َمـا َملْ يـَبـْ
ِمــْن السَّــاِحل ِإَىل  َمــْن أَْقَصــى َعـَدن ِإَىل رِيــف اْلعِــرَاق طُــوًال َوِمــْن ِجـدَّة َوَمــا َواَالَهــا  :أَبُـو ُعبَـْيــد

َِ  َأطْـرَاف الشَّـام َعْرًضـا قـَْولـه : ( قَـالَ   اَمـة ) اْلَعـرْج ِبَفـْتِح اْلُمْهلَـة َوُسـُكونيـَْعُقـوب َواْلَعـرْج أَوَّل 

ـة َواْلَمِدينَـة ، َوُهـَو َغـْري اْلَعـرَج ِبَفـْتِح الـرَّاء الـَِّذي ِمـْن الطـَّاِئف .  الرَّاء بـَْعدَها ِجيم َمْوِضع بـَـْني َمكَّ
َوَمـا  َجـدَّة رَاق طُـوًال َوِمـنْ اْلَعـَرب َمـا بـَـْني أَْقَصـى َعـَدن أَبـْـَني ِإَىل رِيـف اْلعِـ َوقَاَل اْألَْصَمِعّي َجزِيـَرة

َيــْت َجزِيــَرة اْلَعــَرب ــام َعْرًضــا ، َومسُِّ َــا ، يـَْعــِين َحبْــر اْهلِْنــد  َواَالَهــا ِإَىل َأْطــرَاف الشَّ َحاطَــِة اْلِبَحــار ِ ِإلِ
ْسـَالم  تْ فَاِرس َوَحبْر اْحلََبَشة ، َوُأِضيَفْت ِإَىل اْلَعَرب ِألَنـََّها َكانَـ َوَحبْر اْلُقْلُزم َوَحبْر بِأَيْـِديِهْم قـَْبـل اْإلِ

ْم َوَمَنازِهلْم ، َلِكنْ  َا أَْوطَا ـة الَِّذي ُميَْنع َوِ َها احلَِْجاز َخاصَّة َوُهَو َمكَّ  اْلُمْشرُِكوَن ِمْن ُسْكَناُه ِمنـْ

ِاْسـم َجزِيـَرة اْلَعـَرب ، ِالتَِّفـاِق  يُْطلَـق َعَلْيـهِ  َواْلَمِديَنة َواْلَيَماَمة َما َواَالَها ، َال ِفيَما ِسَوى َذلِـَك ِممـَّا
َها َمَع أَنـََّها ِمْن ُمجْلَـة َجزِيـَرة اْلَعـَرب ، َهـَذا َمـْذَهب اجلَِْميع َعَلى َأنَّ اْلَيَمن َال  اجلُْْمُهـور  ُميْنَـُعوَن ِمنـْ

اْحلَــَرم لِلتَِّجــارَِة ، َوقَــاَل  َمالِــك َجيُــوز ُدُخــوهلمْ  . َوَعــْن اْحلََنِفيَّــة َجيُــوز ُمْطَلًقــا ِإالَّ اْلَمْســِجد ، َوَعــنْ 
َمام ِلَمْصَلَحةِ  الشَّاِفِعّي َال     .اْلُمْسِلِمَني َخاصَّة َيْدُخُلوَن احلََْرم َأْصًال ِإالَّ بِِإْذِن اْإلِ



٣١ 

  :قلت
واملسـاملني فكلهـم  ومل يفـرق النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم يف هـذا احلـديث بـني املشـركني احملـاربني

  أمر بإخراجهم
 .السؤال هل لويل األمر أن يبقيهم لفـرتة لعمـل مصـلحة يسـتفاد مـنهم فيهـا فـأقول ذلـكولكن 

  .البأس كما أفاده الشافعي رمحه هللا تعاىل
  فقد جاء يف صحيح البخاري

ُهَمـا َأْجلَـى اْليَـُهـوَد َوالنََّصـا َعْن نَاِفٍع َعْن اْبِن ُعَمَر َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاِب َرِضـَي اهللَُّ  َرى َعنـْ
ــا َظَهــَر َعَلــى َخْيبَـــرَ  ِمــْن أَْرِض احلَِْجــاِز وََكــانَ  ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َلمَّ أَرَاَد ِإْخــرَاَج  َرُســوُل اهللَِّ َصــلَّى اهللَّ

َهــا َهــا وََكانَــْت اْألَْرُض ِحــَني َظَهــَر َعَليـْ ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َولِلْ  اْليَـُهــوِد ِمنـْ  ُمْســِلِمنيَ هللَِّ َوِلَرُســولِِه َصــلَّى اهللَّ
َها َفَسأََلْت اْليَـُهوُد َرُسوَل اهللَِّ  َـا َأْن َيْكُفـوا  َوأَرَاَد ِإْخرَاَج اْليَـُهوِد ِمنـْ ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم لُِيِقـرَُّهْم ِ َصـلَّى اهللَّ

ُ َعَلْيـهِ  َعَمَلَهـا َـا َعلَـىَسـلََّم وَ  َوَهلُـْم ِنْصـُف الثََّمـِر فـََقـاَل هلـْم َرُسـوُل اهللَِّ َصـلَّى اهللَّ َذلِـَك َمـا  نُِقـرُُّكْم ِ
َـا َحـىتَّ  َنا فـََقـرُّوا ِ اإلمـام  َأْجَالُهـْم ُعَمـُر ِإَىل تـَْيَمـاَء َوأَرِحيَـاَء فلعـل هـذا يـدل علـى جـواز إقـرار ِشـئـْ

  .فيها ملصلحة حىت تنتهي
فـــأن النـــيب صـــلى هللا عليـــه وســـلم قـــال ذلـــك ومل خيـــرجهم أبـــو بكـــر مـــع أنـــه كـــان عنـــده 

هم عمــر زمنــا وأظنــه قــادر مث أخــرجهم وال أظنــه أبقــاهم إال ملصــلحة كزراعــة أو خيــرج جــيش ومل
بلوغ النص ولكن مل ينكر عليهما أحد من الصحابة فيستبعد خفاءه على اجلميـع أو أن  عدم
ُ  يرجع تقديرها لإلمام أوغري ذلك ففـي صـحيح البخـاري َعـْن نَـاِفٍع َعـْن َعْبـِد اهللَِّ  مدة َرِضـَي اهللَّ
ُ َعَلْيهِ َعْنُه   َوَسلََّم َخْيبَـَر اْليَـُهوَد َأْن يـَْعَمُلوَها َويـَْزَرُعوَها َوَهلُْم َشْطرُ  قَاَل َأْعَطى َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَّ

ثَـُه َأنَّ اْلَمـزَارَِع َكانَـتْ  َهـا َوَأنَّ ابْـَن ُعَمـَر َحدَّ ْحَفظُـُه ُتْكـَرى َعلَـى َشـْيٍء َمسـَّاُه نَـاِفٌع َال أَ  َمـا َخيْـرُُج ِمنـْ
ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم نـََهـى َعـنْ  َوَأنَّ رَاِفَع ْبنَ  ِكـرَاِء اْلَمـزَارِِع َوقَـاَل ُعبَـْيـُد  َخِديٍج َحـدََّث َأنَّ النَّـِيبَّ َصـلَّى اهللَّ

فـال أعلـم أن أحـدا أنكـر عليهمـا  ٠٠٠٠٠٠َحـىتَّ َأْجَالُهـْم ُعَمـُر  اهللَِّ َعـْن نَـاِفٍع َعـْن ابْـِن ُعَمـرَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أُِقرُُّكْم َما ة وقالمن الصحاب ُ ِبِه أخرجه البخـاري  ُعَمُر َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اهللَّ أَقـَرَُّكْم اهللَّ

  .أعلم مث أخرجهم عمر فاهلل٠٠تعليقا بصيغة اجلزم



٣٢ 

  :بن حجر يف الفتحاقال 
ـ َواْلَمِدينَـة َواْلَيَماَمـة  ةَوالصَِّحيح اْلَمْعُروف َعـْن َمالِـك أَنـََّهـا (قلـت أي جزيـرة العـرب )َمكَّ

َـَذا اْحلَـِديث َمالِـك ـاِفِعّي َوَغْريمهَـا ِمـْن اْلُعَلَمـاء ، فَـَأْوَجُبوا ِإْخـرَاج اْلُكفَّـار َوالْـَيَمن ، َوَأَخـَذ ِ  َوالشَّ

ّي َخـصَّ َهـَذا احلُْْكـم َوَلِكنَّ الشَّـاِفعِ   .ِمْن َجزِيَرة اْلَعَرب ، َوقَاُلوا : َال َجيُوز َمتِْكينهْم ِمْن ُسْكَناَها
ـة َواْلَمِدينَـة َواْلَيَماَمـة َوَأْعَماهلَـا ُدون بِـبَـْعِض َجزِيـَرة اْلَعـَرب َوُهـوَ  الْـَيَمن  احلَِْجـاز ، َوُهـَو ِعْنـده َمكَّ

َلَمـاء : ُكتُبـه وَُكتُـب َأْصـَحابه . قَـاَل اْلعُ  َوَغـْريه ِممـَّا ُهـَو ِمـْن َجزِيـَرة اْلَعـَرب بِـَدلِيٍل آَخـر َمْشـُهور ِيف 
قَاَمـة َوَال ُميْنَـع اْلُكفَّـار ِمـنْ  نُـوَن ِمـْن اْإلِ ِفيـِه َأْكثَـر ِمـْن َثَالثَـة  التـَّـَردُّد ُمَسـاِفرِيَن ِيف احلَِْجـاز ، َوَال ُميَكَّ

 ه ِحبَاٍل ، فَـِإنْ َمكَّة َوَحَرمَها َفَال َجيُوز َمتِْكني َكاِفر ِمْن ُدُخول أَيَّام . قَاَل الشَّاِفِعّي َوُمَواِفُقوُه : ِإالَّ 

َوُأْخـرَِج َمـا َملْ يـَتَـغَـريَّ . َهـَذا َمـْذَهب  َدَخَلُه ِيف ُخْفَية َوَجَب ِإْخرَاجـه ، فَـِإْن َمـاَت َوُدفِـَن ِفيـِه نُـِبشَ 
ـة الشَّاِفِعّي َوَمجَاِهري  تـََعـاَىل اجلََْمـاِهري قـَـْول اهللَّ  اْلُفَقَهاء . َوَجوََّز أَبُـو َحِنيَفـة ُدُخـوهلْم اْحلَـَرم ، َوُحجَّ

َا اْلُمْشرُِكوَن َجنَس َفَال  ُ َأْعَلم { ِإمنَّ َوقـَْوله َصـلَّى   .يـَْقَربُوا اْلَمْسِجد احلَْرَام بـَْعد َعامهْم َهَذا } َواهللَّ
ْنـُه َصـلَّى ُكْنـت ُأِجيـزُهْم ) قَـاَل اْلُعَلَمـاء : َهـَذا أَْمـر مِ  اهللَّ َعَلْيـِه َوَسـلََّم ( َوَأِجيـُزوا اْلَوفْـد بَِنْحـِو َمـا

لِنـُُفوِســِهْم ، َوتـَْرِغيًبــا ِلَغــْريِِهْم ِمــْن  َوَســلََّم بِِإَجــازَِة اْلُوفُــود َوِضــَيافَتهْم َوِإْكــرَامهْم َتْطِييًبــا اهللَّ َعَلْيــهِ 
مْ  ء َكــاَن َســَوا َوَحنْــوهْم َوِإَعانَــة َعلَــى َســَفرهْم قَــاَل اْلَقاِضــي ِعيَــاض : قَــاَل اْلُعَلَمــاء اْلُمَؤلََّفـة قـُلُــو

َا   يَِفد َغالًِبا ِفيَما يـَتَـَعلَّق ِمبََصاِحلَِنا َوَمَصاِحلهمْ  اْلَوْفد ُمْسِلِمَني أَْو ُكفَّارًا ؛ ِألَنَّ اْلَكاِفر ِإمنَّ
ا ملصلحة املسلمني خاص بالنيب وأبوبكر وعمر  فهل إبقاء النيب هلم وإقرارهم ميكثون 

 ٠٠٠ر كانا اليعلمان حبديث اإلخراج لليهودفاخلصوصية التثبت إال بدليل وهل عمر وأبوبك

فأين الصحابة كلهم عنهم وقـد ذكـر عـن الزهـري ذلـك عـن عمـر ومل يصـح السـند فظـاهر هـذا 
 على جواز إقرار اإلمام هلم بالبقاء يف جزيـرة العـرب ملصـلحة كضـرورة دفـع عـدو قـوي أو يدل

 ح ولكـن الميكنـوا مـنغري ذلك فإن األصل التأسي وتثبت اخلصوصية إال بدليل واضح صحي

م  اإلقامــة األبديــة ألنــه الجيتمــع يف اجلزيــرة دينــان علــى وجــه اإلقامــة والــدوام وأن يشــعروا بــأ
ولـيس لكـم يف  الميكـن أن يسـتوطنوها أبـدا بـل باملـدة الـيت يراهـا اإلمـام فيقـال نبقـيكم مانشـاء



٣٣ 

املســلمني خاصــة  حةاجلزيــرة بقــاء ويف ذلــك إذالل هلــم وقــد ذهــب إىل اجلوازبــأذن اإلمــام ملصــل
  .وهو الصحيح ملا تقدم ولكنهم الميكنوامن اإلقامة األبدية

  
   :خاتمة

 واحلمـدهلل رب العـاملني وهللا أسـأل أن يهـدي شــبابنا إىل العلـم النـافع والعمـل الصـاحل

م إىل هللا يــوم القيامــة والســبيل هلــم م يف الــدنيا وجنــا  فعلــى ذلــك يكــون صــالحهم وســعاد

  من طريـق واحـد وسـبيل قـومي سـائد وهـو طريـق حممـد بـن عبـدهللا صـلى هللالتحصيل العلم إال

األعمـال  عليه وسلم قال سفيان الثوري حممد صلى هللا عليه وسلم امليـزان األكـرب عليـه تعـرض
تيميـة  هديه وخلقه وسـريته (أقـول يف جهـاده وقـت الضـعف فكـان يسـامل الكفـار كمـا قـال بـن

حمــدثات  يــات وغريهــا مــنل هللا فلــم يكــن يســتعمل التمثيويف قوتــه فــتح مكــة ويف دعوتــه إىل
م إىل٠٠٠٠الــدعوة  هللا  كإســتعمال اللهــو واإلرفاهيــات والــرحالت يف جــذب الشــباب لــدعو
٠٠٠!!!!!!!! (  

 فما وافها فهو احلق وما خالفها فهو الباطل فمن أراد النصر والعز والتمكني فليتبع يف

 الرســول األمــي بــال وكــس وال شــطط فبقــدر متابعتــه طــرق جهــاده ودعوتــه وســائر أعمالــه ذلــك
مـن  تكون السعادة يف الداريني وبقدر خمالفته تكون الشقاوة فيهما قال تعاىل من عمل صـاحلا

ـــــة ولنجـــــزينهم أجـــــرهم بأحســـــن ماكـــــانوا ي ـــــاة طيب ـــــه حي ـــــى وهـــــو مـــــؤمن فالنحيين ذكـــــر أو أنث
  .لسعادةقال بن عباس كما يف صحيفة بن أيب طلحة يف التفسري ا عملون  

رسـول  رسول إال باألخذ عن أكابرهم من العلماء كمـا قـالوالسبيل للشباب يف معرفة طريق ال
اإلسـتفادة مـن  هللا الربكة مع أكابركم صححه األلباين وترك عيبهم فإن ذلك يقطع الطريق عن
كمـا قـال بـن  علمهـم فمـن نفـر عـنهم كـم فعـل بـن الدن والظـواهري كـان مـن أعـوان الشـيطان

اهلجــرة  مــن١٤١٧فحــق ماقالــه الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز يف جريــدة الشــرق األوســط القــيم 
بفهــم  أســامة بــن الدن مــن املفســدين يف األرض وليضــبط العلمــاء فهمهــم للكتــاب والســنة



٣٤ 

الكثـري مـن  سلفهم الصاحل خـري القـرون فلـزوم طـريقتهم طريـق للعـز والتمكـني الـذي فقـده اليـوم
  ٠يه التكالناملسلمني وهللا املستعان وعل

  
  

  وكتبه أبوعبدهللا ماهر بن ظافر القحطانيوكتبه أبوعبدهللا ماهر بن ظافر القحطاني
  غفر هللا له ولوالديه ولمن قرأمقاله وناصحه وللمسلمين أجمعينغفر هللا له ولوالديه ولمن قرأمقاله وناصحه وللمسلمين أجمعين


