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  قـال مفضل بن مهلهل :
إذا جلســت إليــه يحــدثك ببدعتــه  " لو كان صــاحب البدعــة  

حذرتــه وفــررت منــه، ولكنــه يحــدثك بأحاديــث الســّنة فــي  
بدو مجلسه ثم يدخل عليـك بدعته فـلعلها تلزم قـلبك فمتــى  

  تخرج من قـلبك"
  )] 2/444[اإلبانة ( 
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  : -حفظه هللا-دمحم مصطفى عبد القادر تقديم الشيخ / 
  

  بسم هللا الرمحن الرحيم
  
  رب العاملني ، و الصالة و السالم على رسوله األمني .. و بعد :احلمد هلل  
أشـــرف حممـــد جـــالل الـــدين مؤلفـــه بعنـــوان افـــرتاءات  / فقـــد أهـــداين األخ األســـتاذ 

ــه فأ  فيتــه مصــنفاً لالصــادق عبــد هللا عــرض و نقــد لقراءتــه و التعليــق عليــه ، فراجعت
حيث االســتدالل ، تنــاول يف مناقشة أحكام املسائل من  يف موضوعه و مفيداً  جيداً 
املؤلف مواضيع تتعلق مبنهج أهل السنة و اجلماعة من حيث املعتقد و الســلوك فيه 

، فأجـــاد و أفـــاد يف الـــرد علـــى املخـــالف ، و هـــذا مـــن أوجـــب واجبـــات أصـــحاب 
املــنهج القــومي يف الكشــف عــن زيــف املنتحلــني ملــنهج أهــل الســنة مــن دعــاة البــدع و 

نيب صلى هللا عليه و سلم يف قوله : "دعاة علــى أبــواب الضالل الذين حذر منهم ال
  .جهنم" 

أسأل هللا أن يكتب للمؤلف املثوبــة ، و أن ييســر هللا أمــر طباعتــه ، و أن ينفــع بــه ، 
  وأن جيعل األعمال خالصة لوجهه إنه ويل ذلك و القادر عليه .

  
  كتبه / حممد مصطفى عبد القادر

  هـ ١٤٣٢يف اليوم الثامن من رجب 
  م  ٢٠١١/  ٦/  ١٠وافق امل
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  : -حفظه هللا-عبد الرحمن حامد آل نابت تقديم الشيخ / 
  

  بسم هللا الرمحن الرحيم
  

  احلمد هلل و الصالة و السالم على رسول هللا و على آله و صحبه و من وااله ..
  -أما بعد :

"  فقد اطلعت على ما كتبه األخ / أشرف حممد جالل الــدين يف الــرّد علــى املــدعو 
أبو عبــد هللا الصــادق عبــد هللا " الــذي أمســاه " افــرتاءات الصــادق عبــد هللا عــرض و 

  نقد " فوجدته قد أجاد فيه و أفاد و نقل كالم أهل العلم يف تأييد ما انتقده فيه .
و الـــرد علـــى املخـــالف أصـــل مـــن أصـــول أهـــل الســـنة و اجلماعـــة و هـــو مـــن األمـــر 

قــوام للــدين إال بــه ، فجــزاه هللا خــرياً علــى مــا باملعروف و النهي عن املنكر الذي ال 
  نصح به للحق و أجزل له املثوبة ، وفق هللا اجلميع ملا حيب و يرضى .

  و صلى هللا و سلم على نبينا حممد و آله و صحبه و سلم .
   

  و كتبه :
  عبد الرمحن بن حامد آل نابت

  هـ١٤٣٢شعبان  ٢٧يف 
  
  

  
  بسم هللا الرمحن الرحيم
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  كم و رمحة هللا و بركاته .. أما بعد :السالم علي

  
مـــن  النـــاس  وخاصـــة الشـــباب  فإنـــه ممـــا أنعـــم هللا بـــه علينـــا يف الســـودان أن جعـــل كثـــرياً  

يعلمون أنَّ الدين احلـق هـو مـا كـان عليـه سـلفنا الصـاحل  ، كيـف ال و هللا تعـاىل يقـول : 
جعـل هللا سـبيلهم هـو ] فقـد 137{ فإن آمنوا مبثل مـا آمنـتم بـه فقـد اهتـدوا } [البقـرة/

، ففيـه أنـه ال  من آمن بغري ما آمنوا به فقد ضـلَّ سبيل اهلداية بل إن مفهوم املخالفة أنَّ 
ســبيل إال ســبيلهم ، وقــد قــال ســبحانه و تعــاىل فــيمن خــالف ســبيلهم : { ومــن يشــاقق 

م نولـه مـا تـوىل ونصـله جهـن ويتبع غري سبيل املؤمننيالرسول من بعد  ما  تبني له اهلدى 
]  فقــد ذم هللا ســبحانه و تعــاىل خمالفــة ســبيلهم بــل و 115}[النســاء/ وســاءت مصــرياً 

  رتب عليها الوعيد الشديد .
ج الشيخان من حديث ابن مسـعود أن النـيب صـلى هللا عليـه فهم خري هذه األمة ملا خرَّ  

م" . م، مث الذين يلو   و سلَّم قال : "خري الناس قرين، مث الذين يلو
جهـــم هـــو مـــنهج أهـــل الســـنة واجلماعـــة كمـــا مسَّـــاهم ترمجـــان القـــرآن ابـــن و الســـري ع لـــى 

عباس يف تفسريه لقوله تعاىل : {يوم تبيض وجوه و تسود وجوه} ، قـال : تبـيض وجـوه 
  . ١أهل السنة و اجلماعة و تسود و جوه أهل البدعة و الفرقة اهـ

  

                                                 
، و اآلجـــري يف  ) ٣٧٩/  ٧) ،  واخلطيـــب يف تـــاريخ بغـــداد  (٧٩/  ١( يف شـــرح أصـــول اعتقـــاد أهـــل الســـنة و اجلماعـــة الاللكـــائيأخرجـــه   ١

و ما ذكـر ) و غريهم ، و هذا االثر و إن كان قد ُتكلِّم يف ثبوته  ، إال أن  شيخ األسالم ابن تيمة  قد استشهد به على حن٢٥٦١/  ٥الشريعة (
مواضع كثرية من جمموع  و) ١٠٧/  ٢( مثل الفتاوى الكربىمواضع من ) و ٤٩٠/  ٦هنا مرات و مرات ؛ كما جتد ذلك يف اجلواب الصحيح (

  . ريهغ و  )٣٩/  ٢( ، و مثله تلميذه ابن القيم  كما يف اجتماع اجليوش اإلسالمية غري ذلك الكثريو  ) ٢٧٨/  ٣الفتاوى مثل (
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ن وغريمهــا و اللفــظ ملســلم الــذي خرجــه الشــيخا ٢وهــم الطائفــة املنصــورة للحــديث املتــواتر
من حديث املغرية بن شـعبة رضـي هللا عنـه قـال: مسعـت رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم 
  يقول:" لن يزال قوم من أميت ظاهرين على الناس، حىت يأتيهم أمر هللا وهم ظاهرون" .
و هــم الفرقــة الناجيــة ملــا يف حــديث االفــرتاق الــذي رواه مــا يقــارب الســتة عشــر صــحابيا  
كمعاويـــة و أيب هريـــرة وأنـــس وجـــاء يف روايـــة  األخـــري كمـــا عنـــد احلـــاكم يف مســـتدركه و 

.. َوتـَْفَرتُِق أُمَِّيت َعَلى َثَالٍث َوَسـْبِعَني ِملَّـًة ُكلُُّهـْم ِىف النَّـاِر ِإالَّ ِملَّـًة َواِحـَدًة  الرتمذي وغريه "
َـــا ـــا أَن ـــاَل : َم ـــْن ِهـــي يَـــا َرُســـوَل اهللَِّ ؟ َق ـــاُلوا َوَم ـــِه َوَأْصـــَحاِيب  َق " و يف روايـــة  معاويـــة  : َعَلْي

  "اجلماعة" .
ــج الســلف الصــاحل  أهــل الســنة و اجلماعــة الطائفــة املنصــورة الفرقــة  قــولفكــل  خــالف 

الناجيــة فهــذا األمــر يــدخل يف مجلــة البــدع و احملــدثات ، وصــاحبه علــى خطــر عظــيم و 
  لفة .وعيد من هللا شديد ، بل قد يُبدَّع صاحبه حبسب املخا

و كالم أهل العلم متظافر يف التمسك مبا عليه سلف األمة و ترك سـبيل مـن خـالفهم ؛ 
  -و من ذلك :

قــــال األوزاعــــي : عليــــك بآثــــار مــــن ســــلف وإن رفضــــك النــــاس، وإيــــاك وآراء  )١
 ٤واآلجـــري ٣الرجـــال، وإن زخرفـــوه لـــك بـــالقول اهــــ أخرجـــه اخلطيـــب البغـــدادي

  .  ٥وابن عبد الرب
صول السنة عندنا التمسك مبـا كـان عليـه أصـحاب رسـول قال اإلمام أمحد: أ )٢

م اهـ رواه الاللكائي   .  ٦هللا صلى هللا عليه وسلم واالقتداء 
                                                 

  ) .81) وجالل الدين السيوطي يف كتاب قطف األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة رقم (1/69اتراً اإلمام ابن تيمية يف االقتضاء (عده متو  ٢
 ) .٧/   ١شرف أصحاب احلديث (  ٣
 ) .١١٥/  ١الشريعة ( ٤
  ) .١٠٧١/  ٢جامع بيان العلم و فضله ( ٥
١٧٥/  ١(  ٦. ( 
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قال ابن تيمية يف اقتضاء الصراط املستقيم : إمنـا املتبـع يف إثبـات أحكـام هللا:  )٣
كتــاب هللا وســنة رســوله صــلى هللا عليــه وســلم وســبيل الســابقني أو األولــني، ال 

ز إثبــات حكــم شــرعي بــدون هــذه األصــول الثالثــة،ال  نصــاً و ال اســتنباطاً جيــو 
  ٧حبال ا.هـ

واعتــزى ،  وانتســب إليــهال عيــب علــى مــن أظهــر مــذهب الســلف  و قــال : )٤
، فـإن مـذهب السـلف ال يكـون إالّ بل جيب قبول ذلــك منــه باالتفــاق ،  إليه

  . ٨حقا اهـ ،
  

ان عليـه السـلف الصـاحل هـي حـال كثـري مـن و ملا كانت معرفة أنَّ الـدين احلـق  هـو مـا كـ
النـاس و خاصــة الشـباب ، علــم دعـاة الضــاللة أن التصـريح للنــاس خبطـأ هــذا املـنهج هــو 
تنفري للناس منهم و إعالم للناس بضـالهلم ، فلـم جيـدوا سـبيال علـى النـاس إال أن يـدَّعوا 

صـاحل ، حـىتَّ أنَّ ما هم عليه من سوء سبيل وخطأ منهج هو الـذي كـان عليـه السـلف ال
  يلبِّسوا على الناس دينهم .

  
ــذ هــذا الــنهج أحــد  -أخــزاهم هللا  -و مــن دعــاة الضــاللة   املوجــودين يف بالدنــا ممــن اختَّ

، فهـؤالء القـوم لبَّسـوا علـى كثـري مـن  ٩ن باسـم السـروريةو أصناف احلركيني ، وهم  املعروف
جـــا خمالفـــا  جلماعـــة ألهـــل الســـنة و االشـــباب الســـلفيني ديـــنهم ، و جعلـــوهم ينتهجـــون 

  اليت ساعدت يف احنرافهم ؛ أمهها : ىك من األسباب األخر ذه الطريقة ، و لكن هنا

                                                 
٢٠٧/  ٢( ٧. ( 
٨  )4  /149 . (  
والة هذه التسمية اشتهر اطالقها يف السودان على كل مـن لـه خمالفـة ألهـل السـنة و اجلماعـة يف بـاب  التكفـري مقرونـا باملخالفـة يف التعامـل مـع  ٩

  . مع زعمه انتهاج السلفية يف ذلك و حنو ذلك األمر أو باب اجلهاد
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بعد شباب السنة عن كتب سلف هذه األمة ، وخاصـة الـيت تقـرر أصـول أهـل السـنة و  
و الشريعة لآلجري و عقيدة السلف اجلماعة أمثال اإلبانة الكربى و الصغرى البن بطة 

ـا أصـال أصحاب احل ديث للصابوين و غريهـا الكثـري ، بـل قـد جتـد مـنهم مـن مل يسـمع 
  فضال من أن يكون قد اطلع عليها  و ال حول و ال قوة إال باهلل .

  
ــم يســتهدفون  أهــل  و هــؤالء الســرورية هــم  أخطــر أنــواع اخلــوارج يف بالدنــا ؛ و ذلــك أ

ــا يف بــدعتهم فيخرجــو  ســنة أن يتبعــوهمالســنة يف الســودان ، فرييــدون مــن شــباب ال هم 
هم مــن دعــاة ة و علــى رأســها اخلــوارج ، و يقلبــو مــن أهــل الســنة إىل عمــوم الفــرق اهلالكــ
  توحيد و سنة إىل دعاة تكفري و دمار .

  
أول مــا بــدؤوا بــه هــو أن درســوا حــال شــباب الســنة يف الســودان مــع عقيــدة قــد كــان و  

مات عنـد شـباب السـنة واسـتغلوها ، سلفهم ، و عرفوا ما هي االمور اليت هي من املسلـَّ 
فخاضــوا فيهــا و  و مــا هــي األمــور الــيت عليهــا غــبش و عــدم و ضــوح عنــد شــباب الســنة

م    ا و قلبوا فيها احلقائق.حوهلنشروا شبها
فعلموا أن شباب السنة جيعلـون اخلـروج علـى احلكـام خطـا أمحـر مـن جتـاوزه فهـو خمـالف  

بــدع و الفرقــة و علمــوا أن شــباب الســنة جيهلــون ألهــل الســنة واجلماعــة و هــو مــن أهــل ال
  تشديد السلف على التشهري مبساوئ احلكام على املنابر . 

و أيضا علموا أن شباب السنة يشددون يف مسائل التكفري فيشددون على مـن وصـف  
ن يكفــرون مــن وقــع يف أمــرا بأنــه كفــر بغــري و جــه حــق ، و أيضــا هــم يشــددون علــى الــذي

  هل السنة . ألو انتفاء موانع ، و جيعلون هذا كله من خمالفة وط ر شر فالكفر دون تو 
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فخططـــوا علـــى هـــذا األســـاس بـــأن يتـــدرجوا مـــع مـــن يـــأتيهم مـــن شـــباب الســـنة ؛ فيبثـــون 
  -مسومهم فيهم شيئا فشيئا ؛ على النحو التايل :

ــم يــرون حرمــة   إذا أتــاهم الشــاب و امتحــنهم بـــ [اخلــروج علــى والة األمــر] أجــابوه بـــ [أ
ذلـــك] فيطمـــئن إلـــيهم الشـــاب الســـلفي و يقـــرتب مـــنهم ، فـــإذا أتـــاهم بـــدأوا معـــه بـــأول 
مرحلة يف الطريق إىل سبيل اخلوارج و هي بالكالم علـى والة األمـر علـى املنـابر ، فريبُّونـه 
عليها و يومهونـه بـأن هـذا مـن مـنهج السـلف ، فيبـدأ الشـاب بفكـر ثـوري علـى والة أمـر 

  املسلمني .
ـم يظهـرون فإذا أخذ الش  اب يف هذا الباب فرتة انتقلوا معه إىل املرحلة الثانيـة ، وهـي أ

قد وقعوا يف أمر كفـري ؛ أال و هـو التشـريع  -أو كلهم-له أن والة أمر املسلمني جّلهم 
خوفـا مـن هـذا البـاب و  -و لو لوهلة-، فلما علم السرورية أن الشاب السلفي سيقف 

   امتصاص هذه الصدمة بطريقتني :يبدأ قلبه باخلوف منهم سارعوا إىل
ـــم ال يكفـــرون أحـــدا وقـــع يف كفـــر حـــىت تقـــام عليـــه احلجـــة ب  تـــوفراألوىل : رفعهـــم لرايـــة أ

  الشروط و انتفاء املوانع .
الثانية : أن األمر الذي وصفوه بالكفر ليس بْدًعا من القول بل قد قال بقوهلم مجع مـن 

  أئمة السنة يف عصرنا .
ذه الشعارات .فريتاح بال الشاب هل   ؤالء الدعاة اغرتارا 

فإذا استمر معهم الشاب السلفي بعد املرحلـة السـابقة بفـرتة مـن الـزمن ، يشـحنونه علـى 
أن والة أمــــر املســــلمني يقعــــون يف  -مــــرارا و تكــــرارا-والة األمــــر ؛ يف جــــّوٍ  يســــمع فيــــه 

جــة كفريــة  بــدأوا الكفــر و يتمــادون فيــه ، و أن املســلمني حتــت والة بلغــوا مــن الظلــم  در 
و هـي أن والة األمـر هـؤالء   -و اليت سـيكون ممهـدا هلـا-معه يف املرحلة الثالثة واألخرية 

و هلـم فيهــا اصـطالح خــاص -، قـد انطبـق علــيهم وصـف الطائفـة املمتنعــة ذات الشـوكة 
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، و من انطبق عليه هذا الوصف فهو كافر عينا ألن الطائفة املمتنعة ذات الشوكة  -م
تكفـــر عينـــا دون إقامـــة للحجـــة عليهـــا ، فيقـــع فيهـــا الشـــاب مباشـــرة فيكفـــر  -عنـــدهم-

حكـــام املســـلمني أوال ، مث يســـتبيح اخلـــروج علـــيهم بـــل ويعـــّدُ  العـــدة لـــذلك ، فينتهـــي بـــه 
احلــال إمــا داعيــة هلــذا الضــالل مــثلهم ، وإمــا يبــدأ بتجهيــز عمليــات تفجــري و تــدمري يف 

  سلمني من احلكام الكفرة] !!السودان او غريها حتت شعار [حترير امل
  و ال حول و ال قوة إال باهلل .

و مــــن خبــــثهم و حرصــــهم علــــى أال يفُســــد خمططهــــم يف هــــذا الشــــاب اجتهــــدوا يف أن  
يبعــدوه  عــن مشــايخ الســنة يف الســودان الــذين يعلمــون حــاهلم و حيــذرون مــن ضــالهلم و 

  و منهج اخلوارج .منهج السلف  لشباب السنة الفرق بني يكشفون زيفهم و يبيِّنون
: عبـد الـرمحن  ١٠و من أعالم اهلدى هؤالء و محلة لواء السنة يف السودان الشيخ اجملاهـد

، فكـــم لـــه  يف نشـــر الســـنة و  -حفظـــه هللا علمـــا ألهـــل الســـنة -بـــن حامـــد آل نابـــت 
تعليمها و تثبيت الناس عليها من جهود ، يف شىت اجملالس من جلسـات و حماضـرات و 

نـــــت أو يف بيتـــــه ، و كـــــم طعـــــن يف أهـــــل البـــــدع بشـــــىت أنـــــواعهم و دروس يف مســـــجد كا
م ، فليس من طائفة من أهل البدع يف السـودان مـن صـوفية  أشكاهلم وكشفهم و شبها

م بسهم من كنانته .   و خوارج و غريهم إال و قد أصا
كمـــا فعـــل -حـــىت ملـــا خـــرج إىل وســـائل اإلعـــالم  كاإلذاعـــة مل جيامـــل أحـــدا  يف ديـــن هللا 

-بــل تكلــم بكلمــة احلــق و دعــا إىل التوحيــد الــذي دعــت إليــه أنبيــاء هللا و رســله  -غــريه
و حـذر مـن الشـرك الصـريح بـل و مثــّــل بأفعـال و كـالم يعلـم  -عليهم الصالة و السـالم

  منه أبلد العامة أنه حيذر من الصوفية و أمثاهلم من دعاة الشرك .

                                                 
 سيبه و ال نزكي على هللا أحدا .ححنسبه و هللا   ١٠
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نهم و مـــن رؤوســـهم و مـــن الطـــرق حـــىت هـــؤالء الســـرورية مل يســـلموا منـــه ، فقـــد حـــذر مـــ
املؤديــة إلــيهم و مل جيامــل يف ذلــك أحــدا ، فكــم هــدى هللا علــى يديــه مــن أنــاس ، و كــم  

  كشف به شبهات ، و كم ثبت به على السنة خلقا كثريا ومجعا غفريا .

  فجزاه هللا خري اجلزاء عما قدمه من جهود يف الدعوة إىل دين هللا احلق .
بعاد الشباب عـنهم شـىت املسـالك ، السنة سلك السرورية إل حال مشايخ فلما كان هذا

فيزهدون فيهم تارة بأن فالنا  لـيس خطيبـا أو أنـه لـيس ذا علـم أو أنـه لـيس ذا عبـادة أو 
األكاذيــب و االفــرتاءات علــيهم ، كمــا  غــري ذلــك ، و حيــذرون مــنهم تــارة أخــرى  بنشــر

ري وجـه حـق و كـم نشـروا حولـه فعلوا مع الشـيخ عبـد الـرمحن حامـد ، فكـم طعنـوا فيـه بغـ
  الشائعات .

فــرحم هللا اإلمــام أمحــد القائــل عــن أهــل العلــم  : .. فمــا أحســن أثــرهم علــى النــاس ومــا 
  أقبح أثر الناس عليهم ..اهـ كما يف مقدمة رده على اجلهمية .

، حيـث جاءنـا  -هـداه هللا  -الصادق عبد هللا] [بـ  املدعو الرجلو من هؤالء السرورية 
- ١١لســودان معشــر الســلفيني لينشــر فينــا بــدع و ضــالل شــيخه [ســليمان العلــوان]يف ا

 ١٢و املســجون فيهــا حاليــا -حرســها هللا-املوجــود يف بــالد التوحيــد الســعودية  -هــداه هللا
ـــــــ [الصــــــادق عبــــــد هللا]ت ل،  حيــــــث انتشــــــر  ــــــات و  لمســــــمى ب بعــــــض األوراق و الكتيب

لفي ؛ كتقريره أقواال خمالفة ألهـل السـنة الصوتيات اليت احتوت أمورا يندى هلا جبني الس
واجلماعــــة ، لــــيس هــــذا فحســــب بــــل نســــب هــــذه األقــــوال إىل الســــلف الصــــاحل ، و زاد 

                                                 
أبـو عبـد هللا عبـد الـرمحن بـن عبـد هللا آل  ال شيخه هذا يـُراجع كتاب إحتاف االخوان مبزالق العلوان مـن جـزئني ، فقـد ذكـر فيـه الشـيخملعرفة ح ١١

ــــــــــــق  ــــــــــــان شــــــــــــاف ، فلرياجــــــــــــع . جتــــــــــــده علــــــــــــى موقــــــــــــع االســــــــــــالم العتي ــــــــــــا ببي ــــــــــــني بطال ــــــــــــة مبتدعــــــــــــة و ب ــــــــــــراهيم حفظــــــــــــه هللا أقــــــــــــواال حمدث إب
)www.islamancient.com(  

فهـو و أمثالـه مـن دعـاة الضـاللة ، و  -حرسـها هللا و أعزَّهـا بالتوحيـد و السـنة  -و سجن أمثال هذا العلوان هو من صاحل عمل تلـك الـبالد   ١٢
  إبعادهم و نفيهم و سجنهم هو حفظ للعامة من فنت و ضالل أمثال هؤالء الدعاة .
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ـا  ـا أقـوال حمدثـة مل يقـل  متبجحا بأن وصف أقوال أهل السـنة و اجلماعـة يف البـاب بأ
  أحد من السلف .

  ل السنة .فال يـُستغرب أن يوصف مثل هذا الرجل باملفرتي على أئمة أه
  

الشـــنيعة يف  -أي املســـمى بــــ [الصـــادق عبـــد هللا] - و ســـيتم الوقـــوف مـــع بعـــض أقوالـــه
مسألتني فحسب لشدة انتشارها و سوء أثرها ، لكن و قبل البدء بـذلك البـد مـن ذكـر 

ذا املقام :   -بعض املقدمات املهمة و املتعلقة 
  

  -املقدمة األوىل :
  كيف يُعرف قول أهل السنة ؟  
قــول أهــل الســنة هــو صــورة مــن صــور اإلمجــاع ؛ و عليــه يُعلــم أنَّــه ال يقــول بــه إال إنَّ  

عامل حمقق معروف بسعة اإلطالع ، مثل ابن املنذر و ابن عبد الـرب  و ابـن تيميـة و ابـن 
ـــة   القـــيم و غـــريهم مـــن أئمـــة أهـــل الســـنة ، و يُـــذكر مـــنهم يف عصـــرنا أئمـــة العصـــر الثالث

عبــد العزيــز بــن عبــد هللا  بــاز و فضــيلة الشــيخ حمــدِّث  كســماحة الشــيخ العّالمــة اجلهبــذ
اإلسالم و املسلمني حممد ناصر الدين األلباين و الشيخ العالَّمة الفهَّامة حممد بن صاحل 
العثيمــني و غــريهم مــن أئمــة أهــل الســنة رمحــة هللا علــيهم أمجعــني . فــإن األصــل يف نقــل 

  حجة يؤخذ به .هؤالء األئمة  لإلمجاع أو لقول أهل السنة أنه 
فهم بعد اطالعهم على كتـب السـلف ، و اسـتقرائهم لكـالم السـلف ؛ يعرفـون مـنهج 

  السلف يف شىت األمور .
  فإذا نص أحدهم على أن هذا هو قول أهل السنة فإنه حينها يكون كذلك .
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ـــــ[العقيدة  ــــن تيميــــة يف رســــالته القيمــــة املســــماة ب ــــاس اب ــــال ذلــــك مــــا فعلــــه أبــــو العب و مث
، حيــث قــال : و مــن أصــول أهــل الســنة التصــديق بكرامــات األوليــاء ، و مــا  الواســطية]

ُجيـــري هللا علـــى أيـــديهم مـــن خـــوارق العـــادات يف أنـــواع العلـــوم و املكاشـــفات ، و أنـــواع 
ذا أن هذا هو قول أهل السنة يف الباب .   القدرة و التأثريات .. اهـ . فيعلم 

قـولني أو أكثـر فـال جيـوز اخلـروج عـن هـذه  علـى: إذا اختلف أهل السـنة يف مسـألة  تنبيه
خــرج عنهــا فإنــه يـــُعّد خمالفــا إلمجــاع أهــل الســنة ، و  األقــوال حبــال مــن األحــوال ؛ فمــن

  ذلك ألن أهل السنة ملا اختلفوا إىل هذه األقوال أمجعوا على أن ما سواها باطل .
يــت إن أمجعــوا، لــه أرأ: يف الصــحابة إذا اختلفــوا مل خيــرج مــن أقــاويلهمســئل اإلمــام أمحــد 

، ال ينبغـي أن خيـرج  قــو ل أهــل البــدعأن خيرج من أقـاويلهم؟ قـال :هـذا قـول خبيـث ، 
  . ١٣هـ.من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا ا

و قال ابن تيمية : من عدل عن مذاهب الصحابة و التابعني و تفسريهم إىل ما خيـالف 
  .١٤مغفورا له خطأه اهـ  و إن كان جمتهدا كان خمطئا يف ذلك ، بل مبتدعاذلك : 

أن  هــل هــو حمــرم أو مبــاح لــيس بقربــةومعلــوم ىف كــل عمــل تنــازع املســلمون فيــه و قــال : 
 ١٥اهـ  وإذا فعله متقربا به كان ذلك حراما بإالمجاع من جعله قربة فقد خالف اإلمجاع

  ؛ فجعل اخلروج عن هذين القولني خمالفة لإلمجاع .
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  -املقدمة الثانية :
  لشرعية اخلالفية نوعان:املسائل ا

النـــوع األول / ال ينكـــر وال يعنـــف فيـــه علـــى القائـــل، وال يلـــزم برتكـــه، أمـــا القـــول نفســـه 
فللمجتهد املخالف أن يبني ضعفه وكونه مرجوحاً ، هذا النوع هو املسمى 
عند العلماء باملسائل االجتهاديـة. وهـو كـل قـول مل خيـالف إمجاعـاً أو سـنة 

  ظاهرة صرحية . 
الثاين / ينكر ويعنف فيه على القائل، ويلزمه من له والية برتكه، والقول نفسه يرد النوع 

ويبــدع، وهــذا النــوع هــو املســمى عنــد العلمــاء باملســائل اخلالفيــة، وهــو كــل 
  قول خيالف إمجاعاً أو سنة ظاهرة صرحية .

يف  ، و ابــن القــيم ١٦و قــد ذكــر هــذا التقســيم أبــو العبــاس ابــن تيميــة يف بطــالن التحليــل
، و أشـــار إىل ذلـــك أبـــو مظفـــر  ١٨، و ابـــن مفلـــح يف اآلداب الشـــرعية ١٧أعـــالم املـــوقعني

، و كـــذلك النـــووي يف شـــرحه لصـــحيح  ١٩الســـمعاين يف قواطـــع األدلـــة يف أصـــول الفقـــه
  . ٢٠مسلم
  -: إذا فهمت ما سلف عرفت أن املخالفني يف الباب طائفتان : تنبيه

متنــــــازع فيهــــــا حــــــىت عاملــــــت املســــــائل األوىل / شــــــددت علــــــى خمالفهــــــا يف كــــــل مســــــألة 
  االجتهادية معاملة املسائل اخلالفية وهذا خطأ كما تقدم .
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و يف هــــذا اخلطــــأ و قــــع كثــــري مــــن إخواننــــا الســــلفيني يف هــــذه الــــبالد ، فتجــــد 
بعضـــهم يعـــادي مـــن خالفـــه يف أي مســـألة ، و إن كـــان يف املســـألة  خـــالف بـــني 

؛ فمن وافقه فهو معه و مـن خالفـه فهـو أهل السنة ، فيعقد الوالء و الرباء عليها 
عليه ،  بل قد يصل احلال ببعضهم  أن يصف املخالف له يف مثل هذه املسـائل 

  بأنه من أهل البدع و الضالل .
كمـــا جتـــد هـــذا يف تعامـــل مجـــع مـــن طلبـــة العلـــم يف مســـألة العـــذر باجلهـــل والـــيت 

السـنة أن املسـألة  و بيان أنه قد قرر غـري واحـد مـن أئمـة أهـلسيأيت الكالم عنها 
جتــد فيهــا قــولني عنــد أهــل الســنة واجلماعــة فهــي مســألة اجتهاديــة .؛ و مــع هــذا 

ذر باجلهل يرمي غري العاذر بأنه خارجي و بعض طلبة العلم ممن رجح القول بالع
م مرجئـة ،  أيضا جتد بعض الـذين ال يعـذرون باجلهـل يرمـون العـاذرين باجلهـل بـأ

  و هللا املستعان .
إن هــــذا ملــــن الــــبالء املبــــني ؛ و هــــو مــــن حتــــريش الشــــيطان بــــني صــــفوف و هللا 

الســـــلفيني ، حـــــىت يضـــــعف شـــــوكتهم ، و خيلخـــــل صـــــفهم ، و يقـــــوى أعـــــداء هللا 
  عليهم .

الثانيـــة / ســـهلت ومتيعـــت وعاملـــت املســـائل اخلالفيـــة معاملـــة املســـائل االجتهاديـــة ، فلـــم 
نظر، ومـن مرادفـات تنكر على من وقع يف مسألة خالفية بزعم أن لكٍل وجهة 

هذه العبارة ذم التوجه األحادي أو ذم تقسيم األمور إىل أسود وأبيض . وهـذه 
الطائفــــة خمطئـــــة وإمنــــا يصـــــح كالمهــــا هـــــذا يف املســــائل االجتهاديـــــة ال املســـــائل 

زلـــة اخلالفيـــة، مث مـــن لـــوازم كالمهـــم عـــدم الـــرد علـــى املبتدعـــة مـــن اجلهميـــة واملعت
  . ا عليه سلف األمةال يُلزم أحٌد مبف، …والشيعة واألشاعرة وهكذا 
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  -املقدمة الثالثة  :
مــن شــعائر أهــل البــدع ، فهــذا باطــل أما أن يكون انتحال السلف يقول ابن تيمية :   

لـيس كـل مـن ف  ٢١ا.هــ يكثــر اجلهــل ويقــل العلــمفإن ذلك غري ممكن إال حيـث . قطعاً 
إىل مــنهج الســلف أن ادعــى الســلفية يكــون فعــال كــذلك ، ألنــه جيــب علــى مــن ينتســب 

  يوافق حاله لسانه ، ال أن يقول أنا سلفي أتــَِّبع منهج السلف ، مث خيالف سبيلهم .
  فمثال : من ادعى أنَّه سلفي ، و هو يقول أنا ال أثبت شيئا من أمساء هللا و صفاته . 

ــج الســلف يف هــذه املســألة و هــو أنَّ أهــل الســنة و اجلماعــة يث بتــون فمثــل هــذا يُبــنيَّ لــه 
هلل أمســــاءه و صــــفاته الــــيت جــــاءت يف الكتــــاب و الســــنة مــــن غــــري متثيــــل وال تشــــبيه و ال 

  تعطيل و ال حتريف ؛ و بعدها خييـَّر صاحب هذا القول بني أمرين :
  األول / أن يتبع منهجهم و يرتاجع عن خمالفته هلم ؛ فيكون سلفيا .

  ؛ فال يكون سلفيا .الثاين / أن ال يتِّبع منهجهم و يصر على خمالفته هلم 
فليس كل مـن ادَّعـى السـلفية نصـدقه يف ذلـك ، كأمثـال تلـك الطوائـف الـيت خرجـت يف 

سـببا   -و املخالفـة للسـلف-غــري الشــرعية عدد من بلدان املسلمني ، فكانت أفعاهلم 
إلفســـاد أرض املســـلمني و نشـــر الـــذعر بيـــنهم ، وكـــذلك تســـليط أعـــداء هللا مـــن الكفـــار 

فــال لــدين هللا ك الكثري من إضاعة لألمـوال و األعـراض و األنفـس ، عليهم ، و غري ذل
، مث بعد ذلك ُيَسمـّـُون أنفسـهم بالسـلفية اجلهاديـة كـذبا  نصروا و ال ألعداء هللا قمعوا

  . ٢٢]5و زورا {َكبـَُرْت َكِلَمًة َختْرُُج  ِمْن أَفْـَواِهِهْم ِإْن يـَُقوُلوَن ِإالَّ َكِذبًا}[الكهف / 
  
  

                                                 
  )4/156الفتاوى ( ٢١
و هـو موجـود علـى  -حفظـه هللا-للشيخ عبـد العزيـز الـريس  يُراجع شريط [اجلهاد بني الغلو و اجلفاء]-أي اجلهاد -لالستزادة يف هذا الباب   ٢٢

   www.islamancient.comموقعه [اإلسالم العتيق] 
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املســـائل الـــيت يف ذكـــر  -إن شـــاء هللا-نتهـــاء مـــن هـــذه املقـــدمات ســـيتم البـــدء وبعـــد اال
 الـيت سـبق اإلشـارة إليهـاو  خالف فيها املدعو [الصادق عبـد هللا] أهـَل السـنة  اجلماعـة 

.  
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  املسألة األوىل / نصح والة األمر .
  . ٢٣بعض املهمات املتعلقة باملسألة

  -املهمة األوىل :
قد أهل السنة و اجلماعـة حرمـة اخلـروج علـى والة أمـر املسـلمني و إن ظلمـوا من معت  

  و جاروا .
ــم ال يــرون اخلــروج  وهلــذا كــان املشــهور مــن مــذهب أهــل الســنةقــال ابــن تيميــة :   أ

علـــى األئمـــة وقتـــاهلم بالســـيف وإن كـــان فـــيهم ظلـــم، كمـــا دلـــت علـــى ذلـــك األحاديـــث 
ولعلـــه ال يكـــاد يعـــرف طائفـــة  –مث قـــال  –م املستفيضـــة عـــن النـــيب صـــلى هللا عليـــه وســـل

خرجــت علــى ذي ســلطان إال وكــان يف خروجهــا مــن الفســاد مــا هــو أعظــم مــن الفســاد 
  . ٢٤الذي أزالته اهـ

تـرك اخلـروج بالقتـال علـى امللـوك البغـاة   وهلذا كان مذهب ( أهل احلديث ) :وقال: 
  ٢٥هـوالصرب على ظلمهم إىل أن يسرتيح بر ، أو يسرتاح من فاجر ا

قال ابن حجر: وقوهلم " كان يرى السيف "  يعين كان يرى اخلروج بالسـيف علـى أئمـة 
قــد  رأوهملــا  اســتقر األمــر علــى تــرك ذلــكوهــذا مــذهب للســلف قــدمي، لكــن اجلــور، 

  . ٢٦أفضى إىل أشد منه يف وقت احلرة، ووقعة ابن األشعث وغريمها ، عظة ملن تدبر اهـ
، وإن كــانوا فســقة  بإمجــاع املســلمني وقتــاهلم فحــرامقــال النــووي : أمــا اخلــروج علــيهم 

وأمجـــع أهـــل الســـنة أنـــه ال ينعـــزل ظـــاملني . وقـــد تظـــاهرت األحاديـــث مبعـــىن مـــا ذكرتـــه 
                                                 

رمحـه -غالب النقوالت و اإلحاالت يف هذه املسألة مستـَمـّدة من كتاب [معاملة احلكام يف ضوء الكتاب والسنة] للشيخ عبد السـالم بـرجس  ٢٣
ضــعٌف ، و ذلــك مــن  -أي يف هــذا الــرد بشــكل عــام-، و قــد يوجــد يف بعــض األخبــار املنقولــة هنــا ة فعليــه الرجــوع إليــه اد االســتزاد، فمـن أر  -هللا

  باب االعتضاد ال االعتماد .
  ) .3/391منهاج السنة ( ٢٤
  ) .4/444جمموع الفتاوى ( ٢٥
ذيب التهذيب . ٢٦   ترمجة احلسن بن صاحل بن حي يف 
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. وأمـــا الوجـــه املـــذكور يف كتـــب الفقـــه لـــبعض أصـــحابنا أنـــه ينعـــزل ، الســـلطان بالفســـق
  . ٢٧اهـ خمالف لإلمجاعوحكى عن املعتزلة أيضاً، فغلط من قائله 

: مث  وهو يذكر عقيدتــه وعقيــدة مــن أدرك مــن مجاعــة الســلفعلي بن املديين  وقال
الســــمع والطاعــــة لألئمــــة وأمــــراء املــــؤمنني الــــرب والفــــاجر ومــــن ويل اخلالفــــة بإمجــــاع النــــاس 
ورضــاهم . ال حيــل ألحــد يــؤمن بــاهلل واليــوم اآلخــر أن يبيــت ليلــة إال وعليــه إمــام بــراً كــان 

. والغــزو مــع األمــراء مــاض إىل يــوم القيامــة الــرب والفــاجر ال أو فــاجراً فهــو أمــري املــؤمنني 
   –مث قال  –يرتك . 

ومن خرج على إمام من أئمة املسلمني وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له باخلالفـة بـأي 
، فهــو شــاق هــذا اخلــارج عليــه العصــا وخــالف اآلثــار عــن  بغلبــةبرضــا أو وجــه كانــت ، 

إن مات اخلارج عليه مات ميتـة جاهليـة. وال حيـل قتـال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف
علــى غــري  فهــو مبتــدع، فمــن عمــل ذلــك الســلطان وال اخلــروج عليــه ألحــد مــن النــاس

  . ٢٨اهـ  السنة
اخلــروج  عقيــدة الســلف وأصــحاب احلــديث : وال يــرونوقــال أبــو عثمــان الصــابوين يف 

  ف اهـ .عليهم بالسيف وإن رأوا العدول عن العدل إىل اجلور واحلي
  

  
  
  
  

                                                 
  ) .12/229شرح مسلم ( ٢٧
  . 167صول اعتقاد أهل السنة لاللكائي صشرح أ  ٢٨
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  -املهمة الثانية :
خرج مسلم من حديث أيب رقية  متيم بن أوس الداري أن رسـول هللا صـلى هللا عليـه و 
ســـلم قـــال : "الـــدين النصـــيحة" قلنـــا ملـــن يـــا رســـول هللا ؟ قـــال : "هلل و لكتابـــه و ألئمـــة 

  -ن :يهذا احلديث يفيد أمر  املسلمني و عامتهم" .
  ملسلمني .األول : مشروعية نصح أئمة ا

الثــاين : أن نصــحهم مغــاير لنصــح النــاس لــذلك أفــرده ؛ فقــد قــال : "أئمــة املســلمني و 
  عامتهم" و األصل يف العطف أنه يقتضي املغايرة .

أمــــا طريقــــة نصــــحه فقــــد جــــاء بيــــان ذلــــك يف الشــــريعة و خالصــــة ذلــــك ، أن تقيــــد  
  -النصيحة بقيدين :

ى املنابر ، فإن أقل ما يقال يف خمالفة هـذا األول : أن يكون عنده ال من ورائه ، وال عل
  القيد أن يقع صاحبه يف كبرية الغيبة .

  الثاين : أن ال يكون على رؤوس األشهاد من مجع من الناس أو غريه .
و هنالك أدلة كثرية تدل على ذلك ؛ منها قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " مـن 

عالنية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به ، فإن قبل أراد أن ينصح لسلطان بأمر فال يبد له 
منــه فــذاك ، وإال كــان قــد أدي الــذي عليــه لــه " و يف روايــة " مــن كانــت عنــده نصــيحة 
لذي سلطان فليأخذ بيده فليخل به ، فإن قبلها قبلها ، و إن ردها كان قـد أّدى الـذي 

  عليه  "
   و قد نقله من جبري روى هذا احلديث عياض بن غنم و قد نقله عنه جبري بن نفري

كمـا ذكـر   -أي ابـن الوليـد-شريح بـن عبيـد نقلـه عنـه صـفوان بـن عمـرو نقلـه عنـه بقيـة  
هذا السند أبو نعيم يف [معرفة الصحابة] فقد قال عـن احلـديث : رواه بقيـة مـن صـفوان 
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و أما كون بقية مدلسا فال يضر هذا السـند ألنـه  ٢٩ بن عمرو، عن شريح، عن جبري اهـ
يف الســنة البــن  أيب عاصــم أنــه قــد صــرَّح بالســماع مــن صــفوان فقــال : حــدثنا قــد جــاء 

  عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح ..اهـ .
  

  -و مما يدل على ذلك أيضا :
  

الــدليل األول : خــرج البخــاري، ومســلم  عــن أســامة بــن زيــد ، أنــه قيــل لــه : أال تــدخل 
( أتـــرون أين ال أكلمـــه إال أمسعكـــم ؟ وهللا  علـــى عثمـــان لتكلمـــه ؟ فقـــال :

لقد كلمته فيما بيين وبينه ما دون أن أفتح أمـراً ال أحـب أن أكـون أول مـن 
  فتحه ) هذا سياق مسلم.

قــال احلــافظ ابــن حجــر : قــال املهلــب : قولــه : (( قــد كلمتــه ســراً دون أن 
رتق الكلمـة أفتح باباً ))، أي باب اإلنكار على األئمة عالنية، خشية أن تفـ

... وقال عياض : مراد أسامة أنه ال يفـتح بـاب اجملـاهرة بـالنكري علـى اإلمـام 
ملــــا خيشــــى مــــن عاقبــــة ذلــــك، بــــل يتلطــــف بــــه وينصــــحه ســــراً، فــــذلك أجــــدر 

  ٣٠بالقبول. ا هـ.
  وقال الشيخ األلباين يف تعليقه على  خمتصر صحيح مسلم :  

ألن يف اإلنكـار جهـاراً مـا خيشـى يعين اجملاهرة باإلنكار على األمراء يف املإل، 
  ٣١تفق يف اإلنكار على عثمان جهاراً، إذ نشأ عنه قتله  ا هـ .أُ عاقبته، كما 
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رضـي هللا عنـه  –الدليل الثاين : أخرج هناد بن السري يف الزهـد  عـن عمـر بـن اخلطـاب 
أنــه قــال : ( أيتهــا الرعيــة ! إن علــيكم حقــاً، النصــيحة بالغيــب، واملعاونــة –

  . ٣٢ري ... )على اخل
وجــه الداللــة أن عمــر بــن اخلطــاب رضــي هللا عنــه جعــل مــن احلقــوق علــى 
رعيته النصيحة لـه بالغيـب أي يف اخلفـاء ؛ كأنـه يقـول  مـن رآين أتـرك معروفـا 

  أن ينصحين خفاءا  . فعليهأو أفعل منكرا ،  
  

 ٣٤ ، وســعيد بــن منصــور يف  ســننه٣٣الــدليل الثالــث : أخــرج ابــن أيب شــيبة يف  املصــنف 
والبيهقــــــي يف   ٣٥وابــــــن أيب الــــــدنيا يف األمــــــر بــــــاملعروف والنهــــــي عــــــن املنكــــــر 

عن سعيد بن جبري قال : قلت البن عباس آمر إمامي بـاملعروف  ٣٦الشعب 
؟ فقال : ابن عباس : ( إن خشـيت أن يقتلـك فـال، فـإن   -يقصد احلجاج-

  كنت فاعًال ففيما بينك وبينه، وال تغتب إمامك ) .
ابـــن عبـــاس بـــني أن النصـــيحة لإلمـــام مـــن أمـــر بـــاملعروف و  وجـــه الداللـــة أن

ي عن املنكر تكون عنده و يف اخلفاء كمـا يف قـول (ففيمـا بينـك و بينـه) ، 
اه عن الكالم عنه بسـوء يف عـدم وجـوده ، و يـدخل يف ذلـك مـن تكلـم  مث 

  عن السلطان يف املنابر و يف جمامع الناس و غريها .
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يذكر أن هذه هي طريقة السلف ؛  عبد العزيز بن باز قـِّقاحملاإلمام اجلبل و هذا هو 
و الكتابـة  النصـيحة فيمـا بيـنهم و بـني السـلطان الطريقة املتبعــة عنــد الســلففيقـول :  

  إليه أو االتصال بالعلماء الذين يتصلون به حىت يوجه إىل اخلري .
ر و ينكــر الربــا و إنكــار املنكــر يكــون مــن دون ذكــر الفاعــل فينكــر الــزىن و ينكــر اخلمــ

من دون ذكر من فعله و يكفـي إنكـار املعاصـي و التحـذير منهـا مـن غـري ذكـر أن فالنـاً 
  . ٣٧يفعلها ال حاكم و ال غري حاكم اهـ

  
  -املهمة الثالثة :

قد تبـني ممـا سـبق حرمـة اخلـروج علـى والة األمـر املسـلمني ملـا يرتتـب عليـه مـن اإلفسـاد 
  هذا احملرم فهو حمرم من باب سد الذرائع .العظيم ، و عليه كل ما أدَّى إىل 

و مــن أعظــم األشــياء الــيت تــؤدي إىل هــذا احملــرم هــو التشــهري مبســاوئ والة األمــر علــى 
  رؤوس العامة و اإلنكار عليه علنا جهارا  .

ألن ذلــــك يــــوغر صــــدور النــــاس علــــى إمــــامهم ويشــــحنهم عليــــه ، و هــــذا أول خطــــوة 
  للخروج عليه ، فهو باب فتنة عظيم .

و يـــدل علـــى ذلـــك أدلـــة عديـــدة ، منهـــا مـــا  خـــرج الرتمـــذي يف  ســـننه  عـــن زيـــاد بـــن  
وهــو خيطــب وعليــه  -كســيب العــدوى، قــال : كنــت مــع أيب بكــرة حتــت منــرب ابــن عــامر 

: انظر إىل أمرينا يلبس ثياب الفسـاق ! فقـال أبـو بكـرة ٣٨، فقال أبو بالل-ثياب رقاق 
  ٣٩ســـلطان هللا يف األرض أهانـــه هللا ": اســـكت، مسعـــت رســـول هللا يقـــول : "مـــن أهـــان 
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انظر كيف جعل أبو بكرة  طعن أيب هالل اخلارجي بـذكر شـيء مـن معاصـي ويل األمـر 
يف احلـديث، و  -صـلى هللا عليـه و سـلم-من إهانة السلطان اليت حـذر منهـا رسـول هللا 

يـه وسـلم أن رسول اهلَل صلى هللا علَ  رضي هللا عنهمثله أخرج أمحد يف املسند عن أيب ذر 
خطبنــا فـََقــال :" ِإنــه َكــائن بعــدي ســْلطَان َفــال تــذلوه فمــن َأراد أن يذَلــه فـََقــد خَلــع رِبـَْقــَة 

  اإلسالم من عنقه ".
  

  -و أيضا مما يدل على ذلك :
  

، أنــه قيــل لــه :   الــذي ســبق ذكــرهالــدليل األول : كــالم الصــحايب اجلليــل أســامة بــن زيــد 
: ( أترون أين ال أكلمه إال أمسعكـم  أال تدخل على عثمان لتكلمه ؟ فقال

؟ وهللا لقد كلمتـه فيمـا بيـين وبينـه مـا دون أن أفـتح أمـراً ال أحـب أن أكـون 
  أول من فتحه ) هذا سياق مسلم.

قــال احلــافظ ابــن حجــر : قــال املهلــب : قولــه : (( قــد كلمتــه ســراً دون أن 
تفـرتق الكلمـة أفتح باباً ))، أي باب اإلنكار على األئمة عالنية، خشية أن 

... وقال عياض : مراد أسامة أنه ال يفـتح بـاب اجملـاهرة بـالنكري علـى اإلمـام 
ملــــا خيشــــى مــــن عاقبــــة ذلــــك، بــــل يتلطــــف بــــه وينصــــحه ســــراً، فــــذلك أجــــدر 

  ٤٠بالقبول. ا هـ.
  وقال الشيخ األلباين يف تعليقه على  خمتصر صحيح مسلم :  

، ألن يف اإلنكـار جهـاراً مـا خيشـى يعين اجملاهرة باإلنكار على األمراء يف املإل
  ٤١عاقبته، كما أتفق يف اإلنكار على عثمان جهاراً، إذ نشأ عنه قتله  ا هـ .
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للبخـاري عـن أيب مجـرة الضـبعي قـال: ملـا بلغـين  ٤٢الدليل الثاين : جاء يف التاريخ الكبـري 

حتريــــق البيــــت خرجــــت إيل مكــــة، واختلفــــت إيل ابــــن عبــــاس، حــــىت عــــرفين 
فســـببت احلجـــاج عنـــد ابـــن العبـــاس فقـــال : ( ال تكـــن عونـــاً واســـتأنس يب، 
  للشيطان ) .

ــــاه  ــــة : أن أبــــا مجــــرة ملــــا وقــــع يف ذكــــر ويل أمــــره بســــوء  و وجــــه الدالل
الصــــحايب اجلليــــل ابــــن عبــــاس عــــن ذلــــك ، بــــل و عــــدَّ ذلــــك مــــن إعانــــة 
الشيطان ، و ذلك أنه علم أن الشيطان يستخدم ذلك يف شـحن نفـوس 

م و    أن هذا أول خطوة للخروج عليه .الناس على وال
  

مـن  ٤٤، وابن عبد الرب يف  التمهيد  ٤٣الدليل الثالث : فقد روى ابن حبان يف  الثقات 
، عــن  عــن قــيس بــن وهــب ، قــال : حــدثنا ســفيان بــن ميــان طريــق حيــىي

، قـــــال : ( كـــــان األكـــــابر مـــــن  -رضـــــي هللا عنـــــه  -بـــــن مالـــــك اأنـــــس 
  مراء ) سفيان : هو الثوري .أصحاب رسول هللا ( ينهوننا عن سب األ

هذا األثر احلافظ أبو القاسم األصبهاين، امللقـب بــقوام السـنة   ىوقد رو 
وكتابه احلجـة يف بيـان احملجـة وشـرح عقيـدة  ٤٥يف كتابه الرتغيب والرتهيب

، مــن طريــق علــى بــن احلســني بــن شــقيق : حــدثنا احلســني  ٤٦أهــل الســنة 
رضـي  –عن أنس بـن مالـك بن واقد، عن األعمش، عن زيد بن وهب، 
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  ، قال : -هللا عنه 
انــــــا كرباؤنــــــا مــــــن أصــــــحاب رســــــول هللا : أن ال تســــــبوا أمــــــراءكم، وال   )

، فــإن األمــر -عــز وجــل  –تغشــوهم، وال تعصــوهم ،واصــربوا ،واتقــوا هللا 
قريب  . وبوب عليه يف كتابه  احلجة  بقوله : فصل يف النهـي عـن سـب 

م  ا ه البيهقـي  –أيضـاً  –ـ. كما أخرج هذا األثـر األمراء والوالة وعصيا
من طريق قـيس بـن وهـب، بلفـظ : (  ٤٧يف كتابه  اجلامع لشعب اإلميان 

  أمرنا أكابرنا من أصحاب حممد : أن ال نسب أمراءنا ... )، اخل .
فهـــاهم أكـــابر أصـــحاب رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه و ســـلم ينهـــون عـــن 

  سلمني .ذلك ملا علموا ما جيرُّ من بلوى على امل
  

، عـــن معـــاذ بـــن  ٤٨الـــدليل الرابـــع : أخـــرج أبـــو عمـــر الـــداين يف  الســـنن الـــواردة يف الفـــنت 
، فمــن طعــن يف األمــري -عــز وجــل  -جبــل، قــال : ( األمــري مــن أمــر هللا 

  عز وجل ) . -فإمنا يطعن يف أمر هللا 
وجه الداللـة أن الصـحايب اجلليـل معـاذ بـن جبـل جعـل الطعـن يف الـوالة 

  أي يف ديـــــن هللا ألنـــــه ال ديـــــن إال جبماعـــــة و ال مجاعـــــة إال طعـــــن يف هللا
  بإمام .

و بعـــد  هـــذه األدلـــة ؛ اقـــرأ و متعَّـــن يف بعـــض مـــن كلمـــات الســـلف املتكـــاثرة  وأقـــوال 
  -أعالم أهل السنة يف هذا الباب :

 ٥٠وأخرجــــــه ابــــــن أيب شــــــيبة يف  املصــــــنف   ٤٩د يف  الطبقــــــات أخــــــرج ابــــــن ســــــع .١
ـــ قـــال عبـــد هللا بـــن عكـــيم : ( ال أعـــني علـــى دم  ٥١اريخ والفســـوي يف املعرفـــة والت
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خليفة أبداً بعد عثمان ). فيقال له : يا أبا معبد أو أعنـت علـى دمـه ؟ ! فيقـول 
  ) . ين أعد ذكر مساويه عوناً على دمهإ : (

و وجه الداللـة : أن التـابعي عبـد هللا بـن عكـيم جيعـل التشـهري مبسـاوئ السـلطان 
  عليه .من اإلعانة على اخلروج 

  
  

ــــاريخ الصــــغري  .٢ ــــدة  ٥٢وأخــــرج البخــــاري يف الت كمــــا أفــــاد احلــــافظ يف    -، وابــــن من
من طريق اجلريـري عـن أيب متيمـة  ٥٤،  وأبو نعيم يف  معرفة الصحابة  ٥٣اإلصابة 

اهلجيمــــي، أنــــه مســــع عمــــراً البكــــايل يقــــول :  إذا كانــــت علــــيكم أمــــراء يــــأمرونكم 
، وحـرم علـيكم سـبهم اهــ ، وهــذا  بالصـالة والزكـاة ، حلـت لكـم الصـالة خلفهـم

  لفظ أيب نعيم .
وجـه الداللـة فيـه كسـابقه مـن النهــي عـن انتقـاص والة األمـر ، و علـى رأس ذلــك 

  التشهري مبساوئهم و معاصيهم .
  

أخرج ابن زجنوية بسنده، عن أيب إدريس اخلوالين أنه قال :  إيـاكم والطعـن علـى  .٣
قـة الـدين لـيس حالقـة الشـعر، أال إن األئمة فإن الطعن عليهم هـي احلالقـة ، حال

  . ٥٥الطعانني هم اخلائبون وشرار األشرار اهـ
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قال الشوكاين : ينبغـي ملـن ظهـر لـه غلـط اإلمـام يف بعـض املسـائل أن يناصـحه و  .٤

ال يظهــر الشــناعة عليــه علــى رؤوس األشــهاد بــل كمــا ورد يف احلــديث أنــه يأخــذ 
  .٥٦سلطان هللا اهـ بيده و خيلو به و يبذل له النصيحة و ال يذل 

  
مــن رأى مــنهم مــا ال حيــل أن ينــبههم  علـــىو قــال العالمــة الســعدي رمحــه هللا :  .٥

  ٥٧بلطف وعبارة تليق باملقام اهـ ال علناً سراً 
  

و متعن يف كالم الشيخ ابن باز رمحه هللا تعاىل حيث جعـل هـذا األسـلوب خمالفـة  .٦
وب الـوالة و ذكـر التشهري بعي ليس من منهج السلف لنهج السلف ؛ فيقول : 

ألن ذلــك يفضــي إىل االنقالبــات و عــدم الســمع و الطاعــة ذلــك علــى املنــابر 
  . ٥٨ الذي يضر و ال ينفع و يفضي إىل اخلروجيف املعروف 

  
:  بعض الناس ديدنه يف كل جملس جيلسه  -و قال الشيخ ابن عثيمني ـ رمحه هللا .٧

ئهم وأخطــائهم معرضــاً الكــالم يف والة األمــور والوقــوع يف أعراضــهم ونشــر مســاو 
بــذلك عّمــا هلــم مــن حماســن أو صــواب ،وال ريــب أن ســلوك هــذا الطريــق والوقــوع 
يف أعراض الوالة ال يزيد يف األمـر إال شـدة فإنـه ال حيـل مشـكالً وال يرفـع مظلمـة 
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إمنــا يزيــد الــبالء بــالءاً ويوجــب بغــض الــوالة وكــراهيتهم وعــدم تنفيــذ أوامــرهم الــيت 
  . ٥٩ جيب طاعتهم فيها اهـ

  
و قال أيضا  : هللا هللا يف فهم مـنهج السـلف الصـاحل يف التعامـل مـع السـلطان و  .٨

أن ال يتخــذ مـــن أخطــاء الســـلطان ســـبيًال إلثــارة النـــاس و إىل تنفــري القلـــوب عـــن 
ــا الفتنــة بــني النــاس   والة األمــور فهــذا عــني املفســدة و أحــد األســس الــيت حتصــل 

دث الشــر و الفتنــة و الفوضــى و كــذا كمــا أن مــلء القلــوب علــى والة األمــر حيــ
ملء القلوب على العلماء حيدث التقليـل مـن شـأن العلمـاء و بالتـايل التقليـل مـن 
ـا فـإذا حـاول أحـد يقلـل مـن هيبـة العلمـاء و هيبـة والة األمـر  الشريعة الـيت حيملو
ضاع الشرع و األمـن ألن النـاس إن تكلـم العلمـاء مل يثقـوا بكالمهـم و إن تكلـم 

  ء متردوا على كالمهم و حصل الشر و الفساد . األمرا
فالواجب أن ننظر ماذا سلك السـلف جتـاه ذوي السـلطان و أن يضـبط اإلنسـان 

  نفسه و أن يعرف العواقب .
و لـــــيعلم أن مـــــن يثـــــور إمنـــــا خيـــــدم أعـــــداء اإلســـــالم فليســـــت العـــــربة بـــــالثورة و ال 

  باالنفعال بل العربة باحلكمة .
وت عن اخلطأ بل معاجلة اخلطـأ لنصـلح األوضـاع ال و لست أريد باحلكمة السك

  . ٦٠لنغري األوضاع فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح األوضاع ال ليغريها اهـ
  

وقال : فـإذا كـان الكـالم يف امللـك بغيبـة أو نصـحه جهـراً والتشـهري بـه مـن إهانتـه  .٩
ســتطاع الــيت توعــد هللا فاعلهــا بإهانتــه، فــال شــك أنــه جيــب مراعــاة مــا ذكرنــاه ملــن ا
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م، وينتفعـــون بنصـــيحتهم دون  م وخيـــالطو نصـــيحتهم مـــن العلمـــاء الـــذين يغشـــو
فـــإن خمالفـــة الســـلطان فيمـــا لـــيس مـــن ضـــروريات الـــدين  –إىل أن قـــال  –غـــريهم 

علنــاً، وإنكــار ذلــك عليــه يف احملافــل واملســاجد والصــحف ومواضــع الــوعظ وغــري 
ذلك، وإن كـان عـن  فال تغرت مبن يفعلذلك، ليس من باب النصيحة يف شيء، 

ـــم وهللا يتـــوىل  ،حســـن نيـــة فإنـــه خـــالف مـــا عليـــه الســـلف الصـــاحل املقتـــدى 
    ٦١ا.هـ هداك

  
  

  -املهمة الرابعة :
قد ظهر مما سبق حرمة اإلنكار علـى والة أمـر املسـلمني جهـارا علنـا ، و ذكـر مسـاوئه 

، بــل هــي  علــى املنــابر و رؤوس األشــهاد ، فهــي طريقــة خمالفــة لطريقــة ســلف هــذه األمــة
ـم ، و يف ذلـك إعانـة علـى اخلـروج عليـه ، أي أن هـذا  سبب يف شـحن النـاس علـى وال

  األمر حّرِم من باب سدِّ الذرائع .
لكن ينبغي التنبه ألمر مهم و هو قاعدة مشهورة يف أصول الفقه يف باب سـد الـذرائع 

  اجحة .: كلُّ ما ُحّرِم من باب سدِّ الذرائع جاز فعله من باب املصلحة الر 
  ذكر هذه القاعدة مجع من اهل العلم كابن تيمية او ابن القيم  وغريهم .

وما كان منهيا عنـه لسـد الذريعـة ال ألنـه مفسـدة ىف نفسـه يشـرع اذا  يقول ابن تيمية : 
  . ٦٢اهـ كان فيه مصلحة راجحة وال تفوت املصلحة لغري مفسدة راجحة
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رائع فإنـه يبـاح عنـد احلاجـة واملصـلحة وهذه قاعدة ما حـرم لسـد الـذيقول ابن القيم :  
  . ٦٣اهـالراجحة 

  
فمثال قول النيب صلى هللا عليه وسلم "من تشبه بقوم فهو منهم" فالتشبه بالكفار هنـا 

  حمرم من باب سد الذرائع ، حىت ال يُقلــَّد الكفار مث بعدها يكون كافرا .
م إىل عمـل اخلنـدق ، و و مع هذا يف غزوة اخلندق جلـأ رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـل

اخلندق مل تكن تعرفه العرب فلم يكن يعمله إال الفـرس و هـم كفـار ، فلجـوء رسـول هللا 
  صلى هللا عليه وسلم إىل عمله فيه تشبه بالكفار ، فكيف اجلواب على مثل هذا ؟ 

اجلواب أن يقال : جلـوء رسـول هللا إىل مثـل هـذا الفعـل اخلـاص بالكفـار يف هـذه احلـال 
  لمصلحة الراجحة .جائز ل

  
إذا تبـــني مـــا ســـبق مـــن أن كـــل مـــا حــــِّرم مـــن بـــاب ســـد الـــذرائع جـــاز فعلـــه مـــن بـــاب 
املصــــلحة الراجحــــة ، يتضــــح لــــك جليِّــــــًا مــــا يــــورده كثــــري مــــن دعــــاة الضــــاللة عــــن بعــــض 
الصحابة يف إنكـارهم علـى والة أمـورهم علنـا جهـارا علـى رؤوس األشـهاد ، و مـن ذلـك 

:-  
رة بـن رؤيبـة أنـه رأى بشـر بـن مـروان علـى املنـرب رافعـاً يديـه ما رواه مسلم عن عما .١

فقال ( قبح هللا هاتني اليدين لقد رأيـت رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلَّم مـا يزيـد 
  على أن يقول بيده هكذا )  وأشار بإصبعه املسبحة .

ما جاء يف صحيح مسلم أن الصحايب اجلليـل أبـا سـعيد اخلـدري أقـر رجـال أنكـر  .٢
  حني قدَّم اخلطبة العيد على الصالة . -و كان ويل األمر حينها  -وان على  مر 
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فيستدلُّون مبثل ما سـبق و غـريه علـى أن الصـحابة يـَرْون اإلنكـار علـى األمـري علنـا و 
  سرا .

  فاجلواب من وجوه :
ــــة الــــيت وردت ســــابقا يف حتــــرمي اإلنكــــار العلــــين علــــى ويلِّ األمــــر أطلقــــت  أوال : أنَّ األدل

ــا  أطلقــت حكمــا حكمــا عا ّمــا ، و هــاتني القصــتني إمنــا هــي واقعــة عــني ، أي أ
خاصا يف مسألة بعينها  ،  فال جيوز أن تـُردُّ األدلـة العامــَّة بواقعـة عـني ، ألنَّ واقعـة 

  العني قد يكون هلا اعتبارات و قيود أخرجت احلكم من العامِّ إىل اخلاص .
تني القصتني حيث جلـأ كـل ّ مـن الصـحابيني إىل ها -املُنـْصـِف-فلو نظر النـَّاظر 

إىل اإلنكـــار   -رضـــي هللا عنهمـــا-اجلليلـــني عمـــارة بـــن رؤيبـــة و أيب ســـعيد اخلـــدري 
العلــــين علــــى أمريمهــــا  ، لوجــــد أنَّ فيهمــــا قيــــودا و اعتبــــارات أخرجــــت احلكــــم مــــن 

من القصـتني-األصل ؛ و ذلك أنَّ اإلنكار على ويل األمر  سـرّا سـيرتتب  -يف كلّ ٍ
مـا لـو اختـارا السـكوت عل يه مفسدة أعظم مـن مفسـدة اإلنكـار عليـه علنـا ، إذ أ

، لتقرَّر حينهـا عنـد  هبأمري  كل منهما  دوث املنكر و االنتظار حىت خيلويف وقت ح
مـا مـن  ا سنة مل تكن مقررة من قبل ، لكون الناس يعلمـون أ الناس بدعة على أ

ما يف ذاك صــــحابة رســــول هللا صــــلى هللا عليــــه و ســــلم ، فــــ إذا رأى النــــاس ســــكو
ما يـُقــِرُّان هذا الفعل من الدين .   احلني العتقدوا أ

فعليه ال ميكن أن يقال أنَّ الصـحابة يـرون اإلنكـار علـى وِيلِّ األمـر سـرَّا و علنــًا ، 
  أنَّ األصل أنه حرام ال َجيوز . -الوحيد يف هذه املسألة-نَّ قول الصحابة إإذ 

ر أنَّه مل تقتضي املصـلحة يف هـاتني القصـتني اإلنكـار علنـا علـى األمـري ، و ثانيا : لو قـُدِّ 
  أنَّ كال الصحابيني قالوا بأنه جيوز اإلنكار على ويل األمر سرا و عالنية .
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فحينها أيضا ال جيوز االستدالل بقوهلم ألنه مـن االسـتدالل بقـول الصـحايب ؛ و 
  -ني :شرط توفرقول الصحايب ال يكون حجة إال بعد 

  األول : أن ال خيالف نصا من الكتاب أو السنة من كل وجه .
  ٦٤الثاين : أن ال خيالفه غريه من الصحابة .

ما بذلك خالفا سنة صـرحية و هـو حـديث عيـاض بـن غـنم السـابق  و احلاصل أ
  الذكر و غريه من األحاديث .

عـن رسـول هللا صــلى  ثالثـا : لـو قُـــدِّر أنَّ حـديث عيـاض الســابق الـذكر و غـريه  ال يثبــت
مـا قـد خالفـا  ـاتني القصـتني ، لكو هللا عليه و سلم ، ملا جاز كذلك االستدالل 

  صحابة آخرين .
و من املتقرر يف أصول الفقه أنه يف حال وجود خـالف بـني الصـحابة و مل يكـن 
يف املســألة نــص صــريح ال مــن الكتــاب و ال مــن الســنة ، فإنــه حينهــا  يــتم الرتجــيح 

هلم باعتبــــارات أخــــرى ، منهــــا ؛ إن كــــان يف أحــــد الكفتــــني أحــــد اخللفــــاء بــــني أقــــوا
الراشـــدين فإنـــه يُقـــدَّم قولـــه علـــى غـــريه ، حلـــديث العربـــاض بـــن ســـارية أن رســـول هللا 
صــلى هللا عليــه و ســلم قــال " إنــه مــن يعــش مــنكم فســريى اختالفــاً كثــرياً فعلــيكم 

  النواجذ" . بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها ب
يقــول ابــن رجــب يف شــرحه علــى هــذا احلــديث يف جــامع العلــوم و احلكــم : و لــو 
قـــال بعـــض اخللفـــاء األربعـــة قـــوال ، و مل خيالفـــه مـــنهم أحـــد، بـــل خالفـــه غـــريه مـــن 

قولـــــه علـــــى قـــــول غـــــريه ؟ فيـــــه قـــــوالن أيضـــــا للعلمـــــاء ، و  الصـــــحابة ، فهـــــل يقـــــدم
مـــن الصـــحابة ، و كـــذا ذكـــره  املنصـــوص عـــن أمحـــد أنـــه يقـــدم قولـــه علـــى قـــول غـــريه

                                                 
ميكـن حبـال ان خيـالف  و مل خيالفـه صـحايب آخـر فـال   و الواقع أن الشرط األول يتحقق بتحقق الشرط الثـاين ؛ أي أنـه إذا قـال صـحايب قـوال  ٦٤

د العزيـز الـريس  هـو موجـود علـى موقعـه النص خمالفة كليـة ، لإلسـتزادة يُراجـع درس بعنـوان [حجيـة اإلمجـاع و قـول الصـحايب] للشـيخ الفاضـل عبـ
 www.islamancient.comاإلسالم العتيق 
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خصوصـــا عمـــر بـــن اخلطـــايب و غـــريه ، و كـــالم أكثـــر الســـلف يـــدل علـــى ذلـــك ، 
، فإنه روي عن النيب صلى هللا عليه و سلم أنه قال : "إن  اخلطاب رضي هللا عنه

هللا جعل احلق على لسان عمر و قلبه" ،و كان عمر بن عبـد العزيـز يتبـع أحكامـه 
هللا عليـــه و ســـلم : "إن هللا جعـــل احلـــق علـــى لســـان  ، و يســـتدل بقـــول النـــيب صـــى

  . ٦٥عمر و قلبه" اهـ
إذا قــــال الصــــحايب قــــوال فإمــــا أن خيالفــــه صــــحايب آخــــر أوال يقــــول ابــــن القــــيم :و 

خيالفــه فــإن خالفــه مثلــه مل يكــن قــول احــدمها حجــة علــى االخــر وإن خالفــه أعلــم 
صحابة يف حكم فهل كما اذا خالف اخللفاء الراشدون أوبعضهم غريهم من المنه  

يكون الشق الذي فيـه اخللفـاء الراشـدون أوبعضـهم حجـة علـى االخـرين فيـه قـوالن 
والصـــحيح أن الشـــق الـــذي فيـــه اخللفـــاء للعلمـــاء ومهـــا روايتـــان عـــن االمـــام امحـــد 

فإن كان االربعة يف شق فال  أوبعضهم أرجح وأوىل ان يؤخذ به من الشق االخر
 شــق فالصــواب فيــه أغلــب وإن كــانوا اثنــني شــك انــه الصــواب وإن كــان أكثــرهم يف

  ٦٦.. اهـ .واثنني فشق ايب بكر وعمر 
 –و قد سبق ذكر مـا  أخـرج هنـاد بـن السـري يف  الزهـد  عـن عمـر بـن اخلطـاب 

، إن علــيكم حقــًا، النصــيحة بالغيــبأنــه قــال :  أيتهــا الرعيــة !  –رضــي هللا عنــه 
  .٦٧واملعاونة على اخلري ... 
ابيني مـردودا مرجوحـا و قـول الصـحايب عمـر بـن اخلطـاب فعليه يكون قول الصـح
  و غريه مقبوال و راجحا .

                                                 
١٢٣/  ٢( ٦٥. (  
  ) .119/  4اعالم الوقعني ( ٦٦
٦٧  )2/206(  
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: لــو قــدَّر أنَّ يف القصــتني داللــة علــى جــواز اإلنكــار علنــا علــى ويل األمــر ،  تنبيــه مهــم
، أي : أن يكـــون نصـــح الســـلطان  ملثـــل هـــذه احلالـــة اخلاصـــة  خاصـــةفهـــي 
ـــمَّ هـــذا احلكـــم ؛ فـــال يصـــح أن يُـ  املصـــلحة يف ذلـــك راجحـــةو  عنـــده َعمَّ

فيشـــمل  اإلنكـــار عليـــه يف غيبتـــه ، كـــأن يكـــون علـــى املنـــابر أو يف جمـــامع 
  الناس .

  
و بعـــد االنتهـــاء مـــن هـــذه املهمـــات ، يظهـــر جليــّـّــًا بطـــالن مـــا يف ورقـــة هـــذا املســـمى بــــ 
[الصادق عبد هللا] اليت أخرجها يف مسألة نصح والة االمر،  و سـيتم مناقشـة بعـض مـا 

  على شكل وقفات خمتصرة .يف ورقته 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 عرض و نقد    افتراءات الصادق عبد هللا

 ٣٥

  -الوقفة األوىل :
و ســــتكون متعلقــــة باألخبــــار و اآلثــــار الــــيت ذكرهــــا صــــاحب هــــذه الورقــــة  يف  جــــواز 

  اإلنكار على األمراء سرّا و عالنية ، يبلغ عددها تسعة أخبار .
و هذه األخبـار مـن حيـث داللتهـا علـى مـا يدَّعيـه هـذا املسـمى بــ [الصـادق عبـد هللا] 

  ثالثة أقسام : 
  / خربان  فيهما أنَّ صحابة أنكروا علنا على ويل أمرهم ؛ و مها : القسم األول

األول : ما رواه مسلم عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان علـى املنـرب رافعـاً يديـه 
فقال ( قبح هللا هاتني اليدين لقد رأيـت رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلَّم مـا يزيـد 

  يقول بيده هكذا )  وأشار بإصبعه املسبحة .على أن 
الثاين : ما جاء يف صحيح مسلم أن الصحايب اجلليل أبا سعيد اخلدري أقـر رجـال أنكـر 

  حني قدَّم اخلطبة العيد على الصالة . -و كان ويل األمر حينها  -على  مروان 
  أوجه . اجلواب : قد سبق الرد على هاتني القصتني يف املهمة الرابعة من ثالثة

  -/ أخبار فيها احلث على  اإلنكار على ويل األمر ؛ و هي : القسم الثاين
وهـــو يبعـــث  -األول : مـــا خـــرج الشـــيخان عـــن أيب شـــريح : أنـــه قـــال لعمـــرو بـــن ســـعيد 

ائـــذن يل أيهـــا األمـــري، أحـــدثك قـــوال قـــام بـــه النـــيب صـــلى هللا  -البعـــوث إىل مكـــة 
ي ووعـاه قلـيب، وأبصـرته عينـاي حـني عليه وسلم الغـد مـن يـوم الفـتح، مسعتـه أذنـا

تكلم به : "محـد هللا وأثـىن عليـه مث قـال : إن مكـة حرمهـا هللا، ومل حيرمهـا النـاس، 
فــال حيــل المــرىء يــؤمن بــاهلل واليــوم اآلخــر أن يســفك فيهــا دمــا، وال يعضــد فيهــا 
شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم فيهـا، فقولـوا: إن 

ــار، مث عــادت هللا  قــد أذن لرســوله ومل يــأذن لكــم، وإمنــا أذن يل فيهــا ســاعة مــن 
حرمتهــا اليــوم كحرمتهــا بــاألمس، وليبلــغ الشــاهد الغائــب." فقيــل أليب شــريح: مــا 
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قــال عمــرو؟ قــال: أنــا أعلــم منــك يــا أبــا شــريح، ال يعيــذ عاصــيا وال فــارا بــدم وال 
  فارا خبربة .

ســــلمة قــــال رســــول اهلّل صــــلى اهلّل عليــــه وســــلم: الثــــاين: مــــا رواه مســــلم مــــن حــــديث أم 
"ســتكون علــيكم أئمــٌة تعرفــون مــنهم وتنكــرون فمــن أنكــر". قــال أبــو داود: قــال 
هشــام: "بلســانه فقــد بــرىء، ومــن كــره بقلبــه فقــد ســلم، ولكــن مــن رضــي وتــابع" 
فقيــل: يارســول اهلّل، أفــال نقــتلهم؟ قــال ابــن داود: (أفــال نقــاتلهم) قــال: "ال، مــا 

  صلوا".
الثالـــث : مـــا رواه مســـلم أن عائـــذ بـــن عمـــرو، وكـــان مـــن أصـــحاب رســـول هللا صـــلى هللا 
عليه وسلم ، دخل على عبيدهللا بـن زيـاد. فقـال: أي بـين! إين مسعـت رسـول هللا 
صــلى هللا عليـــه وســلم يقـــول : "إن شـــر الرعــاء احلطمـــة. فإيــاك أن تكـــون مـــنهم"  

د صـــلى هللا عليـــه وســـلم. فقـــال لـــه: اجلـــس. فإمنـــا أنـــت مـــن خنالـــة أصـــحاب حممـــ
  فقال: وهل كانت هلم خنالة؟ إمنا النخالة بعدهم، ويف غريهم.

  الرابع و اخلامس: أحاديث "أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر" و حنوها .
الســادس : مــا رواه مســلم مــن حــديث عبــد هللا بــن مســعود أن رســول هللا صــلى هللا عليــه 

يف أمــة قبلــي، إال كــان لــه مــن أمتــه حواريــون  وســلم قــال : "مــا مــن نــيب بعثــه هللا
ــا ختلــف مــن بعــدهم خلــوف.  وأصــحاب. يأخــذون بســنته ويقتــدون بــأمره. مث إ
يقولــون مــا ال يفعلــون. ويفعلــون مــا ال يــؤمرون. فمــن جاهــدهم بيــده فهــو مــؤمن. 

  وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل" .
فـال يصـح  -عمـرو بـن سـعيد-األمـر  اجلواب : أما استدالله بإنكـار أيب شـريح علـى ويل

  ألوجه :
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أوال : أنَّ القصــــة حتتمــــل أنَّ إنكــــار أيب شــــريح كــــان علنــــا و علــــى رؤوس األشــــهاد ، و 
ــــذه  حتتمــــل أن  يكــــون اإلنكــــار فيمــــا بينــــه و بــــني األمــــري ؛ و عليــــه فاالســــتدالل 

و مــن القصــة علــى جــواز اإلنكــار علــى األمــراء علنــا هــو اســتدالل بــأمر حمتمــل ، 
  من طلبة العلم ، أنه إذا توارد االحتمال بطل االستدالل . علوم عند املبتدئنيامل

ثانيا : أنه لو قدَّر أن أبا شريح قد أنكر علـى أمـريه علنـا و علـى رؤوس النـاس ، فحينهـا 
ـــذه القصـــة لألوجـــه الثالثـــة الـــيت ســـبق ذكرهـــا يف املهمـــة  أيضـــا ال جيـــوز اســـتدالله 

  الرابعة .
  ئذ بن عمرو ما قيل يف قصة أيب شريح .و يقال يف قصة عا

أما باقي األدلـة فغايـة مـا فيهـا مشـروعية اإلنكـار علـى ويل األمـر ، ومل يَـذكر رسـول هللا 
هنا يف هذه األحاديث أنَّ اإلنكار البد أن يكون سرا ، إال أنه قد جاء يف الشريعة أدلة 

  تقيد هذا اإلنكار بقيدين :
  ه .أن يكون عنده ، أي ليس من ورائ .١
  أن ال يكون علنا جهارا على رؤوس األشهاد . .٢

  كما سبق ذكر شيء منها يف املهمة الثانية .
  و عليه فالنصوص يف هذه املسألة قسمان : 

علـى والة األمـر مطلقـة دون  اإلنكـارالنصـيحة و وص جاءت مبشـروعية األول / نص
  تقييد .

بــأن تكــون عنــدهم و الثــاين /  نصــوص جــاءت مقيِّــدة النصــيحة و اإلنكــار علــيهم  
  يف اخلفاء .
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، و اتفقــا  -مــن ويل األمــر و هــو حصــول املنكــر-و ِكــال القســمني اتفقــا يف الســبب 
محـل املطلـق منـه علـى املقيـد  جيــب، فهـذا ممـا  -و هو اإلنكار عليه-يف احلكم 

  . ٦٨اتفاقا كما حكاه القاضيان أبوبكر و عبد الوهاب
النصـوص املطلقـة علـى النصـوص املقيـدة  و عدم محل املسـمى بــ [الصـادق عبـد هللا]

  -راجع إىل أحد ثالثة أمور :
األول / ســوء التقعيـــد ؛ أي أنــه ال يـــرى وجــوب محـــل املطلــق علـــى املقيـــد يف 

أي أهــل الســنة -هــذه احلالــة ، وحينهــا يكــون قــد خــالف ســبيل املــؤمنني 
  يف هذا الباب من جهتني :  التقعيد والتطبيق . -واجلماعة
التطبيــق ؛ أي أنــه أقــر بالتقعيــد و أخطــأ يف التطبيــق ، فيقــال:  الثــاين / ســوء 

ـــذا إذ أن الواجـــب علـــى مـــن ينـــتهج ســـبيل الســـلف إذا خـــرج  ال يعـــذر 
ــذا أم  بنتيجـة يف مســألة مــا أن ينظـر : هــل قــال بقولــه أحـد أهــل العلــم 

ن وجــد قولــه معتــربا عنــد أهــل الســنة أخرجــه و نشــره و إال رجــع إال ؟ فــ
  وال أهل السنة حىت يثبت صدقه يف دعواه بأنه سلفي .عنه إىل أحد أق

مث إنه قد اشتهر إنكار أهل العلم على قوله هذا كما سبق ذكر شـيء   
مـــن ذلـــك يف املهمـــة الثالثـــة ، فلـــيس قـــول أهـــل الســـنة  اجلماعـــة يف هـــذا 
الباب من األمور اخلفية ، بل كالم أئمة أهل السنة يعلمه كل من حبـث 

  و كان من صغار أهل السنة .يف هذا الباب حىت ل
ثالثا / سوء القصـد ؛ أي أنـه حـىت لـو أقـر بالتقعيـد و بـالتطبيق ، لقـال بقولـه 
احملـــدث هـــذا  اتباعـــا لـــنهج اخلـــوارج القعـــدة الـــذي يســـري عليـــه ، و هـــذا 
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احتمال قوي إذ أن هذا الرجل ، قد وافق اخلوارج يف أكثر من أمـر كمـا 
  ن شاء هللا .سيأيت بيانه يف هذا الرد املختصر إ

ـــم جيمعـــون بـــني األدلـــة ، فليســـوا كأهـــل الضـــالل مـــن   وعـــادة أهـــل الســـنة و اجلماعـــة أ
و يرتكــون بــاقي  -لكونــه وافــق هــواهم -مبتدعــة و منــافقني و غــريهم ممــن يأخــذون دلــيال 

األدلــة ، فقــد ذم هللا ســبحانه و تعــاىل أصــحاب هــذا الفعــل فقــال : { أَفـَتـُْؤِمنُــوَن بِــبَـْعِض 
نـَْيا اْلِكَتــ اِب َوَتْكُفــُروَن بِــبَـْعٍض َفَمــا َجــزَاُء   َمــْن يـَْفَعــُل َذلِــَك ِمــْنُكْم ِإالَّ ِخــْزٌي ِيف اْحلََيــاِة الــدُّ

ــوَن * أُوَلِئــَك الـَّـِذينَ  ــا تـَْعَمُل ــٍل   َعمَّ ُ ِبَغاِف ــِة يـُــَردُّوَن ِإَىل َأَشــدِّ اْلَعــَذاِب َوَمــا اهللَّ ــْوَم   اْلِقَياَم  َويـَ
ُهُم اْلَعـــَذاُب َوَال ُهـــْم يـُْنَصـــُروَن }[البقـــرة / اْشـــتَـَرُوا احلَْ  نـَْيا بِـــاْآلِخَرِة فَـــَال   ُخيَفَّـــُف َعـــنـْ يَـــاَة الـــدُّ

85 - 86. [  
  : خرب فيه أن صحابيا قال باإلنكار على ويل أمره سرا ؛ و هو : القسم الثالث

قـال: ما خرجه الشيخان و اللفظ للبخاري أنه قيل ألسامة : لـو أتيـت فالنـا فكلمتـه، 
إنكم لرتون أين ال أكلمه إال أمسعكـم، إين أكلمـه يف السـر، دون أن أفـتح بابـا ال أكـون 
مــن فتحــه، وال أقــول لرجــل إن كــان علــي أمــريا: إنــه خــري النــاس، بعــد شــيء مسعتــه مــن 
رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم، قـــالوا: ومـــا مسعتـــه يقـــول: قـــال: مسعتـــه يقـــول: "جيـــاء 

قـــى يف النـــار، فتنـــدلق أقتابـــه يف النـــار، فيـــدور كمـــا يـــدور احلمـــار بالرجـــل يـــوم القيامـــة فيل
برحـــاه، فيجتمـــع أهـــل النـــار عليـــه فيقولـــون: أي فالنـــا مـــا شـــأنك؟ ألـــيس كنـــت تأمرننـــا 
ــاكم عـن املنكــر  بـاملعروف وتنهانــا عـن املنكــر؟ قـال: كنــت آمـركم بــاملعروف وال آتيـه، وأ

  ”.وآتيه
ه إذ هي مـن النصـوص املقيـدة ملـا سـبق ذكـره مـن و هذا احلديث من األدلة اليت ترد علي 

  نصوص مطلقة ؛ و قد سبق الكالم عن هذا احلديث و غريه يف املهمة الثالثة .
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:   إنَّ الـــذي ينظـــر إىل ورقـــة هـــذا املســـمى بــــ [الصـــادق عبـــد هللا] و طريقـــة ســـرده  تنبيـــه
البحـث ، حـىت لألخبار ، يـُالحظ أنه ُيكثر و حيشو أخبارا و ال يُبـايل بعالقتهـا ب

ــا واقعــة عــني هلــا حكــم خــاص ، و إ نــه يــردَّ أدلــة عامــة بقصــص غايــة مــا فيهــا أ
ــا دون مجعهــا بغريهــا ، بــل و أورد أدلــة فيهــا رد  يســتدل بأدلــة ال َيصــح األخــذ 

  صريح على قوله .
أنَّ هـــذا الرجـــل مثلـــه مثـــل بـــاقي احلـــركيني ، ملـَّــا  -و هللا أعلـــم-و ســـبب ذلـــك 

ــم مفلســون مــن العلــم و احلجــة علــى بــاطلهم ، أرادوا أن يفتنــوا النــاس  علمــوا أ
  بكثرة اآلثار و األدلة حىت يُغرروا باجلـُهـَّال من أتباعهم  .
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  -الوقفة الثانية :
أورد املسمى بـ [الصادق عبدهللا] يف ورقته هذه حديث أم سلمة الـذي رواه مسـلم أنَّ 

: "ستكون عليكم أئمٌة تعرفون مـنهم وتنكـرون فمـن رسول اهلّل صلى اهلّل عليه وسلم قال
أنكر". قال أبو داود: قال هشام: "بلسانه فقد برىء، ومن كره بقلبـه فقـد سـلم، ولكـن 
من رضي وتابع" فقيل: يا رسول اهلّل، أفال نقتلهم؟ قال ابـن داود: "أفـال نقـاتلهم" قـال: 

  "ال، ما صلوا".
رمي اخلـــروج علـــى الســـالطني و األمـــراء مث قـــال بعـــدها [ و هـــذا احلـــديث دال علـــى حتـــ

املســلمني و إن كــانوا ظلمــة ألن يف اخلــروج علــيهم ســفكا للــدماء الربيئــة ... إىل أن قــال 
... بــل كــذلك ال جيــوز اخلــروج حــىت و لــو رأينــا كفــرا بواحــا حــىت تكــون عنــد املســلمني 

هللا عليــه و  شــوكة و منعــة و إال كــان يف اخلــروج شــرٌّ عظــيم ، و اعتــرب حبــال النــيب صــلى
سلم يف أول البعثـة و أهـل اإلسـالم مستضـعفون يف األرض فصـرب و صـابر و أعـد العـدة 
و من معه حىت أذن هللا بالنصر و التمكني له و للعصابة املؤمنة يف األرض . فتأمـل . ] 

.  
ـــذا التعليـــق ألمـــر غايـــة يف  و هللا إنَّ يف إيـــراده هلـــذا احلـــديث مث تعليقـــه علـــى احلـــديث 

  ؛ فقد ناقض نفسه مرتني : العجب
األوىل : بـذكره أنَّ اخلـروج علـى اإلمـام املسـلم ال جيـوز، و يف نفـس الوقـت جيـوِّز اإلنكـار 
العلـــين علـــيهم ؛ فهـــو يقـــول حبرمـــة شـــيء و يقـــول جبـــواز أعظـــم مـــا يـــؤدي إليـــه ، 
فحالـــه حـــال الـــذي يقـــول حبرمـــة الـــزىن و يف نفـــس الوقـــت يقـــول جبـــواز اخـــتالط 

  و مصافحة الرجل للمرأة األجنبية و اخللوة بينهما و هكذا .الرجال بالنساء 
و ال ُيستبعد أن يكـون  ذِكــْره هلـذا الكـالم مـن بـاب ذرِّ الرمـاد يف العيـون ، فـإن  
كثريا من شباب السنة يعلمون خطورة القول بـاخلروج علـى األمـراء املسـلمني ؛ و 
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إلنكــار العلــين هــو فعــل مسعــوا مــن األئمــة الكبــار كــابن بــاز و غــريه يقولــون بــأن ا
  أراد أن يعمي أعني تابعيه مبثل هذا القول .فاخلوارج ؛ 

[ و هــذا احلــديث دال علــى حتــرمي اخلــروج علــى الســالطني و األمــراء  قولــهيف الثانيــة :   
ألن يف اخلــروج علــيهم ســفكا للــدماء الربيئــة ... إىل  و إن كــانوا ظلمــةاملســلمني 

يثبــت كــون   و لــو رأينــا كفــرا بواحــاروج حــىت أن قــال ... بــل كــذلك ال جيــوز اخلــ
يقـر أنـه لـيس كـل حـاكم  اً إذ..] فيه أنَّ الظلم الذي يف األول ليس بكفر ، فهو 

ظامل يُعترب واقعا يف الكفر . و عليه هو ال يرى أن مطلق احلكم بغري ما أنزل هللا  
ة اإلســالم]  كفــر أكــرب ، إال أنــه و يف كتابــه املســمى بـــ [االســتعالء باإلميــان يــا أمــ

] يقرر أن احلكم بغـري مـا أنـزل هللا كفـر أكـرب مطلقـا ، 35و يف حاشية صفحة [
  فيا له من تناقض .

إن شاء -أمر أشد يأيت ذكره يف مكانه  -أي الذي يف االستعالء-بل ويف كالمه هذا 
  . -هللا

 فعجبــا هلــذا الرجــل ؛ كــم عنــده مــن التناقضــات و التخبطــات ؛ فســبحان هللا القائــل :
]  ،  و ال ُيسـتبعد 82{و لو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا}[النسـاء /

أن يكــون تنــاقض أقوالـــه هــذا مـــن التلــوُّن املعهـــود عنــد احلـــركيني ، الــذي صـــدر مــن هـــذا 
  املفرتي مرارا و تكرارا كما سيأيت ذكر بعض ذلك إن شاء هللا  .
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  -الوقفة الثالثة :
حــديث عيــاض بــن غــنم الــذي فيــه تصــريح بــبطالن قولــه ، و ذكــر ضــعَّف هــذا الضــال 
  -أربعة : أنَّ يف احلديث علال

  األوىل : أن شرحيا مل يسمع هذا احلديث من عياض .
اجلواب : و هذا قد أجاب عليـه أبـو نعـيم فقـد ذكـر أنَّ شـرحيا مسـع احلـديث مـن جبـري 

علــى هــذا بــن نفــري و جبــري مسعــه مــن عيــاض بــن غــنم ، و قــد ســبق الكــالم 
  احلديث يف املهمة الثانية .

  الثانية : أنَّ شرحيا كثري اإلرسال .
  اجلواب : كالذي قبله .

  الثالثة : خمالفة اخلرب لألحاديث الصحيحة .
مــن  خمالفــة فلــيس يف احلــديث خمالفــة ألي حــديث  ٦٩هــذا و هللا مــن الكــذباجلــواب : 

يُؤكــده .  -و ســلم صــلى هللا عليــه -كــل وجــه ، بــل و كــالم صــحابة رســول هللا 
فــإن مــا أورده مــن األدلــة غايــة مــا فيهــا مشــروعية إنكــار املنكــر علــى والة األمــر و 

،  أم  ٧٠هذا احلديث يذكر طريقة اإلنكار فحسب ، فـأين هـي هـذه املخالفـة ؟!
نَّ هذا الرجل ذكر هذا الكـالم مـن بـاب احلشـو و التكثـري مـن العلـل حـىت يُـوهم إ

  لعلل و ال ميكن أن َيصح .اجلهال أنَّ احلديث كثري ا
الرابعة : أنَّ هنالك طريقا أخرى هلذا احلـديث يقـول أن  أحسـن أحواهلـا أنَّ فيهـا صـدوقا 

  ، و هذا الصدوق قد خالف من هو أوثق منه فإن قوله يـَُردُّ .

                                                 
ح لـك أن الرجـل كثـري الكـذب وال تستغرب من كذبه هذا؛  فهذه هي البداية ، إذ سيمر عليك يف هذا الرد املختصر كذبه املتكـرر ، و سيتضـ ٦٩
.  

  و هذا مما يؤكد أن الرجل ال يرى محل املطلق على املقيد وإن اتفق السبب و احلكم خمالفا بذلك قول أهل السنة   ٧٠
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، أين هم الذين خالفهم ؟  بل إن حديثه هذا قد أثبته غريه   هذا أيضا من الكذب
 ، و حىت  احلكم الذي يف احلديث مت إثباته من أدلـة أخـرى سـبق كما يف الطريق األوىل

  ذكرها يف املهمة الثانية .
  فيضع يف احلديث علال ليست فيه ؟ يكذبأهلذه الدرجة و صل به احلال أن 

  ؟ زخرف القولأهذا هو املوصوف بالعالمة احملدث و غري ذلك من 
  ه ؟أهلذه الدرجة يريد أن يُلبس على الناس هواه و بدع

  ال يسع من علم حاله إال أن يسأل هللا العافية و السالمة .
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  -الوقفة الرابعة :
و مــن تلبيســه علــى النــاس أنــه أورد علــى القــارئ أنَّ الصــحابة مــنهم مــن أنكــر علنــا و 

 نــصو مــنهم مــن أنكــر ســرا ، و مجــع بــني ذلــك بــأنَّ اإلنكــار معلــق باملصــاحل و املفاســد 
  . احلرمةبالقول  خطأعلى 

و كالمــه هــذا مــن العجائــب أيضــا ،  إذ أنَّ رســول هللا صــلى هللا عليــه و ســلم و عمــر 
بــن اخلطــاب و ابــن عبــاس و أســامة و غــريهم ملــا أفتــوا يف طريقــة اإلنكــار علــى الســلطان 
قــــالوا بالســــرية و اخلفــــاء علــــى العمــــوم ، ألن الغالــــب يف اإلنكــــار العلــــين أنــــه يــــؤدي إىل 

  ج على السلطان و غريه كما سبق بيان ذلك يف املهمة الثالثة .مفاسد عظيمة كاخلرو 
ــم أنكــروا عالنيــة ، فكــان فعلهــم  يف وقــائع بعينهــا ، و   و أمــا الصــحابة الــذين ثبــت أ

مفسـدة أعظـم    -يف احلال اليت أنكروا فيها -كان  سيرتتب على عدم اإلنكار عالنية 
  من اإلنكار عالنية ، فخرج احلكم عن األصل .

  ألصل عدم اجلهر فهو حمرم لغريه .فا
ففــرق بـــني أن يقــول قائـــل هــذا حمـــرم لغــريه و يقـــول اآلخــر لـــيس مبحــرم بـــل هــذا معلـــق 

  باملصاحل و املفاسد .
ا و حمرمات لغريها .   إذ احملرمات يف الشريعة حمرمات لذا

ـى واالمـر نوعـانيقول ابن القيم :  وبـاب سـد الـذرائع أحـد أربـاع التكليـف فإنـه أمـر و
والنهـــي نوعـــان احـــدمها مـــا يكـــون أحـــدمها مقصـــود لنفســـه والثـــاين وســـيلة اىل املقصـــود 

فصــار ســد الــذرائع  والثاين ما يكون وســيلة اىل املفســدةاملنهى عنه مفسدة يف نفسه 
  . ٧١اهـ املفضية اىل احلرام أحد أرباع الدين
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  -و لعله يتضح باملثالني اآلتيني الفرق بني القولني :
التشـبه بالكفـار حمـرم مـن بـاب سـد الـذرائع ، إال أنَّ رسـول هللا صـلى قد سبق ذكر أن 

ـــم ملَّـــا كـــان يف ذلـــك مصـــلحة راجحـــة كمـــا يف غـــزوة  هللا عليـــه و ســـلم جلـــأ إىل التشـــبه 
اخلنـــدق ، فهـــل يصـــح لقائـــل أن يســـتدل مبثـــل هـــذا فيقـــول ( إن التشـــبه بالكفـــار معلـــق 

م حرام) ؟ .باملصاحل و املفاسد و ال يصح أن يُقال أن التشب   ه 
و كذلك نظر الرجـل إىل عـورة املـرأة األجنبيـة حمـرم يف الشـريعة مـن بـاب سـد الـذرائع ، 
لكن قد تصادف يف أحد احلاالت أنه سـيتحقق مـن هـذا النظـر مصـلحة راجحـة فيجـوز 
حينها ؛ كأن يكون الرجل طبيبـا و املـرأة مريضـة ، و حـىت جيـري هلـا عمليـة جراحيـة مـثال 

كشــف لــه بعــض عــورة املــرأة ، فحينهــا ال يُقــال ال جيــوز لــه إجــراء العمليــة البــد لــه مــن ين
ــا ، بــل يُقــال جيــوز لــه أن جيــري هلــا العمليــة و إن اقتضــى ذلــك  حــىت ال ينظــر علــى عور

ا للمصلحة الراجحة من ذلك .   النظر على بعض عور
حـرمي بـل فهل لقائل أن يتمسك مبثل هـذه احلـاالت و يقـول (ال نقـول إن األصـل هـو الت

  نقول أنَّ النظر إىل عورات النساء معلق باملصاحل  املفاسد ) ؟ .
إذ يلــزم منــه ختطئــة إطــالق حكــم التحــرمي هــذا قــول بلــغ مــن الفســاد مــا هللا بــه علــيم ؛ 

، و عليــه ال يقــال أن النظــر إىل النســاء العــري علــى كــل أمــر منعــت منــه الشــريعة لغــريه 
ـن و ال لغريهـا الكثـري الـذي أمجـع حرام و ال ملصـافحة النسـاء األجنبيـا ت و ال للخلـوة 

  أهل العلم على حرمته .
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  -الوقفة اخلامسة :
ــال و ميــرر علــيهم باطلــه ، ادَّعــى أنَّ قولــه احملــَدث   و حــىت يلــبس هــذا الرجــل علــى اُجلهَّ

هو الذي كان عليه السلف الصاحل ؛ فقال : (هذا مـا ال أعلـم فيـه خالفـا بـني السـلف) 
  . اغرتار بالنفسو  افرتاءو  كذبا إىل ما وصل إليه هذا امللبِّس من . انظرو 

فهذه دعوى ادَّعاها و مل يأت بالبينـة و الربهـان عليهـا ؛ و ذلـك بـأن يـأيت بقـول أحـد 
أئمة أهل السنة احملققني املعروفني بسعة االطالع فينسب هذا القول إىل أهـل السـنة   ، 

  و لكن هيهات هيهات.
يُثبت هـذا اإلدعـاء ، و لـن يسـتطيع أن يُثبتـه ؛ حـىت أنـه مل يسـتطع أن فلم يستطع أن 

يُثبت أنَّ واحدا من الصحابة أو التابعني مـن القـرون املفضـلة  قـد قـال بقولـه ، فلـيس لـه 
  . منهمسلف يف هذه املسألة 

ذا القول أحد أئمـة الضـاللة ؛ أال وهـو عبـد هللا بـن سـبأ  إال أنه قد سبق هذا امللبِّس 
قائـل : [ إن عثمــان ابــن عفــان قـد مجــع أمــواًال أخــذها بغـري حقهــا، وهــذا وصــي رســول ال

ضـــوا يف هـــذا األمـــر فحركـــوه، وابـــدؤوا ) -يشـــري إيل علـــى بـــن أيب طالـــب  -هللا  ( فا
األمـــر بـــاملعروف ،والنهـــي عـــن املنكـــر واســـتميلوا  وأظهـــروابـــالطعن علـــى أمـــرائكم، 

روا مــــاذا قــــال فيــــه ابــــن عســــاكر يف تــــاريخ ] .  ، انظــــالنــــاس، وادعــــوا إيل هــــذا األمــــر 
، -وهــم الغــالة مــن الرافضــة  –(عبــد هللا بــن ســبأ الــذي ينســب إليــه الســبيئة   ٧٢دمشــق

، ليلفــتهم وطــاف بــالد املســلمنيوأصله من أهل اليمن، كـان يهوديـاً ،وأظهـر اإلسـالم ،
، وقــد دخــل دمشــق لــذلك يف زمــن عثمــان بــن ويــدخل بيــنهم الشــر عــن طاعــة األئمــة

  ن)عفا
  هذا هو سلفه يف هذه املسألة و هذا ما فعله سلفه باألمة .
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  . اخللفلبئس  السلففبئس 
ابــن بــاز أنَّ فما بالكم بأنه قد ذكر غري واحد من أهـل العلـم اجلبـال احملققـني كاإلمـام 

  هو اإلنكار عند ويل األمر و باخلفاء . منهج السلف
حممــد بــن هَّامــة الزمــان اإلمــام بــل قــد نــص غــري واحــد مــن أهــل العلــم كشــيخ العالمــة ف

أنَّ القول باإلنكار العلين على األئمة هـو قـول خمـالف ملـنهج أهـل السـنة  صاحل العثيمني
  و اجلماعة ، و قد سبق بيان هذا ببعض اإلحاالت يف املهمتني الثانية و الثالثة  .

ب اإليهـام إىل أسـلو  -كعادتـه و احلـركيني   -و لعله ملا عجز عن إثبـات مـا يدَّعيـه جلـأ 
  أكثر من مرة .

فقــد قــال بعــد الكــالم الســابق ( وهنــاك قــدر غــري يســري حمفــوظ عــن التــابعني و األئمــة 
لـبِّس : اذكـر 

ُ
املهديني يف إنكار املنكر عالنية . ليس هذا مقام بسطها ) ، فُيقال هلذا امل

  الذين يقولون بقولك .  -أي من السلف الصاحل-و لو واحدا منهم 
سـلفا -نَّ يوجد من السلف مـن قـال بقولـه و خفـي علـى أئمـة أهـل السـنة أ لو قدَّرمث 

هذا القول وعلمه هذا املسمى بـ [الصادق عبد هللا] ملـا اسـتطاع بـذلك إثبـات  -و خلفا
ما يدعيه من أنَّ للسلف قوال واحدا و هو قوله ؛ ألنه حينها غاية مـا ميكـن أن يُثبتـه أنَّ 

  ال اتفاقا كما ادَّعاه هذا املـُضـِل.يف املسألة خالفا بني أهل السنة 
أمــا لــو قــال بقولــه بعــض اخللــف فلــيس ذلــك حجــة لــه أيضــا ، ألن العــربة بــاحلق  ، و 
احلــق يعلــم بالكتــاب و الســنة و إمجــاع أهــل الســنة و غريهــا مــن األدلــة املعروفــة عنــد أهــل 

خــالف  الســنة ، أمــا أقــوال الرجــال فليســت دلــيال مهمــا بلغــت مكانــة الرجــل الســيما إن
  السلف  .

مث قـــال بعـــد املوضـــع الســـابق (فيُـــذكر يف ترمجـــة العـــامل [و كـــان ال خيشـــى يف هللا لومـــة 
الئم] ) انظر كيف يوهم بأن القول حبرمة اإلنكار العلين على ويل األمـر هـو خشـية مـن 
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األمري أو عدم خوف من هللا سبحانه و تعاىل أو غري ذلك ، هذا غاية مـا يقـدر عليـه ؛ 
  و يُلبِّس .أن يوهم 

و احلقيقــة أنــه ال تعــارض بــني وصــف أحــدهم بـــ (ال خيشــى يف هللا لومــة الئــم) و بــني  
أن يكـون اإلنكــار ســرًّا ، فاإلنكــار مشــروع لكـن مقيــد ، ال خوفــا مــن األمــري و ال طمعــا 

  فيما عنده لكن سدٍّا لذرائع عديدة وعظيمة .
ـم  خمـذلنيرمة اإلنكار العلـو من إيهامه أيضا رميه القائلني حب ، فيـوهم العامـة أن  ين أ

األدلــة الصــرحية هــذا القــول فيــه خــذالن ؛ فــانظر كيــف يصــف القــول الــذي دلــت عليــه 
  . !! كيف يصف القول الذي عليه أهل السنة باخلذالن  انظر !! باخلذالن
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  -الوقفة السادسة :
، بــل قــال بعــد    مل يقــف املســمى بـــ [الصــادق عبــد هللا] عنــد هــذا احلــد مــن الضــالل

كالمه األخري (حىت ظهر بعض إخواننا من أهـل العلـم مـن اخللـف بقـول غريـب فجعلـوا 
  ذلك من اخلروج باللسان على السلطان ) .

ُِضـل ؛ ملـَّا أراد أن يُنفــّر اُجلهَّـال مـن النـاس مـن قـول السـلف يف 
عجبـًا و هللا مـن هـذا امل

أخــرى فوصــف الــذين يــدعون إىل قــول  مــرة إىل الكــذب و االفــرتاءهــذه املســألة ، جلــأ 
م أحدثوا هذا القول .   أهل السنة يف هذه املسألة اليوم يف بالدنا أ

و قد سبق يف املهمة الثالثة  ذكـر طائفـة مـن السـلف الـذين حـذروا مـن هـذا النـوع مـن 
ملا يرتتب عليه مـن املفاسـد ، و مـن ذلـك مـا نـص عليـه التـابعي  -أي العلين  -اإلنكار 
بن عكيم رضي هللا عنه حيث قال : ( ال أعني على دم خليفـة أبـداً بعـد عثمـان  عبدهللا

أين أعد ذكر مسـاويه عونـاً  ). فيقال له : يا أبا معبد أو أعنت على دمه ؟ ! فيقول : (
  ) . على دمه

فهــا هــو يــنص علــى أن ذكــر مســاوئ األمــراء و الســالطني مبــا يف ذلــك اإلنكــار علــيهم 
  لى اخلروج العملي . علنا هو من اإلعانة ع

فهــل يُقــال بعــد هــذا أنَّــه قــول ُحمــَدث ، أم أنَّ اغــرتار هــذا الرجــل بقولــه ، و مبــن يتبعونــه 
من حوله ، و بغري ذلـك مـن أسـباب اهلـوى و الضـالل ؛ جعلتـه يقلـب احلقـائق و يلـبس 

  احلق بالباطل.
ا ال تعمى األبصار ولكن تعمـى القلـوب الـيت  يف الصـدور فسبحان هللا القائل : { فإ

  ] .46} [احلج/
مث يقال ألمثال هذا املٌْستغـْرب : هل ميكـن حبـال أن يقـع خـروج عملـي دون أن ُيسـبق 

  خبروج قويل ؟
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فإن قال ال فهو مكابر و جمادل بالباطل ألن الناس ال ميكن أن خيرجوا هكذا ، دون  
  ى هذا .وغريه عل -كما سبق-أن يـُمهَّدوا للخروج ، و قد نص الشيخ ابن باز 

  و إن قال نعم فقد رد على قوله بنفسه .
مث قـــال بعـــد هـــذا (فجمعـــوا بـــني خمالفـــة الســـلف و إحـــداث و ابتـــداع هـــذا النـــوع  مـــن 

  اخلروج الذي ... )  .
  ال حول و ال قوة إال باهلل  ؛ هذا الرجل :

  ُخيالف السلف بقوله . .١
  عليهم و ينسبه هلم . يفرتيمث   .٢
م أحدثوا قوال و خالفوا السلف بذلك .   مث يرمي القائلني بقول السلف .٣   بأ

  مساوي لو مجعن على الغواين         ملا أمهرن إال بالطالق
  و هللا إنَّه ليصدق فيه قول القائل (رمتين بدائها و انسلت) .
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ا حكام املسلمني بغري وجه حق .املسألة الثانية / مسألة ُكفِّ    ـر 
  املتعلقة بالتكفري . ٧٣البد من ذكر بعض املهماتو قبل الكالم عن هذا األمر 

  
  -املهمة األوىل :

  -؛ و ذلك ألمور عديدة منها : التكفري أمره خطري
أن التكفري من األلفاظ الشرعية فاملتكلم به مـتكلم باسـم الـدين وموقـع عـن رب  أوال : 

 علـم ،  و العاملني ، فيا ويل من تفوه فيه بال علم ، ألنـه مـن الكـالم علـى هللا بغـري
فيه يقول تعاىل : {َوَال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّـْمَع َواْلَبَصـَر َواْلُفـَؤاَد   ُكـلُّ 

] ،  بل إن الواقع فيه وقـع يف ذنـب جعلـه 36أُولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوًال}[اإلسراء / 
َـ �هللا أعظم مـن الشـرك بـه ، فقـد قـال تعـاىل  َ اْلَفـَواِحَش َمـا َظَهـَر قُـْل ِإمنَّ ا َحـرََّم َريبِّ

ْمثَ َواْلبَـْغَي ِبَغْريِ اْحلَـقِّ َوَأْن ُتْشـرُِكوا بِـاهللَِّ َمـا ملَْ يـُنَــّزِْل بِـِه ُسـْلطَاناً  َها َوَما َبَطَن َواْألِ َوَأْن  ِمنـْ
  وقعني . ، كما ذكر ذلك ابن القيم يف أعالم امل  �تـَُقوُلوا َعَلى اهللَِّ َما ال تـَْعَلُموَن 

فقال : وقد حرم هللا سبحانه القول عليه بغـري علـم يف الفتيـا والقضـاء ، وجعلـه مـن 
َ  �أعظم احملرمات ، بل جعله يف املرتبة العليا منها ، فقال تعـاىل  َـا َحـرََّم َريبِّ قُـْل ِإمنَّ

ْمثَ َواْلبَـْغــَي ِبَغــْريِ  َهــا َوَمــا َبطَــَن َواْألِ اْحلَــقِّ َوَأْن ُتْشــرُِكوا بِــاهللَِّ َمــا ملَْ اْلَفــَواِحَش َمــا َظَهــَر ِمنـْ
فرتــــب احملرمــــات أربـــــع  �يـُنَـــــّزِْل بِــــِه ُســــْلطَاناً َوَأْن تـَُقولُــــوا َعلَــــى اهللَِّ َمــــا ال تـَْعَلُمــــوَن 

مراتــب، وبــدأ بأســهلها وهــو الفــواحش ، مث ثــىن مبــا هــو أشــد حترميــاً منــه وهــو اإلمث 
مــا وهــو الشــرك بــه ســبحانه ، مث ربــع مبــا والظلــم ، مث ثلــث مبــا هــو أعظــم حترميــاً منه

هــو أشــد حترميــاً مــن ذلــك كلــه وهــو القــول عليــه بــال علــم ، وهــذا يعــم القــول عليــه 
َوال تـَُقولُــوا  �ســبحانه بــال علــم يف أمسائــه وصــفاته ويف دينــه وشــرعه ، وقــال تعــاىل 

                                                 
ذه املسألة ال املهمات اليت سلق ذكرهاتنبيه : إذا قرأت بعد هذا عبارة حنو [كما مر يف املهمة ... ] فاملقصود به املهمات   ٧٣  . املتعلقة 
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تَـــُروا َعَلــى اهللَِّ اْلَكــِذَب ِإنَّ ِلَمــا َتِصــُف أَْلِســَنُتُكُم اْلَكــِذَب َهــَذا َحــالٌل َوَهــَذا َحــَراٌم لِتَـفْ 
ـــيٌم  ـــاٌع قَِليـــٌل َوَهلـُــْم َعـــَذاٌب أَِل ـــُروَن َعَلـــى اهللَِّ اْلَكـــِذَب ال يـُْفِلُحـــوَن ، َمَت  �الَّـــِذيَن يـَْفتَـ

    ٧٤ا.هـ
األحاديــــث الــــيت خرجهــــا الشــــيخان مــــن حــــديث ابــــن عمــــر وأيب ذر وجــــاء عنــــد  ثانيــــا :

 عليــه و ســلم قــد قــال " أميــا امــرئ قــال البخــاري عــن أيب هريــرة أن النــيب صــلى هللا
ا أحدمها ، إن كان كما قال وإال رجعت عليه " .   ألخيه يا كافر فقد باء 

  -فإن هذا احلديث يفيدك أمرين :
  األول / الوعيد ملن كفر مسلما بغري حق .

: اعلم أن احلكم على الرجل املسلم خبروجه  –رمحه هللا  –قال الشوكاين 
، ودخوله يف الكفر ال ينبغي ملسلم يؤمن باهلل واليـوم اآلخـر  من دين اإلسالم

ـــــه إال بربهـــــان أوضـــــح مـــــن مشـــــس النهـــــار ، فإنـــــه قـــــد ثبـــــت يف  أن يقـــــدم علي
األحاديــــث الصــــحيحة املرويــــة مــــن طريــــق مجاعــــة مــــن الصــــحابة أن مــــن قــــال 
ــا أحــدمها ، هكــذا يف الصــحيح ويف لفــظ آخــر يف  ألخيــه: يــا كــافر فقــد بــاء 

مها:" مـن دعـا رجـًال بـالكفر أو قـال: عـدو هللا ولـيس كـذلك الصحيحني وغري 
إال حار عليه " أي رجع ، ويف لفـظ يف الصـحيح :" فقـد كفـر أحـدمها" ففـي 
هـــذه األحاديـــث ومـــا ورد موردهـــا أعظـــم زاجـــر وأكـــرب  واعـــظ عـــن التســـرع يف 

فإن اإلقدام على ما فيه بعض البأس ال يفعلـه مـن يشـح  –مث قال  –التكفري 
نـــه ، وال يســـمح بـــه فيمـــا ال فائـــدة فيـــه وال عائـــدة ، فكيـــف إذا كـــان علـــى دي

                                                 
  ) . 1/38أعالم املوقعني ( ٧٤
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خيشى على نفسه إذا أخطـأ أن يكـون يف عـداد مـن مسـاه رسـول هللا صـلى هللا 
  .٧٥عليه وآله وسلم كافراً  ا.هـ

الثــاين / أن التكفــري حبــق لــيس مــذموما يف الشــريعة فــإن قــول رســول هللا صــلى هللا عليــه 
ا كافر: فإن كان كما قال وإال رجعت عليـه " صـريح وسلم : "من قال ألخيه ي

يف أن التكفري حبق ال يرجع علـى صـاحبه ، وقـد كفـر هللا املسـتهزئني بـه ورسـوله 
  .�ال تـَْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُمتْ بـَْعَد ِإميَاِنُكْم  �صلى هللا عليه وسلم كما قال 

 ى تكفــري مــن وقــال الشــيخ عبــداللطيف بــن عبــدالرمحن بــن حســن : والتجاســر علــ
ظــاهره اإلســالم مــن غــري مســتند شــرعي، وال برهــان مرضــي خيــالف مــا عليــه أئمــة 
العلــم مــن أهــل الســنة واجلماعــة، وهــذه الطريقــة هــي طريقــة أهــل البــدع والضــالل 

    ٧٦ومن عدم اخلشية والتقوى فيما يصدر عنه من األقوال واألفعال ا.هـ 
ف بتكفـــري اجلماعـــات والـــدول ؟ ال هـــذا التشـــديد الشـــرعي هـــو يف تكفـــري األفـــراد ، فكيـــ

شـــك أن األمـــر فيـــه أخطـــر ملـــا يرتتـــب عليـــه مـــن ســـفك الـــدماء وإزهـــاق األنفـــس وزعزعـــة 
  األمن وإضعاف القيام بالدين .

فائدة : اختلف أهل العلم يف الكفر الراجع يف احلـديث "مـن قـال ألخيـه يـا كـافر" هـل  
اجمللـد الثـاين مـن شـرحه  هو أكرب أم أصغر . كما ذكـر اخلـالف اإلمـام النـووي يف

  . ٧٧على صحيح مسلم
  -أنه يكفر كفرا أصغر ال أكرب ألدلة منها : -و هللا أعلم-و الصحيح 

أن اخلوارج األولني كفروا علي بن أيب طالب و هو جممـع علـى إميانـه ، فتكفـريهم   .١
ـم غـري كفـار ؛   له هو قطعا تكفري بغري حق ، و مع ذلك أمجع الصـحابة علـى أ

                                                 
  ) . 4/578كتاب السيل اجلرار (  ٧٥
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و يف اجمللـد  ٧٨مجاعهم ابـن تيميـة يف اجمللـد السـابع مـن جممـوع الفتـاوىكما نقل إ
. و قــد نقــل ابــن حجــر يف شــرحه علــى بــاب " مــن  ٧٩اخلــامس مــن منهــاج الســنة

ترك قتال اخلوارج للتأليف ولئال ينفر النـاس عنـه " أن اخلطـايب قـد حكـى اإلمجـاع 
  على أن اخلوارج مسلمني .
: واخلـوارج كـانوا مـن أظهـر النـاس بدعـة وقتـاًال لألمـة  فقال ابـن تيميـة يف جممـوع الفتـاوى

ال علــي بــن أيب طالــب وال غــريه ، بــل  ومل يكن يف الصحابة من يكفرهموتكفرياً هلا ، 
كمـا ذكـرت اآلثـار عـنهم بـذلك   حكموا فيهم حبكمهم يف املســلمني الظــاملني املعتــدين

  يف غري هذا املوضع ا.هـ
لمني علـــى أن اخلـــوارج مـــع ضـــاللتهم فرقـــة مـــن فـــرق و قـــال اخلطـــايب : أمجـــع علمـــاء املســـ

  املسلمني ... ا.هـ
أن رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم جعـــل رمـــي املســـلم بـــالكفر كالقتـــل، والقتـــل  .٢

ليس كفراً وإمنا حمرم ،  فأخرج الشيخان واللفظ للبخاري عن ثابت بن الضـحاك 
ه ، ومـن رمـى مؤمنـاً أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قـال :  "لعـن املـؤمن كقتلـ

  بكفر فهو كقتله " .
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  -املهمة الثانية :
كمـا  ذكـر ذلـك أبـو العبـاس ابـن تيميـة رمحـة هللا   باتفاق املسلمنيالكفر عدم اإلميان 

  . ٨٠] من جمموع الفتاوى20عليه يف اجمللد الـ [
 الكفريــة ، و منهــا مــا ٨١و احملرمــات منهــا مــا يــزول معــه أصــل اإلميــان و هــي األعمــال

  يبقى معه أصل اإلميان . 
و الســــبيل لنــــا إىل معرفــــة أن هــــذا احملــــرم مزيــــل لإلميــــان أم ال ؛ ألن ذلــــك مــــن األمــــور 
الغيبية ، و األمور الغيبية ال جيـوز الكـالم فيهـا بغـري وحـي مـن هللا ، أي إمـا كتـاب و إمـا 

  سنة . 
ا  ليست كفراو من ذلك يـُعلم أن    لة .خيرج من امل األصل يف احملرمات أ

  ة :و هو اعتقاد أهل السنة و اجلماع
 -و هــم أهــل الفقــه و األثــر-يقــول ابــن عبــد الــرب : اتفــق أهــل الســنة و اجلماعــة  -

  . ٨٢من اإلسالم اهـ -و إن عظم-على أن أحدا ال خيرجه ذنبه 
يقــول اإلمــام البخــاري : لقيــت أكثــر مــن ألــف رجــل مــن أهــل العلــم أهــل احلجــاز  -

والبصــرة وواســط وبغــداد والشــام ومصــر لقيــتهم كــرات قرنــا  ومكــة واملدينــة والكوفــة
بعد قرن مث قرنا بعد قرن ، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر مــن ســت وأربعــني ســنة 

إىل أن قــال  -فمــا رأيــت واحــدا مــنهم خيتلــف يف هــذه األشــياء ..  -مث قــال -، .. 
 لــه عنــه الاللكــائيكمــا نق  ..اهـــ ومل يكونوا يكفرون أحدا من أهــل القبلــة بالــذنب  -
٨٣.  

                                                 
٨٠ )20/86. (  
  األفعال الظاهرة و الباطنة ، و أيضا الرتك فإنه يُعدُّ عمال . و املقصود باألعمال هنا األقوال و  ٨١
  ] .315/  16التمهيد [ ٨٢
١٩٣/  ١(  ٨٣. ( 
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يقول ابن تيمية يف العقيدة الواسطية حاكيا عقيــدة أهــل الســنة : و هــم مــع ذلــك  -
ال يكفرون أحد من أهل القبلة مبطلق املعاصــي و الكبــائر ، كمــا يفعلــه اخلــوارج ، و 

  األخوة اإلميانية ثابتة مع املعاصي  .. اهـ .
  ل القبلة بذنب ما مل يستحله اهـ و العقيدة الطحاوية : و ال نكفر أحدا من أه -
  و يف سلم الوصول للحكمي :  -

  منا *** إال مع استحالله ملا جىنو ال نكفر باملعاصي مؤ 
  و العقيدة السفارينية : -

  و ال خيرج املرء من اإلميان *** مبوبقات الذنب و العصيان
  

، فال  -سلم  صلى هللا عليه و -و حق رسوله   -سبحانه وتعاىل-فالتكفري حق هللا 
  يوصف شيء أنه كفر إال بدليل .

يف كتابــه الــرد علــى البكــري : فلهــذا    -رمحــه هللا  -يقول أبــو العبــاس ابــن تيميــة  -
كان أهل العلم والسنة ال يكفرون من خالفهم ، وإن كان ذلك املخالف يكفرهم ؛ 

 فلـــيس لإلنســـان أن يعاقـــب مبثلـــه ، كمـــن كـــذب عليـــك وزىن ألن الكفـــر حكـــم شـــرعي
بأهلك ليس لك أن تكذب عليـه وتـزين بأهلـه ألن الكـذب والزنـا حـرام حلـق هللا تعـاىل ، 

، وهـا هـو ابـن  ٨٤ا.هــ وكذلك التكفري حق هللا تعـاىل فـال يكفـر إال مـن كفـره هللا ورسـوله
  تيمية جيعل هذا هو قول أهل السنة .

  : ٨٥يف نونيته -رمحه هللا-يقول ابن القيم  -

                                                 
  ) ، وانظر 5/92،244) ومنهاج السنة (3/245، وانظر جمموع الفتاوى ( 259الرد على البكري ص ٨٤

  ).3/248،249الفصل البن حزم (   
  . 494وانظر خمتصر الصواعق ص ٨٥
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  ـول فالن رع يثبت ال بقـــبالش ـه ***ــولـالكفر حق هللا مث رس
  ران ـفــني وعبده *** قـد كفراه فذاك ذو الكـن كان رب العاملـم
  
  :  تنبيهات
: يُعلم مما سبق أنه ال دخل للعواطف و احلماسات يف وصف أمر أنـه كفـر ؛ و األول 

ة الــيت خرجهــا الســبعة إال ابــن ممــا يــدل علــى ذلــك أيضــا فعــل حاطــب يف القصــ
؛ فلو نظرنا إىل فعل حاطب بن أيب بلتعة و ما فيه مـن الفسـاد العظـيم ؛  هماج

رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم ذاهـــب إىل مكـــة جبـــيش حيســـب أن قريشـــا يف 
غفلـــة عنـــه ، فلـــو وصـــلت تلـــك الرســـالة إىل قـــريش ، ألوقعـــوا أشـــد اخلســـائر يف 

ار هــذه جــيش رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ، و لتــأذى بســببها مجــع مــن خيــ
األمــة و هــم أصــحاب رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ، بــل قــد يتــأذى رســول 
هللا صــــلى هللا عليــــه وســــلم ، لــــو كــــان رســــول هللا صــــلى هللا عليــــه وســــلم حيكــــم 
بالعواطف لكفره ، لكن ملا مل يكن للعواطف دخل يف وصف الشيء بأنه كفـر 

ي بـــأن هـــذا الفعـــل  أم ال ، و مل يـــأت رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم أي وحـــ
  كفر  ، مل يكفره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .

دم كـربى شـبهات السـرورية يف  الثاين : هذا احلديث قد دل على أمور عظيمة أخرى 
   -بالدنا ؛ منها :

أوال : أن املسلم إن وقع يف فعـل لـه صـورة مشـرتكة بـني فعـل كفـري وآخـر غـري  
ا الفعل بأنه و قع يف كفـر حـىت كفري ؛ فإنه ال يـُحكم على صاحب هذ

  -ُيستفصل منه :



 عرض و نقد    افتراءات الصادق عبد هللا

 ٥٩

حـــديث حاطـــب بـــن أيب بلتعـــة ملـــا   -قـــال الشـــافعي : يف هـــذا احلـــديث 
مـع مـا -كاتب قومه يف مكة خيرب بقدوم رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم 

 حيتمــلألنّـه ملـا كـان الكتـاب وضحنا لـك طـرح احلكـم باسـتعمال الظنـون 
ن أنّــه مل يفعلــه شــاكاً يف اإلســالم أن يكــون مــا قــال حاطــب كمــا قــال مــ

ــــة ال رغبــــة عــــن اإلســــالم  وأنّــــه فعلــــه ليمنــــع أهلــــه ، وحيتمــــل أن يكــــون زّل
،واحتمـــل املعـــىن األقـــبح ،كـــان القـــول قولـــه فيمـــا احتمـــل فعلـــه ، وحكـــم 

    ٨٦رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بأن مل يقتله  ا.هـ
تملــة (ال تضــاد فهنــا الشــافعي يقــرر أّن الكفــر ال يكــون يف األعمــال احمل

  اإلميان من كل وجه ) إال بعد  االستفصال .
  -و قد نص على هذه القاعدة مجع من أهل العلم ؛ منهم :

ابـــن رجـــب كمـــا نقـــل ذلـــك عنـــه ابـــن حجـــر يف اجمللـــد األول مـــن فـــتح  .١
 كفــرا بالنيــة تصــري احملتملــة الكفــر ألفــاظ وكــذلك؛ فقــال :  ٨٧البــاري

  اهـ
وغـريه  ٨٨اجمللد الثالث من الصارم املسلولأبو العباس ابن تيمية كما يف  .٢

.  
  . ٨٩ابن القيم كما يف كتاب الصالة .٣
  . ٩٠اإلمام األلباين  كما يف حاشية التحذير من فتنة التكفري .٤

  -و قد طبق هذه القاعدة أهل العلم قدميا و حديثا ؛ فمن ذلك :
                                                 

  ) .4/250(كتاب األم   ٨٦
  ) .1/114فتح الباري (  ٨٧
  ) . 3/963الصارم املسلول ( ٨٨
  . 55كتاب الصالة ص  ٨٩
  . 72حاشية التحذير من فتنة التكفري ص  ٩٠
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األمــام أمحــد بــن حنبــل عنــدما . ســئل عــن كفــر مــن كــذب القائــل : أشــهد  -
دا رســول هللا . كمـــا نقــل هـــذه القصــة ابـــن القــيم يف اجمللـــد الرابــع مـــن أن حممــ
  . ٩١البدائع

مل يكفـــــر  ٩٢ابـــــن قدامـــــة املقدســـــي .  يف اجمللـــــد الرابـــــع مـــــن  كتابـــــه املغـــــين -
املمتنعني عن دفع الزكاة يف عهد الصحابة الحتمال أن يكـون خبـالً ال إنكـاراً 

ا .   لوجو
و  . ٩٣برئاسـة الشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز اللجنة العلمية لإلفتاء بالسـعودية -

  ذلك يف مسألة الطواف حول القرب .
؛ و ذلـك يف  ٩٤الشيخ حممـد بـن إبـراهيم . كمـا يف اجمللـد األول مـن فتاويـه -

  مسألة الذبح عند القرب .
؛ كمــا يف أحكــام اجلنــائز و ذلــك يف  ٩٥اإلمــام حممــد ناصــر الــدين األلبــاين -

  مسألة الذبح عند القرب .
؛ كمــــا يف اجمللــــد األول مــــن اجملمــــوع  ٩٦شــــيخ حممــــد بــــن صــــاحل العثيمــــنيال -

  الثمني و ذلك يف مسألة من استهزأ مبلتٍح .
ثانيا : أن موالة الكفار ليست كفرا مطلقـا ؛ إذ يوجـد صـور لـوالء الكفـار مـع  
ــا عظيمــة احلرمــة إال أنــه ال ُحيكــم عليهــا بــالكفر ، و مــن ذلــك قصــة  كو

  حاطب رضي هللا عنه .

                                                 
  ) . 4/42البدائع (  ٩١
٩٢  )4/9. (  
  ) . 9879رقم ( ٩٣
  ) . 1/132) ، وبنحو هذا التفصيل قال يف الصالة عند القبور ( 1/131الفتاوى ( ٩٤
  . 259ائز صأحكام اجلن ٩٥
  ) . 65/ 1اجملموع الثمني (  ٩٦
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إن قيـل : فبمـاذا ُجيـاب علـى عمـوم قولـه تعـاىل : {و مـن يتـوهلم مـنكم ف
فإنه مـنهم } ، فهـذه اآليـة صـرحية يف جعـل أيِّ مـوالة للكفـار مـن الكفـر 
األكــرب املخــرج مــن امللــة ، و قــد حكــى ابــن حــزم اإلمجــاع علــى أن الكفــر 
يف اآليــــة علــــى ظــــاهره ، فيكــــون للكفــــر األكــــرب ، فقــــال : صــــح أن قولــــه 

: {و مـــن يتـــوهلم مـــنكم فإنـــه مـــنهم} إمنـــا هـــو علـــى ظـــاهره يف أنـــه  تعـــاىل 
    ٩٧كافرمن مجلة الكفار و هذا حق ال خيتلف فيه اثنان من املسلمني اهـ

  و اجلواب على ذلك من ثالثة أوجه :
األول/  أنه إن كان ظاهر هذه اآلية يدل علـى أن كـل تـولٍّ للكفـار هـو  

و هـــي حـــديث  -قرينـــة  كفـــر أكـــرب خمـــرج مـــن امللـــة ، فأنـــه قـــد جـــاءت 
  و بيَّنت أن هذا العموم دخله التخصيص . -حاطب

و الواقــع أنــه ال تعــارض بــني مــا ســبق تقريــره و بــني اإلمجــاع الــذي حكــاه 
ابن حزم ، فكالمه متعلـق بـأن الكفـر يف اآليـة أكـرب ، أمـا مـا سـبق تقريـره 

  فهو يف بيان أي الوالء يُعد كفرا .
هـو نفسـه قـد ذكـر  -أي ابن حزم-مجاع الثاين /  أن الذي نقل هذا اإل

ـا ليســت كفــرا ، بــل و قــال أنــه ال  صـورة لــوالء الكفــار مث حكــم عليهــا بأ
و أمـا مـن محلتـه احلميـة يوجد إمجاع يصـف هـذه احلـال بـالكفر ؛ فقـال : 

و أطلق أيـديهم  احلربيني باملشركنيفاستعان  املسلمنيمن أهل الثغر من 
أوعلـى أخـذ أمـواهلم أو سـبيهم ، فـإن   املســلمنيعلى قتل مـن خالفـه مـن 

كانــت يــده هــي الغالبــة و كــان الكفــار لــه كأتبــاع ؛ فهــو هالــك يف غايــة 
ألنه مل يأت شـيئا أوجـب بـه كفـرا قـرآن  و ال يكون بذلك كافراالفسوق 

                                                 
  ) .138/  11احمللى ( ٩٧
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ملـــا حكـــى ابـــن حـــزم اإلمجـــاع قـــائال [إمنـــا هـــو علـــى  ، إذاً  ٩٨اهــــ إمجـــاعأو 
ر هنا كل مـوالة للكفـار بـل قصـد بـه ظاهره يف أنه كافر] مل يقصد بالظاه

  الكفر أنه أكرب .
مـــن يتـــوهلم مـــنكم فإنـــه الثالـــث / قـــال ابـــن اجلـــوزي : قولـــه تعـــاىل : {و 

فإنـه مـنهم يف الكفـر  يف الــدينمـن يتـوهلم : أحـدمها :  فيه قوالن منهم}
 إذاً  ٩٩فإنــه مــنهم يف خمالفــة العهــد اهـــ يف العهـــديتــوهلمم .و الثــاين : مــن 
أمجعـــوا علـــى أن املوصـــوف بـــالكفر األكـــرب يف اآليـــة لـــيس  أهـــل العلـــم قـــد

  مطلق الوالء بل الوالء املقيد ، و اختلفوا يف تعيني القيد .
فمــن قــال أن املوصــوف بــالكفر يف اآليــة هــو مطلــق الــوالء للكفــار فقــد 
خرج عن قويل أهل العلم و خالف إمجاعهم ، و أحدث يف الـدين بدعـة  

البـــدع . كمـــا ســـبق بيـــان ذلـــك مـــن كـــالم موافقـــا يف  بـــذلك  صـــنيع أهـــل 
  اإلمام أمحد و ابن تيمية يف املقدمة األوىل .

عارض كثـري مـن دعـاة الضـاللة كـرؤوس السـرورية يف بالدنـا و غريهـا ، و 
قــالوا أن مطلــق مــواالة الكفــار كفــر أكــرب، و أجــابوا عــن حــديث حاطــب 

  -جبوابني واهيني :
 كفــر لكــن منــع مــن عــدم األول / أن حاطبــا رضــي هللا عنــه قــد وقــع يف

  تكفري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له هو أنه كان متأوال .
  و هذا جواب شديد الوهن ، و مردود من ثالثة أوجه : 

                                                 
  ) .202/  11احمللى ( ٩٨
  ) .378/  2زاد املسري ( ٩٩
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األول : أن حاطبــا مل يــذكر أي تأويــل  جيعــل بــه فعلــه شــرعيا ، 
بل غاية ما ذكر أنه فعل ذلك حلظ دنيوي رضـي هللا عنـه 

.  
كره حاطب هو تأويل فلماذا مل جيب عليـه الثاين : لو كان ما ذ 

رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم ، و يـــرد علـــى تأويلـــه و 
يبــني لــه مــا لــبس عليــه ؟ جــواب ذلــك أن حاطبــا مل يــذكر 

  شبهة أصال .
الثالــث : أنــه لــو قــدر أن حاطبــا متــأوِّل ، فاملتــأول ال يــأمث فيمــا 

 إن-تـــأول فيـــه ، كمـــا ســـيأيت بيانـــه مـــن كـــالم ابـــن تيميـــة 
و جعلــــه قــــول الســــلف و األئمــــة ، و يف هــــذا  -شــــاء هللا

احلـــديث بيـــان مـــن رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه و ســـلم أن 
حاطبا قد استحق اإلمث لكنه غفر لـه لفضـيلة كونـه بـدري 

.  
الثاين / أن سبب عدم كفر حاطب أنه بدري فلو مل يكـن بـدريا  لكفـر 

  ، أي أن غريه لو فعل فعله لكفر بذلك .
وْهنـا مـن سـابقه بـل و أقـبح منـه ، و يكفـي يف رده و هذا أشـد 

أنه يلزم منه أن البدريني أعظم درجة من األنبياء و الرسل علـيهم 
الصــالة و الســالم ، و ذلــك ألن هللا عــز وجــل قــد ذكــر يف كتابــه 
م إن أشركوا فلن يغفر هلم كما يف قوله تعاىل : { ولقد أوحي  أ

ليحــــــبطن عملــــــك إليــــــك وإىل الــــــذين مــــــن قبلــــــك لــــــئن أشــــــركت 
]  فكيــف ال يُغفــر الكفــر 65ولتكــونن مــن اخلاســرين } [الزمــر/
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ــم أعظــم درجــة مــن  لألنبيــاء و يغفــر للبــدريني ، إال أن يُــدَّعى أ
  األنبياء و هذا الزم باطل فيكون القول امللزوم باطال .

  
  -املهمة الثالثة :

فر الشــروط تــو  كفــر عليــه وال يوصــف بــه إال بعــدكــّل مــن وقــع يف الكفــر فــال يقــع ال
   .وانتفاء املوانع 

أنــه قــد دل علــى ١٠٠و قــد ذكــر ابــن تيميــة يف اجمللــد الثــاين عشــر مــن جممــوع الفتــاوى
  هذه القاعدة القرآن و السنة و اإلمجاع  و اإلعتبار .

  فالشروط  و املوانع هي : 
العلــم املقابـــل للجهـــل ، و أدلتـــه كثـــرية ، مـــن ذلـــك قولـــه تعـــاىل : { ولـــئن اتبعـــت  .١

]  145م مــن بعــد مــا جــاءك مــن العلــم إنــك إذا ملــن الظــاملني } [البقــرة/أهــواءه
مفهـــوم املخالفـــة أنـــه إذا اتبعـــت أهـــواءهم مـــن قبـــل أن يأتيـــك العلـــم فلســـت مـــن 

   الظاملني .
  -: تنبيهات
الســّب واالســتهزاء ال يعــذر فيــه قائلــه باجلهــل كمــا أفــاد  ذلــك ابــن حــزم وابــن :  األول

  د إهلاً حيّبه حب تعّبٍد مثّ يستهزئ به ويسّبه .تيمية ألنّه ال يعقل أن يعب
  الثاين : أن مسألة العذر باجلهل اختلف فيها السلف على قولني .

االخــتالف يف مســألة العــذر باجلهــل كغــريه قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني :  -
  ١٠١ا.هـ  االختالفات الفقهية االجتهاديةمن 

                                                 
  ) .12/487جمموع الفتاوى ( ١٠٠
  ) .2/130جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني (  ١٠١
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العـذر باجلهـل   -حفظـه هللا -عبداحملسن العباد وقرر العالمة حمدث املدينة النبوية  -
يف الشـــرك األكـــرب مـــن صـــرف العبـــادات لغـــري هللا تقريـــراً طـــويًال يف كتابـــه شـــرح شـــروط 

ـــا ـــا و واجبا ، بعـــد أن بـــّني أن املســـألة خالفيـــة بـــني أهـــل الســـنة ،  ١٠٢الصـــالة وأركا
 -لعزيز بـن بـاز ونقل  تقرير خالفية املسألة عند أهـل السـنة  عـن مساحـة الشـيخ عبـدا

، وعــزا القــول بالعــذر إىل اإلمــامني ابــن تيميــة ، وحممــد بــن عبــد  -  ١٠٣ -رمحــه هللا 
  . -رمحهما هللا تعاىل-الوهاب 

قــد اختلــف أهــل  رمحه هللا : -وقرر هذا عالمة اليمن الشيخ مقبل الوادعي فقال  -
ذي يظهـر ، والـ السنة أنفسهم يف هــذه القضــية يف شــأن العــذر باجلهــل يف التوحيــد

َعـَث َرُسـوالً  �أنه يعذر باجلهل لقوله عز وجل  مث قـال  - �َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبَني َحـىتَّ نـَبـْ
فهذه األدلـة تـدل علـى أنـه يعـذر باجلهـل ، والـذين ال يقولـون بالعـذر باجلهـل لـيس  -

هلــم أدلــة ناهضــة ، مث بعــد هــذا حــديث أيب هريــرة واألســود بــن ســريع كمــا يف مســند 
د أن النــيب صــلى هللا عليــه وســلم قــال: "أربعــة خيتــربون يــوم القيامــة: األبلــه اإلمــام أمحــ

 -فيقــال هلــم يف عرصــات القيامــة  -وال أستحضــر الرابــع  -واألصــم وصــاحب الفــرتة 
اقتحمــوه ، فمــن اقتحمــه مــنهم كــان بــرداً عليــه وســالماً ،  -وخيــرج هلــم عنــق مــن النــار 

وين فــأنتم لرســلي أشــد عصــياناً"  ويُنصــح ومــن مل يقتحمــه فيقــول هللا لــه: أنــتم عصــيتم
بقــراءة مــا كتبــه الشــيخ الشــنقيطي رمحــه هللا تعــاىل يف تفســريه عنــد تفســري قــول هللا عــز 

ُ  �أو عنـد قولـه تعـاىل  �َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبَني َحىتَّ نـَبـَْعَث َرُسوًال  �وجل  َوَمـا َكـاَن اهللَّ

                                                 
  80-70من ص ١٠٢
ني " وقد صرح أن قول القائل ( مدد يا فالن ) شرك أكرب ، لكن تكفـري املعـني اجلاهـل خمتلـف " سعة رمحة رب العامل كما يف تقدميه لكتاب   ١٠٣

  فيه عند أهل السنة .
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َ َهلُْم َما يـَتـَُّقوَن لُِيِضلَّ قـَْوماً بـَْعَد ِإْذ َهَداُهْم حَ  بــني فبما أن املسألة خالفية  �ىتَّ يـُبَـنيِّ
  ١٠٤فاملخالف ال حيكم عليه لكن الراجح أنه يعذر باجلهل ا.هـ أهل السنة

َمــْن َكَفــَر  �االختيــار املقابــل لإلكــراه ، و مــن أدلتــه قــول هللا تعــاىل :  قــال تعــاىل  .٢
ميَاِن بِاهللَِّ ِمْن بـَْعِد ِإميَانِِه ِإالَّ َمْن    ] .106[النحل /  �ُأْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاْألِ

 -رضـي هللا عنـه  -القصد املقابل للخطأ ، و من أدلتـه مـا رواه مسـلم عـن أنـس  .٣
قـــال: قـــال رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم : "هلل أشـــد فرحـــاً بتوبـــة عبـــده حـــني 

منـه وعليهـا طعامـه يتوب إليه من أحدكم كان على راحلتـه بـأرض فـالة فانفلتـت 
وشـــرابه ، فـــأيس منهـــا فـــأتى شـــجرة فاضـــطجع يف ظلهـــا قـــد أيـــس مـــن راحلتـــه ، 
ـــا قائمـــة عنـــده ، فأخـــذ خبطامهـــا مث قـــال مـــن شـــدة  فبينمـــا هـــو كـــذلك إذا هـــو 

  الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك ، أخطأ من شدة الفرح " .
حكــاه ابــن حــزم يف  لتأويــل الســائغ ، فأدلتــه كثــرية منهــا اإلمجــاع كمــاا عــدم وجــود .٤

و ابــــــن تيميــــــة يف اجمللــــــد اخلــــــامس مــــــن جممــــــوع  ١٠٥د الثالــــــث مــــــن الفصــــــللــــــاجمل
  . ١٠٦الفتاوى
لكــن مل يعــرف هــؤالء حقيقــة مــا جــاء بــه الرســول ، وحصــل اضــطراب يف  فقــال :

وإن كـان هـذا الـنقص هـو املعقول به ؛ فحصل نقـص يف معرفـة السـمع والعقـل ، 
لتـه ، فـالعجز يكـون عـذراً لإلنسـان يف أن منتهى قدرة صاحبه ، ال يقدر على إزا
يف أن مــن :  هذا قول السلف واألئمة؛ هللا ال يعذبه إذا اجتهد االجتهاد التام 

ا.هــ  فبـني  اتقى هللا ما استطاع ، إذا عجز عن معرفة بعض احلق  مل يعذب به
رمحــه هللا  قــول أهــل الســنة يف أنــه ال يعــذب مــن  وقــع يف ذنــب و مل يــدرك عقلــه 

                                                 
  ) . 448 -447/ 2كتاب " غارة األشرطة على أهل اجلهل والسفسطة " (   ١٠٤
  ) .3/253الفصل (  ١٠٥
  )  .5/563جمموع الفتاوى (  ١٠٦
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و يــدخل يف كالمــه -و هــو املســمى باملتــأول-قــة املــراد مــن الكتــاب و الســنة حقي
  هذا حىت األمو الكفرية .

، فــإن هللا يغفــر لــه  وأخطــأيف طلــب احلــق  جمتهــداً فمــن كــان مــن املــؤمنني وقــال: 
هــذا الــذي عليــه خطــأه كائنــاً مــا كــان ســواء كــان يف املســائل النظريــة أو العمليــة 

  . ١٠٧اهـ يه وسلم ومجاهري أئمة اإلسالم ..النيب صلى هللا علأصحاب 
  

 ١٠٨وممـــا يـــدل علـــى أن التأويـــل الســـائغ عـــذر يف الشـــريعة مـــا أخرجـــه عبـــد الـــرزاق
بإسناد صحيح يف قصة عمر بن اخلطاب مع قدامة بن مظعون ملـا شـرب اخلمـر، 
فقال عمر لقدامة : إين حادك ، فقال : لو شربت كما يقولون مـا كـان لكـم أن 

)لَْيَس َعَلى الـَِّذيَن آَمنُـوا  �عمر: مل؟ قال قدامة: قال هللا تعاىل  جتلدوين ، فقال
اآليـة ، فقـال عمـر :  �َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا ِإَذا َما اتـََّقْوا َوآَمنُـوا 

أخطــأت التأويــل ، إنــك إذا اتقيــت اجتنبــت مــا حــرم هللا عليــك ، قــال : مث أقبــل 
  ال : ماذا ترون يف جلد قدامة ؟ مث جلده . عمر على الناس فق

وجـــه الداللـــة / أن قدامـــة اســـتحل شـــرب اخلمـــر ، واســـتحالهلا كفـــر لكنـــه ملـــا كـــان 
ـــاِحلَاِت  �متـــأوًال قولـــه تعـــاىل  مل يكفـــره  �)لَـــْيَس َعَلـــى الَّـــِذيَن آَمنُـــوا َوَعِملُـــوا الصَّ

عــذر شــرعي  وال الصــحابة . فــدل هــذا علــى أن التأويــل -رضــي هللا عنــه  -عمــر 
ال حيكــم يف تلــك  املتــأول املخطــئفــإن كــان  مــانع مــن التكفــري. قــال ابــن تيميــة:

يف الطائفـــة الـــذين  كمـــا فعـــل الصـــحابة،  بكفـــره إال بعـــد البيـــان لـــه واســـتتابتة
  ١٠٩ا.هـ استحلوا اخلمر ، ففي غري ذلك أوىل وأحرى

                                                 
  ) .247/ 3ابن حزم يف الفصل ( ) وانظر ما ذكره23/346جمموع الفتاوى (  ١٠٧
١٠٨  )17076(  
  ) .7/619جمموع الفتاوى (  ١٠٩
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ون وأصــحابه طائفــة مــن الصــحابة والتــابعني كقدامــة بــن مظعــ اســتحلوقــال: وهلــذا ملــا 
ــا تبــاح ملــن عمــل صــاحلاً علــى مــا فهمــوه مــن آيــة املائــدة ، اتفــق  شــرب اخلمــر ، وظنــوا أ

م يستتابون  علماء الصحابة ، فإن أصروا على االسـتحالل   كعمر وعلي وغريمها على أ
فلـــم يكفـــروهم باالســـتحالل ابتـــداء ألجـــل الشـــبهة الـــيت كفـــروا وإن أقـــروا بـــه جلـــدوا 

  ١١٠ا.هـ هلم احلقعرضت هلم حىت يتبني 
  
  

ـا بغـري  و بعد هذه املهمات ؛ سيتم الكالم علـى مسـألة كثـر تكفـري حكـام املسـلمني 
  ؛ أال و هي مسألة التقنني و التشريع العام . ١١١وجه حق

  ١١٢. تصور مسألة احلكم بغري ما أنزل هللا أوال :
خالفــه كمــن احلكــم يف الّلغــة هــو املنــع ألنــه مينــع مــا خالفــه ، فمــن فعــل شــيئاً فقــد منــع 

ا ، و من أثبت يده فإنّه منع حركتها ، و هكذا ...   حّرك يده فقد منع سكو
اعلــم أن احلكــم يف اللغــة هــو املنــع ومنــه قيــل للقضــاء حكــم قــال الشــنقيطي رمحــه هللا : (

ألنــه مينــع مــن غــري املقضــي تقــول حكمــه كنصــره وأحكمــه كاكرمــه وحكمــه بالتضــعيف 
  مبعىن منعه.

  ومنه قول جرير:

                                                 
  . 259الرد على البكري ص  ١١٠
أعزه هللا بالتوحيد و السنة و وفقه إىل ما حيب و  -و مما اشتهر على املسمى بـ [الصادق عبد هللا] أنه كلما سئل عن حاكمنا [عمر البشري ] ١١١

رب عن إجابته ، و هذا عامّ   يف حكام املسلمني .: هل هو مسلم أم كافر ؟ حا  -يرضى   د عن السؤال و 
  و من أراد فليجرب .  

قفــات مــع قــد مت االعتمــاد يف حبــث مســألة تصــور احلكــم و غريهــا مــن املســائل علــى حبــث قــام بــه أحــد اإلخــوة الســلفيني يف بالدنــا و امســه [و   ١١٢
أصـل هـذه املسـألة تأصـيال فريـدا مـدعما بنقـول كثـرية إذ فجزاه هللا خريا و عجل له إمتام حبثه  ،  لصاحبها [حممد أمحد بشري]رسالة الربهان املنري] 
  .فلعله يكون من أنفس ما ألف يف الباب  ، جدا عن أئمة السنة 
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  اىن أخاف عليكمو أن أغضبا    ىن حنيفة احكموا سفهاءكمأب
  . ١١٣) ا.هـ أرنبا يأدع اليمامة ال توار        أبىن حنيفة إنىن إن أهجكم 

 ١١٥، و ابن منظـور ١١٤) كما ذكر علماء اللغة كابن سيده مْنفذ احلكمو احلاكم هو ( 
  . ١١٧، و الزبيدي ١١٦، و الفريوزآبادي

ــذا أن كــل عمــل فهــو يتضــ من حكمــاً ، و كــل عامــل فهــو حــاكٌم إّمــا علــى نفســه فُعلــم 
  أو على غريه .

- فيـه أطلنـا مـا كـل ونوضـح تعـاىل هللا شـاء إن هنـا هـا خنتصـر وحنـن* يقول ابن حـزم : 
 يف احلــق وجــه لــه يبــني مل فيمــا جمتهــدا خالفــه فــإن عنــده وصــح بلغــه فــإن -إىل أن قــال

 احلــاكم اجتهـد إذا السـالم هعليــ قـال كمـا واحــدة مـرة مـأجور معــذور خمطـئ فهـو ذلـك
 يف حــاكم فهــو عامــل أو قائــل أو معتقــد وكــل أجــر فلــه أخطــأ وإن أجــران فلــه فأصــاب
  ١١٨اهـ الشيء ذلك

  
* كل مـن و قـع يف معصـية فإنـه يـدخل حتـت مسـألة احلكـم بغـري مـا أنـزل هللا ؛ كمـا بـني 

  . ١١٩ اهـهذا ابن حزم يف كتابه الفصل : كل عامل باملعصية فلم حيكم مبا أنزل هللا
  

                                                 
 . ٩مذكرة أصول الفقه ص ١١٣
  ) . ٤٠٩/  ٣املخصص (  ١١٤
 ) . ١٤٢/  ١٢لسان العرب (  ١١٥
 ط.الرسالة . ١٠٩٥القاموس احمليط ص ١١٦
  ) . ٥١٠/  ٣١تاج العروس (  ١١٧
  ) .١٤٤/   ٣الفصل (  ١١٨
    ) .130/ 3الفصل (  ١١٩
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* وقــال ابــن ايب العــز احلنفــي يف شــرحه للطحاويــة :  احلكــم بغــري مــا أنــزل هللا قــد يكــون  
فجعــــل رمحــــه هللا  ١٢٠كفــــرا ينقــــل عــــن امللــــة و قــــد يكــــون معصــــية كبــــرية أو صــــغرية اهـــــ

  الصغائر من احلكم بغري ما انزل هللا.
  

مــــن نــــوع الكفــــر : والقصــــد : أن املعاصــــي كلهـــا  *قـــال ابــــن القــــيم يف مـــدارج الســــالكني
ــا ضــد الشــكر الــذي هــو العمــل بالطاعــة  اهـــ ،  وقــد ذكــر كالمــه هــذا  ١٢١األصــغر فإ

عند تعليقه على آية املائدة ، فجعل الذنوب و املعاصـي مـن احلكـم بغـري بغـري مـا أنـزل 
  هللا .

  
ـــ * و قـــال القاضـــي ابـــن العـــريب ًة ِيف اْلِوَاليَـــِة : َهـــِذِه اْآليَـــُة ِيف َأَداِء اْألََمانَـــِة َواْحلُْكـــِم َعامَّ

  ١٢٢َوَواٍل اهـ . ُكلُّ ُمْسِلٍم َحاِكمٌ   َواْخلَْلِق ؛ ِألَنَّ ُكلَّ ُمْسِلٍم َعاِملٌ ، َبلْ 
  

حـىت  -إىل أن قـال  –* و قال ابن تيمية رمحه هللا: وكل من حكم بني اثنني فهو قـاض 
    ١٢٣اهـالذي حيكم بني الصبيان يف اخلطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من احلكام 

ــذه اآليــةقــال الشــيخ اآللوســي رمحــه هللا :  * و يقصــد آيــة املائــدة  – واحتجــت اخلــوارج 
ـــا أن كلمـــة ِمـــْن فيهـــا عامـــة  - علـــى أن الفاســـق كـــافر غـــري مـــؤمن، ووجـــه االســـتدالل 

شــاملة لكــل مــن مل حيكــم مبــا أنــزل هللا تعــاىل، فيــدخل الفاســد املصــدق أيضــا ألنــه غــري 
وإن   احلكــم، فــإن بأن اآلية مرتوكــة الظــاهروأجيب  تعاىل، حاكم وعامل مبا أنزل هللا

                                                 
  ط.الدار السودانية للكتب . 258شرح الطحاوية ص ١٢٠
١٢١ )1  /337 (  

  ] .ِإنَّ اهللََّ يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا ..كما جتده يف املسألة الثانية يف تفسريه لقوله تعاىل [  ١٢٢
  .)  18/170جمموع الفتاوى (  ١٢٣
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لكن املراد به هنا عمل القلـب وهـو التصـديق، وال  لفعل القلب واجلوارح شامالً كان 
   ١٢٤ا.هـ نزاع يف كفر من مل يصدق مبا أنزل هللا تعاىل

ـــه  * و قـــد ذكـــر ذلـــك اإلمـــام احملقـــق اجلهبـــذ الشـــيخ عبـــد العزيـــز بـــن بـــاز كمـــا يف مناظرت
  -املوجودة يف الدمعة البازية :

فقد سأله أحد احلضور : نرجع مساحة الوالد للنص ( ومن مل حيكـم مبـا أنـزل هللا ) فعلـق 
  احلكم برتك احلكم ؟ 

فقــال اإلمــام ابــن بــاز ـ رمحــه هللا ـ : احلكــم مبــا أنــزل هللا يعــين مســتحال لــه ، حيمــل علــى 
  .  ١٢٥هذا

   فقال السائل : القيد هذا من أين جاء ؟
الــيت دلــت أن فقــال اإلمــام ابــن بــاز ـ رمحــه هللا ـ : مــن األدلــة األخــرى الدالــة عليــه ، 

  ، إذا مل يستحل ما صار كافرا . املعاصي ال يكفر صاحبها 
  إىل آخر املناظرة .… 

ثانيا : من حكم بغري ما أنزل هللا ، و اقرتن فعله هذا بأحد األحوال اخلمســة التاليــة 
  احلكم بل ملا اقرتن به من املكفرات .فإنه يكفر ، ال لذات 
  -* هذه األحوال هي :

  . التكذيب و اجلحود .١
  و تعريف كفر التكذيب هو ما ذكـر ابـن القـيم حيـث قـال : فأمـا كفـر التكـذيب

و اجلحــود هــو الكــذب املقــرون بعلــم ؛ فهــو   ١٢٦فهــو اعتقــاد كــذب الرســل اهـــ .
  عدم اإلقرار بالوجوب :

                                                 
 ) . ٣١٤/  ٣روح املعاين (  ١٢٤
  و هوأحد أقول السلف يف اآلية كما سبق ،  وقد ذكر يف هذه املناظرة القول اآلخر و هو أن الكفر يف اآلية أصغر . ١٢٥
  . 346/  1مدارج السالكني  ١٢٦
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   ١٢٧ر احلق بعد معرفته ا.هـقال ابن القيم عنه : إنكا -
قــال الراغـــب األصـــفهاين : اجلحــود : نفـــي مـــا يف القلــب إثباتـــه ، و إثبـــات مـــا يف  -

  ١٢٨القلب نفيه اهـ .
  ١٢٩قال الفريوزآبادي : جحده : ... أنكره مع علمه اهـ . -
  و مما يدل على كفر هذا اتفاق أهل العلم : *
ـــا ، وال ملتزمـــاً قـــال أبـــو العبـــاس ابـــن تيميـــة :  إن مل يكـــن يف ال - بـــاطن مقـــراً بوجو

   ١٣٠بفعلها، فهذا كافر باتفاق املسلمني  ا.هـ..
و قــال ابــن بــاز : و هكــذا احلكــم يف حــق مــن جحــد شــيئا ممــا أوجبــه هللا ... فإنــه   -

  .١٣١كافر مرتد عن اإلسالم ... بإمجاع أهل العلم اهـ .
أنـزل هللا : و هـذ قال حممد بـن إبـراهيم يف كالمـه علـى مـن جحـد احلكـم بغـري مـا  -

  ١٣٢ال نزاع فيه بني أهل العلم ... فإنه كافر الكفر الناقل عن امللة اهـ .
هـي أمـور عقديـة  -: الكذب و اجلحود و سائر األمـور اخلمسـة املـذكورة هنـا  تنبيه

؛ و عليه فإنـه مـن اخلطـأ أن يقـال أنَّ  مـن حكـم بغـري مـا أنـزل هللا فقـد وقـع 
فصال من صاحبه ، ألنه يلزم منـه جعـل مـن يف أحد هذه األمور دون االست

وقع يف املعصية واقعا يف أحد هذه األمور السابقة ، و هـذا تكفـري بالـذنوب 
  و املعاصي .

يقول ابن تيمية : و كذلك اإلميان ؛ له مبدأ و كمال ، و ظــاهر و بــاطن 
                                                 

  ) .2/50شفاء العليل ( ١٢٧
  ، جحد . 95املفردات ص  ١٢٨
  . 389/  1القاموس احمليط  ١٢٩
  . 63) ..وانظر كتاب الصالة البن القيم ص48/ 22جمموع الفتاوى ( ١٣٠
  . 78/  7الفتاوى  ١٣١
  . 14حتكيم القوانني ص  ١٣٢
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كحقــن   - مــن احلقــوق و احلــدود؛ فــإذا علقــت بــه األحكــام الدنيويــة ؛ 
، و  علقــت ، بظــاهره:  -و املواريث و العقوبات الدنيوية الدم و املال 

ال ميكن غــري ذلــك ؛ إذ تعليــق ذلــك بالبــاطن متعــذر و إن قـــُدِّر أحيانــا ؛ 
فهو متعسر علمــا و قــدرة ، و ال ميكــن مــن مل يُعلــم ذلــك منــه يف البــاطن 

  ١٣٣اهـ .
  : اإلستحالل .٢

   سبحانه وتعاىل : تعريفه : أن يعتقد  احلاكم جواز احلكم بغري ما أنزل هللا *
ا حالل له اهـ . -   ١٣٤قال ابن تيمية : و االستحالل اعتقاد أ
  ١٣٥اهـ . حله معتقداقال ابن القيم : فإن املستحل للشيء هو الذي يفعله  -
و أما ...  اإلنسان حل ما حرمه هللا يعتقدأن قال العثيمني : االستحالل هو :  -

سان تعامل بالربـا ، ال يعتقـد أنـه حـالل لكنـه لو أن اإلن ر ،فينظاالستحالل الفعلي 
  ١٣٦يصر عليه ؛ فإنه ال يكفر ألنه مل يستحله اهـ .

  و مما يدل على  كفر هذا اتفاق أهل العلم :*
مستحالً هلــا فهــو كــافٌر قال أبو العباس ابن تيمية : وبيان هذا أن من فعل احملارم  -

  . ١٣٧ه اهـ فإنه ما آمن بالقرآن َمْن استحلَّ حمارم باالتفاق
اجملمع عليـه أو حـرَّم احلـالل اجملمـع عليـه أو  -  حلَّل احلراموقال : واإلنسان مىت  -

، ويف مثــل هــذا نــزل قولــه كــان كــافراً مرتــداً باتفــاق الفقهــاءبــدل الشــرع اجملمــع عليــه 
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(ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئـك هـم الكـافرون)، أي:  -على أحد القولني-تعاىل 
  .  ١٣٨لحكم بغري ما أنزل هللا اهـ .هو املستحل ل

و هــذا مــن الشــرك بــاهلل ألنــه ســاوى حكمــه  اعتقــاد أن حكمــه مســاٍو حلكــم هللا .٣
لَــــْيَس َكِمْثِلــــِه  �وقــــال �فَــــال َتْضــــرِبُوا هللَِّ اْألَْمثَــــالَ  �حبكــــم هللا ،  قــــال تعــــاىل  

ّياً   �وقال �َشْيء ٌ    .�هللَِّ أَْنَداداً َفال َجتَْعُلوا  �وقال �َهْل تـَْعَلُم َلُه مسَِ
، و هذا أوىل بالكفر من الذي قبله و هـو اعتقاد أن حكمه خري من حكم هللا  .٤

َوَمـــْن َأْحَســـُن ِمـــَن اهللَِّ ُحْكمـــاً ِلَقـــْوٍم يُوِقنُـــوَن  �أيضـــا تكـــذيب لقـــول هللا تعـــاىل : 
�.  
 : قد يقال :  أال يلزم ممن حكم بغري ما أنزل هللا أنه يرى حكمه أفضل مـن تنبيه

  حكم هللا ؟ و عليه فاحلكم بغري ما أنزل هللا كفر أكرب .
  اجلواب : 

أوال / ال يلــزم مــن جمــرد احلكــم بغــري مــا أنــزل هللا تفضــيل حكمــه علــى حكــم 
 -املغــــاير حلكــــم هللا-هللا بــــل قــــد يــــرى حكــــم هللا أفضــــل لكــــن جلــــأ حلكمــــه 

  لشهوة أو لغريه .
 أنــه مفضــل حلكمــه علــى ثانيــا / لــو قــدِّر أنــه يلــزم ممــن حكــم بغــري حكــم هللا

و ذلـــك تبعـــا  حكـــم هللا ؛ فهـــذا ال جيعـــل احلكـــم بغـــري مـــا أنـــزل هللا كفـــرا ،
، أي لـو قـال أحـد  لقاعدة مهمة و هــي : أن الزم املــذهب لــيس مبــذهب

قــوال يلــزم منــه الزمــا كفريــا فــال يقــال أن صــاحبه قــد و قــع يف الكفــر ، و ممــا 
ــا يــدل علــى ذلــك ، أن الشــريعة حكمــت علــى لــبس ا لتمــائم مــع اعتقــاد أ

بالشــرك األصــغر . مــع أنــه يلــزم مــن هــذا  -و هللا هــو النــافع الضــار-ســبب 
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اللـــبس الزم كفـــري و هـــو الكـــذب علـــى هللا حيـــث اعتــــُِقد أن هللا قـــد جعـــل 
هــذه التميمــة ســببا كــذبا و زورا ، فمــع أنــه يلــزم منــه كفــر إال أن الشــريعة مل 

  جتعله كفرا .
زم املــذهب ال جيــب أن يكــون مــذهبا ، بــل أكثــر قــال ابــن تيميــة : و ال * 

  ١٣٩الناس يقولون أقواال و ال يلتزمون لوازمها ... اهـ .
  
و قال : فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه لـه ؛ فهـو قولـه ،  * 

-و مـــا ال يرضـــاه ؛ فلـــيس قولـــه ، و إن كـــان متناقضـــا .. فأمـــا إذا نفـــى 
  ١٤٠الالزم حبال اهـ ، اللزوم مل جيز أن ُيضاف إليه -هو

  
و قال : و أما قول السائل هل الزم املذهب مـذهب ؟ أم لـيس مبـذهب  * 

؟ فالصــواب : أن الزم مــذهب اإلنســان لــيس مبــذهب لــه إذا مل يلتزمــه ، 
  ١٤١فإنه إذا كان قد أنكره و نفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه اهـ .

  
ين ، و هذا  قد ذكر أبو العبـاس ؛ و هو تغيري مقرون بادِّعاء أنه من الد التبديل .٥

ابن تيمية بعدما ذكر حدَّه أن احلكم عليه كفر باالتفاق فقال  "والثالث: الشـرُع 
املبـــدَّل، وهـــو الكـــذُب علـــى هللا ورســـوله أو علـــى النـــاس بشـــهادات الـــزور وحنوهـــا 

؛ ف ا.هـــ …"فقــد كفــر بــال نــزاع مــن قــال: (إن هــذا مــن شــرع هللا)والظلــم البــنيِّ
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ُ  � تعـاىل : لقـول هللا ١٤٢ أَْم َهلُـْم ُشـرََكاُء َشـَرُعوا َهلـُـْم ِمـَن الـدِّيِن َمـا ملَْ يَـْأَذْن بِــِه اهللَّ
فهــذا مــن الــدين  -أي هذا التشريع-فجمعوا بني تشريعهم وزعمهم أنه   �

أما  من  يشرع  دون أن يزعم أنه من الــدين فلــم حتــِك اآليــة   ، يسمى تبديالً 
  .  فتنبه كفره

: قــد يقــال : ألــيس جمــرد التغيــري يُعــدُّ تبــديال ؟ فلمــاذا قيِّــد  األمهيــة تنبيــه يف غايــة
  التكفري بالتغيري املقرون بنسبته لدين هللا ؟.

اجلــواب علــى ذلــك أن يقــال: نعــم إنِّ جمــرد التغيــري هــو تبــديل يف اللغــة كمــا ذكــره 
الـــرازي و غـــريه ، لكـــن عنـــد الكـــالم علـــى التكفـــري فـــإن 

أي غــاير حكمــه حكــم -الشــريعة قــد كفــرت الــذي غــريَّ 
و اقــرتن تغيــريه بنســبته إىل ديــن هللا كمــا ســبق يف  -هللا 

أهـــل العلـــم علـــى تســـمية  فاصـــطلحاآليـــة و اإلمجـــاع ، 
، أما التبديل باملعىن اللغوي فهو حمرم  تبديالهذا النوع 

لكــن ال دليــل علــى كفــره ، بــل و يلــزم مــن القــول بكفــر 
ـــــــذنوب و املع ـــــــري التكفـــــــري بال اصـــــــي ، فـــــــإن جمـــــــرد التغي

  العاصي قد غاير حكمه حكم هللا .
  

ثالثــا : مــن حكــم بغــري مــا أنــزل هللا عاملــا بتحرميــه ، و مل يقــرتن فعلــه هــذا بشــيء ممــا 
  سبق ؛ فقد وقع يف حمرم ال خيرج من امللـَّة باتفاق أهل السنة .

منـه أن  * ال يصح أن يقال أن احلكم بغري ما أنزل هللا هـو كفـر خمـرج مـن امللـة ألنـه يلـزم 
كل معصية كفر و هذا الزم باطل ألن السلف ما كانوا يكفرون مسـلما مبجـرد الـذنب 
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كما سبق من كالم ابــن تيميــة حيــث قــال : و هــم مــع ذلــك ال يكفــرون أحــد مــن   ؛
فـإن كـان الـالزم بـاطال فـإن امللـزوم  أهل القبلــة مبطلــق املعاصــي و الكبــائر ،  .. اهـــ ،

  باطل .
طال و خمالفــا للســلف الصــاحل ؛ فهــو قــول لطائفــة مــن أهــل و هــذا القــول مــع كونــه بــا

 اخلــوارجواحتجــت البدع ؛ أال و هم اخلوارج كما نسبه هلـم أبـو حيـان حيـث قـال : " 
وقــالوا هــي نــص يف كــل مــن ذه اآليــة علــى أن كــل مــن عصــى هللا تعــاىل فهــو كــافٌر 

    ١٤٣ا.هـ حكم بغري ما أنزل هللا فهو كافر

   

كــون احلكــم بغــري مــا أنــزل هللا كفــرا أكــرب خمرجــا مــن امللــة و هللا * فــإن قيــل : كيــف ال ي
تعـــاىل يقـــول : {و مـــن مل حيكـــم مبـــا أنـــزل هللا فأولئـــك هـــم الكـــافرون}، و 
األصل يف لفظ الكفر إذا أطلق يف الكتاب و السـنة أنـه ينصـرف إىل كمالـه 

  ؟ ١٤٤و مطلقه كما ذكر ذلك ابن تيمية
ـا نـص يف مسـألة احلكـم ؛ و ذلـك ألن و اجلـواب : بالنظر إىل هذه اآلية  يظهـر جليـا أ

املوصـــوف بـــالكفر هنـــا مـــن حكـــم بغـــري مـــا أنـــزل هللا ؛ و هـــذه اآليـــة حتتمـــل 
  -أمورا :

  -و هـــــذا هـــــو األصـــــل-أن يكـــــون الفعـــــل املوصـــــوف بـــــالكفرعلى ظـــــاهره  .١
فيشـمل مجيــع املعاصــي و الــذنوب ، و هــذا احملمـل ال يصــح محــل اآليــة عليــه ألنــه 

كــل معصــية كفــر خمــرج مــن امللــة ، و قــد محلــت اخلــوارج هــذه اآليــة   يلــزم منــه  أن
  على ظاهرها فكفروا بالكبائر :
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* قال ابن عبد الرب : وقد ضلَّت مجاعة من أهل البدع من اخلوارج واملعتزلـة  

مثل قولـه  ليست على ظاهرهايف هذا الباب فاحتجوا بآيات من كتاب هللا 
ُ َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن َوَمْن ملَْ َحيُْكْم مبَِ  �تعاىل    ١٤٥. ا . هـ �ا أَنـَْزَل اهللَّ

  
ذه اآليـة   على أن كــل مــن عصــى * وقال أبو حيان :" واحتجت اخلوارج 

هللا تعــاىل فهــو كــافٌر وقــالوا هــي نــص يف كــل مــن حكــم بغــري مــا أنــزل هللا 
  ،١٤٦ا.هـ فهو كافر

  
  لذلك مل يقل أحد من السلف أن هذا على ظاهره :  
  

واعلـــم أن اخلـــوارج ): "٢/٤٢* قـــال اإلمـــام الســـمعاين يف تفســـريه لآليـــة (
ـــذه اآليـــة، ويقولـــون: مـــن مل حيكــم مبـــا أنـــزل هللا؛ فهـــو كـــافر،  يســتدلون 

  ".وأهل السنة قالوا: ال يكفر برتك احلكم
  

* قــال حممــد رشــيد رضــا :" أمــا ظــاهر اآليــة مل يقــل بــه أحــٌد مــن أئمــة الفقــه 
    ١٤٧قل به أحٌد قط " ا . هـاملشهورين . بل مل ي
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 -باملعىن املصطلح عليه بـني األصـوليني-أن ال تكون على ظاهرها فتؤوَّل  .٢
  ؛ و للسلف يف تأويل هذه اآلية قولني :

األول : أن يكـــون احلكـــم بغـــري مـــا أنـــزل هللا مقرونـــا بالكـــذب علـــى هللا مـــن اســـتحالل و 
اجملمع عليـه  -لَّل احلرام  حنوه ؛ يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية : واإلنسان مىت ح

أو حــرَّم احلــالل اجملمــع عليــه أو بــدل الشــرع اجملمــع عليــه كــان كــافراً مرتــداً باتفــاق 
(ومـن مل حيكـم مبـا  -علــى أحــد القــولني-ويف مثل هذا نـزل قولـه تعـاىل الفقهاء، 

 للحكـــم بغـــري مـــا أنـــزل هللا املســـتحلأنـــزل هللا فأولئـــك هـــم الكـــافرون)، أي: هـــو 
  . ١٤٨اهـ

اين : أن املقصود بالكفر يف اآلية ليس كفرا ُخيرج من امللة ؛ بل هو كفر دون كفـر .و الث
ـــة يف النقـــل الســـابق أنَّ يف اآليـــة قـــوال آخـــر ذكـــره يف موضـــع آخـــر  ذكـــر ابـــن تيمي

ـُر َواِحـٍد ِمـْن السَّـَلِف ِيف قـَْولـه تـََعـاَىل { َوَمـْن  ١٤٩حيث قال : َوقَاَل اْبُن َعبَّاسٍ  َوَغيـْ
ُ فَُأولَئِـَك ُهـُم اْلَكـاِفُروَن } { فَُأولَئِـَك ُهـُم اْلَفاِسـُقوَن } و { ملَْ َحيْكُ  ْم ِمبَـا أَنـْـَزَل اهللَّ

                                                 
  ) .3/267الفتاوى ( جمموع ١٤٨
  فإن قيل : أن ما نسب إىل ابن عباس بالتصريح أن الكفر يف اآلية كفر دون كفر ال يصح  . ١٤٩

عبد  اجلواب : أنه لو فرضنا أن هذا التصريح ال يصح نسبته إليه من حيث السند ، فإنه قد ثبت عن ابن عباس أنه قال " هي به كفٌر " كما رواه  
طاووس عن أبيه عن ابن عباس به ومثل هذا ما أخرجه الطربي يف تفسريه من طريق سفيان عن معمر بن راشد عن ابـن الرزاق عن معمر عن ابن 

  طاووس عن أبيه عن ابن عباس قوله " هي به كفٌر وليس كفراً باهلل ومالئكته وكتبه ورسله ".
  ئن رجحت أنه يقصد األصغر ال األكرب :و إن قيل أن هذا األثر حيتمل الكفر األكرب و حيتمل األصغر ؛  فهنالك قرا  
  .  أن أصحاب ابن عباس كطاووس صرَّحوا بأن املراد باآلية كفر ال ينقل عن امللة بإسناد صحيح رواه ابن نصر وابن جرير يف تفسـريه

ـح قولـه بـل فهذا يغلِّب جانب احتمال إرادة الكفر األصغر فيصري من بـاب الظـن الغالـب وهـو كـاٍف لالسـتدالل فـإن أقـوال أصـح اب الرجـل توضِّ
                  قد يُعلُّ وُيضعَّف قول الرجل إذا كان أصحابه على خالف قوله كما فعل حيىي بن سعيد يف تضعيف قوٍل البن مسعود ألن أصحابه على خالفه.

 ن جعـل مـنهم البـن عبـاس قـوال أنه ال يعرف عـن أحـد مـن العلمـاء املاضـني جعـل قـوال آخـر البـن عبـاس بنـاًء علـى هـذه الروايـة وإمنـا مـ
  آخر اعتمد على ما روي عنه من أنه فسر اآلية باجلحود وإسناده ضعيٌف 

 ذه اآلية يف التكفري وكانت له مع هم مث أيضاً مما يقوِّي عدم إرادة ابن عباس الكفر األكرب أن فتنة اخلوارج يف زمانه وكانوا متمسكني 
   فائدة منه يف الرد عليهم فتنبه ُهديت الرُّشد .مناظراٌت فتفسري اآلية بالكفر األكرب ال
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الظَّاِلُموَن } ُكْفٌر ُدوَن ُكْفٍر ؛ َوِفْسٌق ُدوَن ِفْسٍق َوظُْلٌم ُدوَن ظُْلٍم . َوَقْد ذََكَر َذِلَك 
ُرُمهَــا اهـــ َأْمحَــُد َواْلُبَخــارِيُّ َوَغيـْ

ه [و غــري واحــد مــن الســلف] فقــد جــاء ، أمــا قولــ ١٥٠
ــم صــرَّحوا بــأن املــراد باآليــة كفــر ال ينقــل عــن امللــة بإســناد  عــن طــاووس وغــريه أ

  وابن جرير يف تفسريه  . ١٥١صحيح رواه ابن نصر
ــذه اآليــة البــد لــه مــن أن يقــول بأحــد قــويل الســلف  يف تأويــل  اخلالصــة :أن املســتدل 

  هذه اآلية :
 سـتحاللكم بغري مـا أنـزل هللا مقيـدا باملوصوف بالكفر بـاحلفإما أن يأول الفعل ا .١

  و حنوه .
  و أما أن يأول الكفر يف اآلية بالكفر األصغر ال األكرب  .٢

فمــــن خــــرج عــــن هــــذين القــــولني إىل  القــــول بالظــــاهر فقــــد خــــالف أهــــل الســــنة و 
بـل  اجلماعة كما سبق يف  املقدمة األوىل ، و املخالفة هنا هي خمالفة يف أمـر كلـي ،

نــص بــدع صــاحبه كمــا و اشــتهر خــالف أهــل الســنة ألهــل البدعــة فيــه ومثــل هــذا يُ 
  . خري من جمموع الفتاوى ألعلى ذلك ابن تيمية يف اجمللد ا

  
: كثريا مـا ُيستشـكل كـون املعاصـي حـىت الصـغائر تُعـد كفـرا أصـغر  تنبيه يف غاية األمهية

ديـدة ، و احلقيقة أن املعاصـي تــُسمى كفـرا أصـغر مـن أوجـه ع
  -منها :

                                                 
  ) .522/  7جمموع الفتاوى ( ١٥٠
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األول : أن املعاصـــي كلهـــا تُعـــد كفـــر نعمـــة كمـــا ســـبق مـــن كـــالم ابـــن القـــيم يف 
املـــدارج حيـــث قـــال :  والقصـــد : أن املعاصـــي كلهـــا مـــن نـــوع الكفـــر 

ا ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة  اهـ   ١٥٢األصغر فإ
الثـــــاين :   يقـــــول تعـــــاىل عـــــن الصـــــالة :  {ومـــــا كـــــان هللا ليضـــــيع إميـــــانكم  } 

ـــــا 143بقـــــرة/[ال ] فكمـــــا أن شـــــعب اإلميـــــان يف الشـــــريعة ُتســـــمى إميان
وكـذلك الكفـر فكذلك ُتسمى ُشعب الكفر كفرا : يقول ابـن القـيم : 

 فكمــا أن شــعب اإلميــان إميــان فشــعب الكفــر كفــرذو أصل وشعب 
واحلياء شعبة من اإلميان وقلـة احليـاء شـعبة مـن شـعب الكفـر والصـدق 

بة مــن شـــعب الكفــر والصـــالة شــعبة مــن شـــعب اإلميــان والكـــذب شــع
والزكـــاة واحلـــج والصـــيام مـــن شـــعب اإلميـــان وتركهـــا مـــن شـــعب الكفـــر 
واحلكـــم مبـــاأنزل هللا مـــن شـــعب اإلميـــان واحلكـــم بغـــري مـــا أنـــزل هللا مـــن 

كمــا ان الطاعــات    واملعاصــي كلهــا مــن شــعب الكفــر شــعب الكفــر
  ١٥٣اهـ كلها من شعب اإلميان

ن بــن حســن بــن حممــد بــن و يقــول الشــيخ عبــد اللطيــف بــن عبــد الــرمح
 متعـــددة، شـــعب لـــه أصـــل، اإلميـــان أن: الثـــاين األصـــلعبـــد الوهـــاب : 

 هللا، إال إلــــه ال أن شــــهادة: فأعالهــــا إميانــــا، تســــمى منهــــا شــــعبة كــــل
 بزوالـــه اإلميـــان يـــزول مـــا: فمنهـــا الطريـــق، عـــن األذى إماطـــة: وأدناهـــا
 كــرتك عــا،إمجا بزوالــه يــزول ال مــا: ومنهــا؛ الشــهادتني كشــعبة إمجاعــا،
: منهـا متفاوتة، شعب الشعبتني هاتني وبني الطريق، عن األذى إماطة
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 يلحــــق مــــا: ومنهــــا أقــــرب، إليهــــا ويكــــون الشــــهادة، بشــــعبة يلحــــق مــــا
 بــني والتســوية؛ أقــرب إليهــا ويكــون الطريــق، عــن األذى إماطــة بشــعبة
 ســلف عليــه كــان ومــا للنصــوص، خمــالف اجتماعهــا، يف الشــعب هــذه
  .وأئمتها األمة،

 اإلميــان شــعب أن فكمــا وشــعب، أصــل ذو أيضــا، الكفــر وكــذلك
 كمـا؛ الكفر شعب من كلها واملعاصي؛ كفر الكفر فشعب إميان،
 األمســاء يف بينهمــا يســوى وال اإلميــان، شــعب مــن كلهــا الطاعــات أن

 أو الصــــيام، أو الزكــــاة، أو الصــــالة، تــــرك مــــن بــــني وفــــرق؛ واألحكــــام
 أو ويـــــزين، يســـــرق، مـــــن وبـــــني باملصـــــحف، اســـــتهان أو بـــــاهلل، أشـــــرك
؛ حلاطـــب جـــرى كمـــا مـــواالة، نـــوع منـــه صـــدر أو ينهـــب، أو يشـــرب،
 بــني ســوى أو واألحكــام، األمســاء يف اإلميــان شــعب بــني ســوى فمن
 عــن خــارج والســنة، للكتــاب خمــالف فهــو ،ذلــك يف الكفــر شــعب
  . ١٥٤اهـ.واألهواء البدع أهل عموم يف داخل األمة، سلف سبيل

 مــن هــو عنــه هللا ــى مــا فجميــعم ابــن تيميــة : و يقــول شــيخ اإلســال
 اإلميــان مــن هــو بــه هللا أمــر مــا كــل أن كمــا وفروعــه الكفــر شــعب

  اهـ هللا لدين واإلخالص
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و بعـــد االنتهـــاء مـــن بيـــان موقـــف أهـــل الســـنة و اجلماعـــة مـــن مســـألة التكفـــري ، ســـيتم 
و املتعلقـة  -لتهو من هم علـى شـاك-مناقشة بعض أقوال املسمى بـ [الصادق عبد هللا] 

  باملسألة .
وهلـــذا املســـمى بــــ [الصـــادق عبـــدهللا] يف هـــذا البـــاب أقـــوال حمدثـــة خمالفـــة ألهـــل الســـنة 
واجلماعــــة و كــــِذب علــــى أهــــل الســــنة و علمائهــــا و مصــــائب أخــــر مشــــتتة يف منشــــوراته 

  -املقروءة منها و املسموعة ، و سيتم الوقوف مع أقواله املذكورة يف :
  من األدلة الشرعية . االستنبطات البهية .١
  االستعالء باإلميان يا أمة اإلسالم . .٢
  الدرر و الزهور من حديث جربيل املشهور . .٣
   -أعزه هللا بالسنة و نفع به-رده  على الشيخ مزمل فقريي  .٤
بارك هللا يف علمه و ثبتـه علـى السـنة  -مناظرته يف كسال للشيخ األمني الصادق  .٥

  . -و نفع به أهلها 
ــــا األكثــــر شــــيوعا بــــني النــــاس ؛ فيتيســــر ملــــن أراد و ســــيتم االكتفــــ ــــذه املصــــادر أل اء 

  .١٥٥التثبت من أقواله  الرجوع إليها 
  
  
  
  
  

                                                 
] كتابــه الــذي أمســاه بـــ [التشــريع] ، و الكتــاب حيــوي نفــس قــد مت اإلنتهــاء مــن الوقفــات أدنــاه قبــل أن ُخيــرج هــذا املســمى بـــ [الصــادق عبــد هللا ١٥٥

  لعلها تُفرد برد مستقبلي إن شاء هللا . ها هنا ، بل و زاد عليها طواما النقاط اليت مت الوقوف مع
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  -الوقفة األوىل : 
  ما هو قول املسمى بـ [الصادق عبد هللا] يف مسألة احلكم بغري ما أنزل هللا ؟

اشـــية صـــفحة ذكـــر هـــذا الرجـــل يف كتابـــه [االســـتعالء باإلميـــان يـــا أمـــة اإلســـالم] يف ح
] :  ((يف حــني أننــا ال جنــد أحــدا مــنهم يبــني للنــاس و للحكــام أن احلكــم بغــري مــا 35[

أكــرب ناقــل عــن امللــة ، و هــو  م ال شــك فيــه ، ســواء قلنــا أنــه كفــرأنــزل هللا باإلمجــاع حــرا
  الصحيح ))

خمــالف ألهــل الســنة و  بقــول حمــدثال حــول وال قــوة إال بــاهلل ؛ هــذا الرجــل  يقــول 
  . اجلماعة

ال يكفـــِّرون مبطلــق احلكــم بغــري مــا  -ســلفا و خلفــا-و قــد ســبق بيــان أن أهــل الســنة 
  أنزل هللا ، إذ يرتتب عليه التكفري مبطلق الذنوب و املعاصي .

و مما يؤكـد خمالفـة هـذا القـول ألهـل السـنة أن هـذا القـول هـو عينـه ظـاهر قولـه تعـاىل : 
رون} و قـد سـبق أن أهـل السـنة جممعـون {و من مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكاف

  على عدم القول بظاهرها .
كمـا مـر مـن كـالم اإلمـام السـمعاين اخلـوارج   عـني قـولهـو بل إن هـذا القـول 
ــــذه اآليــــة، ): "٢/٤٢يف تفســــريه لآليــــة ( واعلــــم أن اخلــــوارج يســــتدلون 

ويقولــون: مــن مل حيكــم مبــا أنــزل هللا؛ فهــو كــافر، وأهــل الســنة قــالوا: ال 
  ".برتك احلكم يكفر
ِضل  يف كتبه . البدعيإذا هذا القول 

ُ
  هو من الضالالت اليت يبثها هذا امل

فلـــو مل يكـــن للمســـمى بــــ [الصـــادق عبـــدهللا] إال هـــذه البدعـــة لكفـــى ذلـــك لتضـــليله و 
التشــنيع عليــه و التحــذير منــه ، فكيــف و للرجــل يف هــذا البــاب  و غــريه مــن املخالفــات 

  ما يندى له جبني السلفي .
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  -الوقفة الثانية :
مل يقف هذا املسمى  بـ [الصادق عبـدهللا] عنـد هـذا احلـد مـن املخالفـة ألهـل السـنة ، 

متامـا كمـا فعـل يف -بـأن نسـب هـذا القـول احملـدث هلـم  افــرتى علــيهمبل جتـاوز ذلـك و 
فقــــال بعــــد املوضــــع الســــابق : ((مــــع أن اإلمجــــاع منقــــول يف أنــــه كفــــر  -املســــألة الســــابقة

  أكرب)) .
  ] 5إله إال هللا {كربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذبا } [الكهف/ ال

  ؛ جيعل القول احملدث حمل إمجاع بني أهل السنة . ما أكذب هذا الرجل
ال آخـرون ..)) زعم هـذا املسـمى بــ [الصـادق عبـد هللا] يف قولـه ((..أو كمـا قـ:  تنبيه

،  علــى أهــل الســنة و افــرتاء عظــيم كــذب صــراحو هــذا أيضــا  ؛ نيأن يف املســألة قــول
ر أكـرب  فـفقد سبق إنه مل يقل أحد مـن أهـل السـنة بـأن مطلـق احلكـم بغـري مـا أنـزل هللا ك

  .كما سبق من كالم السمعاين و غريه
اخلالف يف آية املائدة ما بني أصـغر و أكـرب ؟  هفإن قيل :  أمل حيك ابن تيمية و غري 

  ذبا عليهم ؟ماذا يُعد نقل اخلالف يف املسألة كلف
  اجلواب من وجهني :

األول : قــد ســبق بيــان أن أهــل الســنة قــد اختلفــوا يف حتديــد املســألة املقصــودة 
من آية املائدة علـى قـولني ؛ مـنهم مـن قـال أن املـراد هـو جمـرد احلكـم 
بغري ما أنزل هللا ، و منهم من قال أن املراد هـو احلكـم بغـري مـا أنـزل 

ـــا باســـتحالل و حنـــوه مـــن األمـــور الكفريـــة ، هـــذا هـــو حمـــل  هللا مقرون
فلــم خيتلــف أهــل أمــا مــن جهــة حكــم كــل مســألة منهمــا  اخلــالف ،

السنة ألبتة يف حكم أي منهما ؛  فأمجعوا على أن احلكم يف املسألة 
األوىل كفــر دون الكفــر األكــرب ، و أن احلكــم يف املســألة الثانيــة كفــر 
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  أكرب .
ف فيهـــا خـــالف الو حقيقـــة اخلـــالف يف آيـــة املائـــدة فـــإن اخلـــهـــذا هـــ

ع ال خــالف تضــاد ، أمــا مــا ذكــره هــذا املســمى بـــ [الصــادق عبــد و تنــ
هللا] فهـو أنـه ذكـر اخلـالف يف مســألة مطلـق احلكـم بغـري مـا أنــزل هللا 
، و عليــه ال عالقــة بــني اخلــالف الوقــع يف آيــة املائــدة و بــني اخلــالف 

ذا املســـمى بـــ [الصــدق عبــد هللا] يف مســـألة هــ -زعمــه و افــرتاه-ايل 
  جمرد احلكم بغري ما أنزل هللا .

ـا يف الكفـر األكـرب ، قـالوا  الثاين : أن أهل السنة الذين قـالوا يف آيـة املائـدة أ
أنه كفر أكرب لغـريه ال لذاتـه ، أمـا الكفـر الـذي زعمـه هـذا املسـمى بــ 

هــو ظــاهر   كمــا– لغــريه [الصــادق عبــد هللا] هــو كفــر أكــرب لذاتــه ال
  -يبا إن شاء هللار ق نصه عليه سيأيت نقل  كالمه الذي سبق و كما
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   -الوقفة الثالثة :
إذا ظهــر أن هــذا املفــرتي يقــول بــأن احلكــم بغــري مــا أنــزل هللا كفــر أكــرب مطلقــا كمــا يف  

و وفقكــــم هللا إىل مــــا حيــــب -كتابــــه [االســــتعالء باإلميــــان يــــا أمــــة اإلســــالم] ، فــــاعلموا 
إىل القـول بــأن احلكـم بغــري  مــا إن ُيضــيَّق عليــه إال و يغــريِّ قولــهأن هـذا الرجــل  -يرضـى

مـا أنــزل هللا لـيس كفــرا مطلقـا بــل يف املسـألة تفصــيل كمـا ذكــر ذلـك يف رده علــى الشــيخ 
  و كذا يف مناظرته يف كسال . -أعزه هللا بالسنة و نفع به-مزمل فقريي 

ا املضـــل ، إذ يطلـــق حكمـــا يف مواضـــع مث يغـــريه يف فعجبـــا و هللا مـــن تبـــاين أقـــوال هـــذ
  مواضع أخرى !! 

و ال ُيســتبَعد أن يكــون الســبب يف ذلــك هــو أنــه يتلــون حبســب مصــلحته ؛  حبيــث إذا 
  و إال أطلق قوله و أضل أتباعه . ١٥٦وجد أمامه من يلومه أو من يرد إيهامه فصَّل

مـن  و العجيــباملتلـونني .  فاهلل وحده املسؤول أن يسلـِّم أهـل السـنة مـن ضـالل هـوى
أن الشيخ األمـني الصـادق  -و ما أكثر عجائبه-أمر هذا املسمى بـ [الصادق عبد هللا] 

واجهــه بــأن قــال إن كنــت تــرى بالتفصــيل فقيــد مــا أطلقتــه  -أعــزه هللا بالســنة و نفــع بــه-
يف كتبــك مــن أقــوال بدعيــة يف طبعــات قادمــة ، فــأىب ذلــك حمتجــا بــأن علــى القــارئ أن 

  د  إليه ليعلم أنه يرى بالتفصيل .يعو 
  -و كالمه هذا مردود من وجهني :

-الوجــه األول : أنــه هــو نفســه قــد ذكــر أنَّ  يف مســألة احلكــم بغــري مــا أنــزل هللا قــولني 
فمنهم من قال أكرب و منهم مـن قـال أصـغر ، و مـن املقطـوع بـه أن الـذين  -على زعمه

ن باسـتحالل و حنـوه ، و عليـه أهـل القـول يرون أنه أصغر ال يطلقون القول حىت لـو اقـرت 

                                                 
 ة و اجلماعة .، بغض النظر عن موافقة وخمالفة هذا التفصيل ما عليه أهل السن ه ذكر أن يف املسالة تفصيالنو القصود بـ [فصل] أي أ  ١٥٦
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الثاين هم أهل تفصيل يف هذه املسـألة ، فيكـون القـول األول : أنـه أكـرب دون تفصـيل ، 
  . ١٥٧و هو القول الذي رجحه هو ، إذن فهو ال يرى بالتفصيل

الوجـــه الثـــاين :  أنـــه لـــو كـــان يـــرى بالتفصـــيل ملـــا عانـــد و أصـــر علـــى إبقـــاء أمثـــال هـــذه 
  لة يف كتابه دون تفصيل . الكلمات املض

فحال هذا امللبس حال من يكتب يف كتبه و رسائله أن الزىن كفر و شرب اخلمر كفر 
  و حنوها من مقاالت اخلوارج مث إذا ضيِّق عليه قال أنا أقصد ملن استحله !!.

لـــو كـــان يـــرى بالتفصـــيل يف  و إالهـــذا مـــن ذرِّ الرمـــاد يف العيـــون حـــىت يعمـــي أتباعـــه ، 
اذا يطلـــق أمثـــال هـــذه اإلطالقـــات  يف كتبـــه و الـــيت هـــي نـــص صـــريح بأصـــل احلكـــم فلمـــ

  ضالل اخلوارج ؟ 
  أليست مثل هذه اإلطالقات تـُضل من يقرأها و ترمي به إىل فكر اخلوارج ؟ 
  على هذا اإلطالق ؟ اإلصرارو  التعنتفلماذا إذا  
وَّر ممـن حيـرص علـى ممن يرى بتفصيل أهـل السـنة ألبتـة ، ال يُتصـ ال يُتصوَّرهذا الفعل  

ممـــن يـــرى  إالهـــذا ال يُتصـــوَّر النـــاس مـــن مقـــاالت اخلـــوارج و غـــريهم مـــن أهـــل البـــدع ، 
  و مل حيمله على التفصيل إال أنه قد ضيِّق عليه . باإلطالق

  
و يا ليته إذا فصَّل يف املسألة أتى بقول أهل السنة ، بل حىت يف تفصيله خيـالف أهـل  

أن احلكــم بغــري مــا أنــزل يــأيت كفــرا أكــرب لذاتــه كمــا ســيأيت  الســنة و اجلماعــة  ؛ فقــد ذكــر
ــذا قــد خــرج عــن ســبيل أهــل الســنة و اجلماعــة يف  -إن شــاء هللا-نقلــه عنــه  ، و يكــون 

  هذه املسألة تارة أخرى .
  

                                                 
 أي الذي يراه أهل السنة .  ١٥٧
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  -الوقفة الرابعة :
ذكــر املســمى بـــ [الصــادق عبــد هللا] يف كتابــه [االســتعالء..] يف نفــس املوضــع الســابق 

  ))بتحقيق الشروط وانتفاء املوانعراجح بعد قيام احلجة واستبانة احملجة وهو ال((
ـــم حيكمـــون للرجـــل بالســـالمة مـــن  و قولـــه هـــذا يغـــرت بـــه كثـــري مـــن اخللـــق ؛ و ذلـــك أ
املخالفـــة ألهـــل الســـنة و اجلماعـــة يف بـــاب التكفـــري مـــا إن يـــروه يقـــول : [األمـــر الفـــالين 

وانـــع] و ال ينظـــرون إىل األمـــر الـــذي ُعلـــــِّق الشـــروط و انتفـــاء امل تـــوفريكفـــر صـــاحبه بعـــد 
الشروط و انتفاء املوانع ، و هذا غري صحيح ، فقـد يقـول الرجـل مبثـل  توفرالتكفري فيه ب

ألمر املعلق بـه هذا و مع ذلك يكون خمالفا الهل السنة و اجلماعة ؛ و ذلك أن يكون ا
 تـوفر: [إن الـزىن كفـر بعـد  نتفاء املوانع ليس كفرا أصال ، كالـذي يقـولالشروط و ا توفر

الشــروط و انتفــاء املوانــع] فمثــل هــذا ال يُعــد بــراءة لصــاحبه مــن بــدع اخلــوارج بــل يكــون 
صاحبه خمالفا ألهل السنة ، و ما سبق من كالم املسـمى بــ [الصـادق عبـد هللا] هـو مـن 

  هذا اجلنس .
ملوانــع كمــا يقررهــا الشــروط و انتفــاء ا تــوفرمث أنــه ال يقــرر مســألة تعليــق تكفــري املعــني ب

  -أعـزه هللا بالسـنة و نفـع بـه-علماء أهل السنة ؛ و ذلك أنـه يف رده علـى الشـيخ مزمـل 
  ان ألهل السنة على العذر باجلهل قوال واحدا . -مقرا له-نقل عن شيخه [العلوان] 

هـل السـنة كـابن بـاز ألو هذا من الكذب عليهم فقد سـبق يف املهمـة الثالثـة أن أعـالم 
ومـن قـبلهم كـابن تيميـة  عبـد احملسـن العبـادوادعي و الشـيخ مني و اإلمام مقبـل الـو العثي

م حكوا عن السـلف قـولني ، بـل ونـص الشـيخ العثيمـني أن املسـألة اجتهاديـة  وغريهم أ
و يـزعم أن ألهـل السـنة يف املسـألة قـوال  -و شـيخه-، و بعد هذا كله يأتينا هذا املضل 

  واحدا .
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أن القــــول بعــــدم العــــذر  -أي الصــــادق و شــــيخه-مــــوا لــــيس هــــذا فحســــب بــــل و زع
، مكـذبني بـذلك علمـاء  -أي أن القول حمـدث-باجلهل مل يقل به أحد من أهل العلم 

  أهل السنة احملققني الذين سبق ذكرهم .
ــم إىل أن وصــفوا القــول بعــدم العــذر باجلهــل  الــذي هــو قــول معتــرب -مث وصــل احلــال 

  وارج بعينه .بأنه هو قول اخل -عند أهل السنة
  و هللا املستعان .

ـم دعـاة فتنـة بـني أهـل السـنة  -و شيخه-و قد أثبت املسمى بـ [الصادق عبد هللا]  أ
م  ــذا الكــذب-؛ و ذلك أ قـد أعـانوا علـى زيـادة الفتنـة املشـتعلة بـني  -و االفــرتاء و 

أحـد  بعض شباب أهل السنة يف هذه املسألة حيث جتدهم يعقدون الوالء و الـرباء علـى
  هذه األقوال ، و ال حول و ال قوة إال باهلل .

و قــــد قــــال شــــيخ اإلســــالم أبــــو العبــــاس ابــــن تيميــــة : ولــــيس ألحــــد أن ينصــــب لألمــــة 
وال ينصــب هلــم كالمــا يــوايل شخصــا يــدعو اىل طريقتــه ويــوايل ويعــادي عليهــا غــري النــىب 

فعــل أهــل  بــل هــذا مــن عليــه يعــادي غــري كــالم هللا ورســوله ومــا اجتمعــت عليــه األمــة
البــدع الــذين ينصــبون هلــم شخصــا أو كالمــا يفرقــون بــه بــني األمــة يوالــون بــه علــى ذلــك 

  . ١٥٨اهـالكالم أو تلك النسبة ويعادون 
كثــريا مــا يفــرتي علــى قــول : ال ُيســتغرب مــن أن املســمى بـــ [الصــادق عبــدهللا]  تنبيــه 

ذا املـنهج ؛ إذ أنـه قـد أخـذ هـاملخالف بدعاوى ال دليل عليها انتصارا لقولــه 
 -سـجنه مـا دام علـى ضـالله و بغيـهال فـك هللا -السقيم من شـيخه [العلـوان] 

علـــى ســـبيل املثـــال ال -، كمـــا يظهـــر مـــن هـــذه الوقفـــة و غريهـــا ، و مـــن ذلـــك 
 -سجنه ما دام على ضالله و بغيـهالعلوان ال فك هللا -كِذب شيخـِه   -احلصر
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 ٩١

الـــــدخول علـــــى كـــــانوا يكرهـــــون أكثـــــر الســـــلف حيـــــث زعـــــم أن غـــــالبهم  علـــــى 
مـن رسـالة لـه بعنـوان[أال إن  30السالطني و األكـل مـن طعـامهم فقـال يف ص

نصـــر هللا قريـــب] : ((ومـــن هنـــا كـــان أكثـــر أئمـــة الســـلف يـــدعون إىل األعمـــال 
التجاريـــة احلـــرة دون التقيـــد باألعمـــال احلكوميـــة ويكرهـــون أعطيـــات الســـالطني 

كــالم احملققــني األوائــل جتــد    وهــدايا امللــوك ويرفضــون قبوهلــا)) و عنــد الرجــوع إىل
كالمه يف غاية الكذب ؛ فها هو ابـن الـوزير يقـول : وأمـا مـن خـالط امللـوك أو 

ـــأخرين كـــاتبهم أو قبـــل عطايـــاهم  فهـــم الســـواد األعظـــم مـــن املتقـــدمني واملت
  ...  ١٥٩والصحابة والتابعني اهـ

  فيصدق يف املسمى بـ[الصادق عبد هللا] و اتباعه لشيخه قول الشاعر :
  جَيف الكالبله دليًال*** َمير به على  الغرابن جعل ومَ 
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  -الوقفة اخلامسة :
  بيان قول املسمى بـ [الصادق عبد هللا] يف مسألة [التشريع] ؟

و كـــذا يف مناظرتـــه يف   -أعـــزه هللا بالســنة و نفـــع بــه-بــني يف رده علـــى الشــيخ مزمـــل 
و ك ما قاله يف مناظرته يف كسال كسال مراده من إطالقه لكلمة [التشريع] ؛ ومن ذل

  :هو يعدد أحوال احلكم بغري ما أنزل هللا 
.. آخــَر حـُكمه اإلسالم ، دستوره الشريعة ، إذا سألته مـا حكـم   

كذا عندك ؟ ، يقول (كذا) موافق للشرع ، ُيصدر أوامر للقضـاة : 
((احكمــوا بكتــاب هللا وســنة رســوله صــلى هللا عليــه وســلم)) ، هــو 

احلكم مع حبيب مـع قريـب مـع صـاحب ؛ قـال لـه بعـد أن جار يف 
علــــم أنــــه زىن ، قــــال : (غيِّــــب عــــين وجهــــك) هــــذا تــــرك احلكــــم ومل 
يشــرع ، هــذا تــرك احلكــم و مل يشــرع ، هــذا كفــر دون كفــر و ظلــم 

  دون ظلم و فسق دون فسق ، 
آخر حاب صاحب له فلم يقم عليه احلد ؛ تركه ، هـذا كفـر دون  

  سق دون فسق  ،كفر و ظلم دون ظلم وف
آخـــر شـــرَّع للنـــاس وجعلـــه دســـتورا علـــيهم ؛ قـــال : الـــزاين عنـــدنا يف 
حماكمنـــا جيلـــد عشـــرين جلـــدة وســـجن عـــام و يطلـــق ســـراحه ، هـــذا 

  التشريع هذا كفر أكرب ال خالف بني املسلمني فيه .. اهـ .
  -يظهر من كالمه هذا تقريره ألمور :

شـريع ؛ و خالصـة قولـه : أن أوال : أنه بني مـا يقصـد مـن إطالقـه لكلمـة الت
 -و لـــو يف واحـــدة-مـــن حكـــم بغـــري مـــا أنـــزل هللا يف مســـألة شـــرعية مـــا 
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 ٩٣

فقد وقـع  -أي ليس يف واقعة أو واقعتني بل جعله دائما-وعمَّم احلكم 
  يف التشريع على اصطالحه . 

  ثانيا : أن هذا االصطالح هو الذي يقصده أهل العلم مجيعا بال خالف .
اصــطالحه هــذا البــد مــن نقــل كــالم ابــن تيميــة يف بيــان إطــالق و قبــل الكــالم علــى 
  الشرع عند العلماء .
  -على ثالثة معان :  الناس عرفيقال يف  ولفظ الشرعيقول ابن تيمية : 
؛ وهو ما جـاء بـه الرسـول وهـذا جيـب اتباعـه ومـن خالفـه وجبـت  الشرع املنزل

  عقوبته ،
جملتهـــدين فيهـــا كمـــذهب مالـــك وهـــو آراء العلمـــاء ا الشــــرع املــــؤول؛والثـــاين : 

وحنوه فهذا يسوغ اتباعـه وال جيـب وال حيـرم ولـيس ألحـد أن يلـزم عمـوم النـاس بـه 
  وال مينع عموم الناس منه 

، وهــــو الكــــذُب علــــى هللا ورســــوله أو علــــى النــــاس الشـــــرُع املبـــــدَّل: والثالــــث 
؛ ف فقـد   )إن هــذا مــن شــرع هللا: (من قــالبشهادات الزور وحنوها والظلم البنيِّ

   ١٦٠هـ .ا…كفر بال نزاع
  -و يظهر من كالم ابن تيمية :

  أن أهل العلم ال يطلقون التشريع إال يف هذه الثالثة معاين أو يف املعىن اللغوي . .١
  قد يطلق على الواقعة الواحدة . عندهم أن التشريع .٢
- املصــطلح عليــه عنــدهمهــو النــوع الثالــث و  عنــدهمأن التشــريع الكفــري  .٣

  . بالتبديل -ابن تيميةكما سبق من كالم 
  و عليه فإن اصطالح املسمى بـ [الصادق عبد هللا] خمالف الصطالحهم .
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فــإن قيــل : فمــا اخلطــأ يف أن خيــالف اصــطالحهم ، إذ ال مشــاحة يف االصــطالح 
  ؟

فــــاجلواب :أن جمــــرد املخالفــــة يف االصــــطالح ليســــت خطــــأ يُــــذكر ، لكــــن اخلطــــأ 
نســب اصــطالحه هلــم ؛ كمــا العظــيم هــو افــرتاؤه علــى أهــل العلــم بــأن 

ذلـــك مـــن  ســـبق مـــن كالمـــه ، بـــل هـــو يقـــرر هـــذا مـــرارا و تكـــرارا ،  و 
الذي ما صار ُيستغرب منه و ممن هو علـى شـاكلته ،  عليهم الكذب

.  
: البــد مــن معرفــة الفــرق بــني اصــطالح أهــل العلــم للتشــريع  غايــة يف األمهيــة تنبيــه

بد هللا] للتشريع ، ألن ضبط الكفري و بني اصطالح هذا املسمى بـ [الصادق ع
  مثل هذا يهدم كل أو جل ما يعتمد عليه هو و أتباعه يف تقرير قوهلم البدعي .

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  -الوقفة السادسة :
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بأنـه كفـر  -الـذي اصـطلحه-حيكم هذا املسمى بـ [الصـادق عبـد هللا] علـى التشـريع 
اســتحالل أو تســوية أو  أكــرب خمــرج مــن امللــة ، و جيعلــه كفــرا أكــرب لذاتــه فــإن اقــرتن بــه

  تفضيل فيكون الواقع فيهما قد وقع  كفرين  . فقال : 
  .. الذي ُيَشرِّع للعباد ، 

  الشيخ يقول كما أقول أنا أنه كفرأكرب ،
  جيد .. هل هو كفر أكرب لذاته أم لالستحالل ؟ ،

اجلواب : أنه كفرأكرب لذاته ، فإن استحلَّه صار الكفر كفـرين  
  ،؛ كـَفـَر مرتني 

  فإن جحد حكم هللا صار ثالثة و هكذا .. اهـ .
 -الــذي اصــطلحه-و هــذا خطــأ خــالف فيــه أهــل الســنة ؛ و بيــان ذلــك أن التشــريع 

مسألة جزئية  -على اصطالحه-يدخل قطعا حتت احلكم بغري ما أنزل هللا ، فالتشريع 
  منه .

  
أي أنـه حكـم األصـل الـذي تفـرع عنـه ؛   -الـذي اصـطلحه-وعليه يأخذ [التشريع] 

-لــيس كفــرا أكــرب خيــرج مــن امللــة ، فــإذا أراد اســتثناء صــورة مــن صــور احلكــم كالتشــريع 
فعليــه بالــدليل الــذي يصــف حالتــه بعينهــا بــالكفر األكــرب املخــرج مــن  -الــذي اصــطلحه

  امللة ، و لكن هيهات هيهات .
   

حــدث 
ُ
العتمــاد ا، كلهــا ال يصــح  اعتمــد علــى ثالثــة أمــورفلمــا أراد أن حيــتجَّ لقولــه امل

  -هي :و ؛ عيها 
  دعوى انعقاد اإلمجاع على قوله البدعي .  .١
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  كذب على أهل العلم .    .٢
  إيهام بداللة أدلة ال داللة فيها على قوله البدعي .  .٣
  - كما هي عادته يف االستدالل ، و سيتم الوقوف مع كل نوع من أدلته  

  . -إن شاء هللا
فيــه البــدهيات ، و ذلــك أنــه و أنكــر  الكــذب: و صــل هــذا الرجــل حــًدا مــن  تنبيــه

عند الكالم على مسألة [ من حكم بغري ما أنزل هللا يف مسألة مـا مـع تعمـيم 
هــذا احلكــم جلميــع الوقــائع ، و الــيت اصــطلح هلــا هــو اســم التشــريع]  زعــم أن 
إدراج هــذه املســألة حتــت قولــه تعــاىل : {و مــن مل حيكــم مبــا أنــزل هللا فأولئــك 

ني ، فقــال : ((و هــذه هــي ورطــة القــوم ينزلــون هــم الكــافرون} هــو ضــالل مبــ
آية احلاكمية على مسائل التشريع و هذا ضـالل مبـني)) ، كمـا ذكـر ذلـك يف 

  رده على الشيخ مزمل أعزه هللا و نفع به.
ال حـــول و ال قـــوة إال بـــاهلل ؛ أليســـت اآليـــة تشـــمل مجيـــع الـــذنوب و املعاصـــي  

هــي مــن الــذنوب كــذلك ،  ، و هــذه املســألةكــالم اآللوســي و غــريه كمــا ســبق  
  فبالتايل تدخل يف اآلية .

  -و لكن :
  و ليس يصح  يف األذهان  شيء *** إذا احتاج النهار إىل دليل

ممــا حيصــل و قد سئل الشيخ ابن باز عن مسألة حتكيم القوانني و التشـريعات 
و مـــا إىل ذلـــك كمـــا يف الدمعـــة البازيـــة فتعامـــل مـــع املســـألة  مـــن حكـــام اليـــوم

  اآلية ، و كان دائما ما جيعلها مثل باقي الذنوب : تعامله مع
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فقـــد ســـأله أحـــُد احلضـــور : لـــو حكـــم ـ حفظكـــم هللا ـ بشـــريعة منســـوخة  
وعاقـب مـن رفضـه وجعلها قانونــا عامــا  كـاليهودية مثال ، وفرضها على الناس

  بالسجن والقتل والتطريد وما أشبه ذلك ؟ 
  إىل الشرع وال َّ ال ـ يعين أو ال ـ ؟  فقال اإلمام ابن باز ـ رمحه هللا ـ : ينسبه

ا من غري أن يتكلم بذلك ، جعلها يعين بديل ؟    فقال السائل : حكم 
  .  اكفر فيكون  نسبها إىل الشرع إذاأما فقال اإلمام ابن باز ـ رمحه هللا ـ : 

  فقال السائل : كفرا أكرب أو أصغر ؟ 
، أمـا إذا  ا نســبها إىل الشــريعةذإ أكــرب ،فقـال اإلمـام ابـن بـاز ـ رمحـه هللا ـ : 

   البس جمرد قانون وضعه ، ما نسبها إىل الشريعة ، 
مثــل الــذي جيلــد النــاس بغــري احلكــم الشــرعي ، جيلــد النــاس هلــواه أو يقــتلهم  

  هلواه ، قد يقتل بعض الناس هلواه وغلبه . 
ضـية فقال السائل : مـا يفـرق ـ حفظكـم هللا ـ بـني احلالـة اخلاصـة يف نازلـة أو ق

  معينة وبني كونه يضعه قانونا عاما للناس كلهم ؟ 
أما إذا كان نسبه إىل الشرع يكفر وأما إذا ما نســبه  فقال اإلمام ابن بـاز :

يصــلح بــني النــاس مــا هــو بشــرعي مــا هــو عــن  يــرى أنــه قانونــاإىل الشــرع ، 
  . هللا وال عن رسوله يكون جرمية ولكن ال يكون كفرا أكرب فيما أعتقد

  آخر املناظرة .. إىل
بل و حىت الشيخ الفوزان جعل ما حيصل من احلكام اليـوم  مـن احلكـم بغـري  

، و هكـــذا  -كمـــا ســـيايت إن شـــاء هللا-، و الشـــيخ العثيمـــني  ١٦١مـــا أنـــزل هللا
  غريهم من أهل العلم  .

                                                 
  . -حفظه هللا-وذلك يف الشريط اخلامس من  شرحه على نواقض اإلسالم املوجود يف موقعه  ١٦١
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قــال املســمى بـــ [الصــادق عبــد هللا] كالمــه هــذا ملــا كــان بــني أتباعــه و حمبيــه ، 
يف  -و نفــع بــه عبــاده  حفظــه هللا-الشــيخ األمـني الصــادق  لكـن ملــا جــاء أمــام

ـــه بـــأن قـــال بـــأن التشـــريع  ـــه يف كســـال  غـــريَّ قول  -الـــذي اصـــطلحه-مناظرتـــه ل
يــدخل يف آيــة املائــدة ، فــنص قــائال بــأن : ((..التشــريع يــدخل يف آيــة املائــدة 

((..  
السـنة  ا مل يكن هنالك من يلومه ممن عنده علم و غـرية علـى؛ ملَّ  سبحان هللا

ـــا جـــاء يف موقـــف وجـــد فيـــه مـــن  قررهـــاأنكـــر البـــدهيات الـــيت  أهـــل العلـــم ، فلمَّ
تلــّون وتغــريَّ و قــال خبــالف قولــه األول ، بــل قــال بــل و جيلهــه يلومــه و يوخبــه 

  بأنه ضالل مبني . -هو-بالقول الذي وصفه 
متلـــوِّن ؛  يـــتكلم حبســـب مصـــلحته فيتلـــون يف كـــل  كـــذابفالرجـــل   نإذ 

ـــه تـــارة ، و لكـــي يتجنـــب ســـوء  هاحـــال مبـــا يناســـب لكـــي يكـــون املوقـــف جلانب
  موقف تارة أخرى .

آيــة  لــه ذكرتُــ إنمــا  أنــهملســمى بـــ [الصــادق عبــد هللا] مــن املالحــظ علــى ا:  تنبيــه مهــم
غلـق الكـالم جتده يفر من خوض فيها و يسـارع إىل  إال واملائدة اليت سبق الكالم عنها 

ة مبسألة التشريع ؛ كقوله [أن اآليـة محالـة أوجـه] أنه ال دخل لآليببكلمات توحي  عنها
ـــَلف يف الكفــر املــذكور فيهــا بــني كونــ أكــرب و أصــغر] ، و [أن أكثــر  ه، و [أن اآليــة ُخمتـ

  األقوال فيها أن الكفر أكرب ] .
ـــالنظر إىل قـــويل  ـــة مـــن أقـــوى األدلـــة الـــيت تـــرد عليـــه ؛ و ذلـــك أنـــه و ب و الواقـــع أن اآلي

ـم كمـا   احلكـم بغـري مـا أنـزل هللا لـيس كفـرا أكـرب جمــردجممعـون أن  السلف فيها يتضـح أ
، و التشـريع الـذي اصـطلحه هـذا املسـمى  نص عليه السمعاين و غـريه مـن علمـاء السـنة

بـ [الصادق عبد هللا] يـدخل قطعـا حتـت مسـألة احلكـم بغـري مـا أنـزل هللا و بالتـايل تأخـذ 
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أقــــوال أكثرهــــا يف األكــــرب فهــــذا ال  حكمهــــا ، أمــــا كثــــرة تكــــراره قــــول أن يف اآليــــة مخســــة
ممســـك لـــه فيـــه أيضـــا إذ مـــن املقطـــوع بـــه أنـــه لـــيس يف أصـــحاب هـــذه األقـــوال مـــن يقـــول 
بظــاهر اآليــة أي بــأن جمــرد احلكــم بغــري مــا أنــزل هللا كفــر أكــرب كمــا ســبق بيــان ذلــك ، و 
عليـــه كـــل قـــول جعـــل الكفـــر يف اآليـــة أكـــربا هـــو فـــيمن حكـــم بغـــري مـــا أنـــزل هللا مقرتنـــا 

  استحالل أو جحود أو حنوه .ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   -الوقفة السابعة :
ايـــة كالمـــه املنقـــول آنفـــا أن قولـــه ال خـــالف عليـــه ، و قـــرر هـــذا أيضـــا يف  ذكـــر يف 

أعــزه هللا بالســنة و -مواضــع أخــرى مــن مناظرتــه هــذه و كــذا يف رده علــى الشــيخ مزمــل 
  . -نفع به
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ء احملققون الـذين حكـوا هـذا اإلمجـاع و هذه دعوى ال برهان عليها ، فأين هم العلما
  !!املزعــوم ؟ ، أغفــل عنــه أئمــة أهــل الســنة احملققــون ســلفا وخلفــا  و علمــه هــو فنقلــه ؟

فيسـتقرىء  -املزعـوم-أهلذه الدرجة وصـل باملسـمى [الصـادق عبـد هللا] أن يغـرت بعلمـه 
اره لقولـه ، أهلـذه الدرجـة وصـل بـه حـب انتصـ !!ما مل يستقرئه إمام ألهل السنة قبلـه ؟

علـى قـول  حيكي االتفــاق !!احملدث أن يفرتي فيحكي اتفاق أهل العلم كذبا و زورا ؟
  . !!؟مل يقل به أحد من أهل السنة 

قــد قــال  -ســلفا كــان أو خلفــا -فهــو مل يســتطع أن يــأيت بإمــام مــن أئمــة أهــل الســنة 
  بقوله احملدث فكيف بأن حيكي اإلمجاع عليه ؟

ل يف كتابه الدرر و الزهـور مـن حـديث جربيـل املشـهور ولقد أشار إىل ذلك حيث قا
: ففيه وجوب التحاكم إىل شـرع هللا تعـاىل ، دومنـا سـواه ، و أن هـذا مـن آكـد فـروض 

أو اعتقــاد أن هنــاك مــا هــو وأن التحــاكم إىل غــري الشــرع املطهــر هــذا الــدين العظــيم 
ا ال تتناسب مع الواقع أفضل منه ، أو أنه يسوغ احلكم بغريالشريعة املنزلة ، أو يرى أ

اليوم وأن التحاكم إىل الشرع املطهر؛ يثري الفنت واملشـاكل والقالقـل، ويثـري العـداوة بـني 
النــاس أو يــرى أن التحــاكم إىل الشــرع املنــزل غــري ملــزم، ولــيس بــالزم أو يــرى أنــه يســعه 

مث  ـكــل هــذا كفــرأكرب بإمجــاع املســلمني اهــاخلــروج عنــه.  إىل  غــري ذلــك مــن األقــوال 
وغــريهم  : نقــل إمجــاعهم إســحاق بــن راهويــه وابــن تيميــة وابــن كثــري -علــق يف احلاشــية 

  ١٦٢اهـ .
و ههنا قد نسب إىل هؤالء األئمة حكايتهم اإلمجـاع علـى أن  التحـاكم إىل غـري هللا  

  كفر خمرج من امللة .

                                                 
  . 252حتت الفائدة رقم  54ص  ١٦٢
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ــــ ــــوا انعقــــاد اإلمجــــاع علــــى كفــــر التشــــريع ال ــــم إذا أرادوا أن يُثبت ذي و عــــادة هــــؤالء أ
أتــوا بإمجــاع حكــاه احلــافظ ابــن كثــري   ١٦٣اصــطلحه هــذا املســمى بـــ [الصــادق عبــد هللا]

فقـــال:" ويف ذلـــك كلـــه خمالفـــٌة لشـــرائع هللا املنــــزلة علـــى عبـــاده األنبيـــاء علـــيهم الصـــالة 
والسالم فمن ترك الشرع احملكم املنزل على حممد بن عبد هللا خامت األنبيـاء وحتـاكم إىل 

ملنسوخة كفر فكيف مبـن حتـاكم إىل الياسـق وقـدمها عليـه ؟ مـن فعـل غريه من الشرائع ا
  . ١٦٤ذلك كفر بإمجاع املسلمني ا. هـ

ظـاهر كــالم ابـن كثــري أن اإلمجـاع منعقــد علــى أن مـن حكــم أو حتـاكم إىل غــري هللا ســواء  
و ســواء اقــرتن هــذا احلكــم باســتحالل و حنــوه  كانــت شــرائع منســوخة أو ال  فإنــه يكفــر

  . أوال
الظــاهر غــري مــراد مــن كــالم ابــن كثــري إذ إمجــاع أهــل العلــم علــى خالفــه كمــا ســبق و هــذا 

} مبـا أنـزل هللا فأولئـك هـم الكـافرونه تعاىل : {و مـن مل حيكـم بيانه يف الكالم على قول
ــم قــرر  ،  ل و حنــوهالن أكــرب فقــط إذا اقــرتن باســتحو وا أن احلكــم بغــري مــا أنــزل هللا يكــأل

  .خمرجا من امللة أما جمردا فليس كفرا أكرب
جمـرد احلكـم ، فمـا املـراد إذا بـاحلكم  لـيس يفابـن كثـري اإلمجاع الذي حكاه فإذا تبني أن 

أو مـا هـو األمـر الكفـري الـذي اقـرتن بـاحلكم بغـري مـا  الذي حكى اإلمجاع علـى كفـره ؟
 مـن حـىت يــُعلم املـرادانزل هللا الذي صدر من التتار فحكم عليهم ابن كثـري بأنـه كفـر  ؟ 

احلكــم بغــري مــا أنــزل هللا الــذي  صــورة ال بــد مــن النظــر إىل احلكــم الــذي ذكــره ابــن كثــري 
  صدر من التتار .

                                                 
ال فك هللا سجنه ما دام على -بل وكما استدل به شيخه العلوان  -أعزه هللا بالسنة و نفع به-ذلك يف رده على الشيخ مزمل كما أشار إىل   ١٦٣

  -ضالله و بغيه .
  ) . 13/128كتاب البداية والنهاية (   ١٦٤
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و عند الرجوع إىل كتب علماء التاريخ جتـدهم يـذكرون أن التتـار كـانوا يسـتحلون احلكـم 
  -بغري ما أنزل هللا ؛ و من ذلك :

ــم جيعلــون ديــن اإلســالم كــدين اليهــو  د والنصــارى وأن هــذه كلهــا قــال ابــن تيميــة :"إ
طرق إىل هللا مبنزلة املذاهب األربعة عند املسلمني مث منهم من يرجح دين اليهود أو ديـن 

   ١٦٥النصارى ومنهم من يرجح دين املسلمني ا.هـ
م يعظمون جنكز خـان ويقرنونـه بالرسـول صـلى هللا عليـه  وقد بني ابن تيمية كيف أ

ار مــن ديــن اإلســالم باتفــاق مجيــع املســلمني أن :" ومعلــوم باالضــطر  -مث قــال  -وســلم 
مــن ســوغ (أي جــوز ) اتبــاع غــري ديــن اإلســالم فهــو كــافر وهــو ككفــر مــن آمــن بــبعض 

  الكتاب وكفر ببعض الكتاب ا.هـ
فإذا تبني أن احلكم بغري ما أنزل هللا الذي صدر من التتار كان مقرتنـا بـأمر كفـري و 

كاه ابن كثري هو فـيمن حكـم بغـري مـا أنـزل هللا هو االستحالل تبني أنَّ اإلمجاع الذي ح
  مستحال لذلك ال جمرد احلكم .

  
ـــــد هللا] : ال يصـــــح االســـــتدالل    ــــــ [الصـــــادق عب ـــــيس املســـــمى ب ـــــه يقـــــال يف تلب و علي

و ذلـك ألن -؛  -الذي اصطلحه هو-باإلمجاع الذي حكاه ابن كثريعلى كفر التشريع 
ى كفـره هـو حتكـيم لغـري حكـم هللا مقـرون حتكيم التتار الذي حكى ابن كثري اإلمجـاع علـ

  باستحالل له .
فكيف وأن يف كالم ابن كثري ما يدل على أن حتكيم التتار كان مقرتنا بأمر آخـر وهـو 

  التفضيل ؛ و ذلك يف قوله [فكيف مبن حتاكم إىل الياسق وقدمها عليه] .
  ١٦٦فإن قيل : ال يلزم من تقدمي أحدهم لشيء ما أنه يُفضله ؟

                                                 
  ) .527 -520/  28) . وانظر ما يوضح حاهلم لك أكثر (28/523جمموع الفتاوى (  ١٦٥
  شبهة هذا املسمى بـ [الصادق عبد هللا] كما يف رده على مزمل فقريي أعزه هللا بالسنة و نفع به .و قد ذكر هذه ال ١٦٦
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: نعــم التفضــيل لــيس مــن لــوازم التقــدمي لكــن هنالــك قرينــة يف كــالم ابــن كثــري فــاجلواب 
تدل علـى أنـه يقصـد بالتقـدمي التفضـيل ؛ و هـي : أنـه ذكـر التقـدمي معطوفـا علـى حتكـيم 
غري شرع هللا ، و مبا أن حتكـيم غـري هللا يُعـد تقـدميا و أيضـا العطـف يقتضـي املغـايرة إذن 

] هنا جمرد جعل شيء مكان غريه ، بـل يقصـد بـه التقـدمي فابن كثري ال يقصد بـ [التقدمي
  املقرون بالتفضيل .

  -و اطالق ابن كثري للتقدمي مبعىن التفضيل أكثر من أن ُحيصر من ذلك :
فأمـــا علـــى تقـــدمي علـــي علـــى عثمـــان قـــال ابـــن كثـــري (املشـــهور عـــن بعـــض الكـــوفيني 

. و  ١٦٧علــى غــىب) اهـــالشــيخني فــال وال خيفــى فضــل الشــيخني علــى ســائر الصــحابة إال 
قال يف موطن آخر من نفس الكتاب (يدعو مـن جيتمـع بـه أوال إن كـان مـن أهـل السـنة 

، و هــو يتحــدث ههنــا عــن  ١٦٨) اهـــبتفضــيل علــي علــى عثمــان بــن عفــانإىل القــول 
ــذا القــول ألن بعــض أهــل الســنة قــال بــه . و قــال يف  تــدرج الباطنيــة يف الــدعوة يبــدأون 

صـــحيح  تفضـــيلربـــة وأبـــو علـــي النيســـابوري مـــن املشـــارقة إىل مـــوطن آخـــر (وذهبـــت املغا
يف كونــــه لــــيس فيــــه شــــيء مــــن  تقدميــــه عليــــهمســــلم علــــى صــــحيح البخــــاري فــــإن أرادوا 

التعليقـــــات إال القليـــــل وأنـــــه يســـــوق األحاديـــــث بتمامهـــــا يف موضـــــع واحـــــد وال يقطعهـــــا  
  .  ١٦٩اري) اهـكتقطيع البخاري هلا يف األبواب فهذا القدر ال يوازي قوة أسانيد البخ

لياســق علــى حتكــيم القــانون الوضــعي قيــاس فاســد ؛ و عليــه فــإن قيــاس حتكــيم التتــار إل
 اصـــطلحهالـــذي -وذلـــك ألنـــه قيـــاس مـــع الفـــارق ؛ إذ كـــل مـــن حتكـــيم التتـــار و التشـــريع 
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إال  أي أنــه حتكــيم لغــري هللا هــو حكــم بغــري مــا أنــزل هللا -املســمى بـــ [الصــادق عبــد هللا]
 الــــذي اصــــطلحه-ال توجــــدان يف التشــــريع  -علــــى األقــــل-ر زاد علتــــني أنَّ حتكــــيم التتــــا

، و مهـــا  االســـتحالل و التفضـــيل ، فســـقط القيـــاس و   -املســـمى بــــ [الصـــادق عبـــد هللا]
  كــُِشفت الشبهة و بان التلبيس .

  
أما ما يَنسبه كثري ممن هم علـى شـاكلة هـذا املسـمى بــ [الصـادق عبـد هللا] البـن تيميـة 

مجــاع علــى أن [ مــن حكــم بغــري شــرع هللا فقــد كفــر كفــرا أكــرب خمرجــا مــن أنــه حيكــي اإل
  امللة] هو  من االفرتاء عليه ،إذ ال عالقة له مبا يستدلون .

فقــد قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة : واإلنســان مــىت حلــل احلــرام اجملمــع عليــه أو حــرم 
  . ١٧٠اتفاق الفقهاء اهـاحلالل اجملمع عليه أو بدل الشرع اجملمع عليه كان كافرا مرتدا ب

ذا الشكل إال من تعمَّد الكذب عليه و أراد أن  و الواقع أنه ال ينقل كالَم ابن تيمية 
ــة مــا دامــت ســتفنت النــاس  يــروَّج إىل قــول حمــدث بالكــذب و اخلــداع و أي وســيلة معوجَّ

  ذا القول احملدث .
بــن تيميــة قــد فســر مــا ألن مــن يرجــع إىل هــذا الكــالم و يقــرأ مــا يليــه مباشــرة جيــد أن ا

يقصــده بالشــرع املبــدل حيــث قــال مباشــرة بعــد الكــالم الســابق : ويف مثــل هــذا نــزل قولــه 
علـــى أحـــد القـــولني ومـــن مل حيكـــم مبـــا أنـــزل هللا فأولئـــك هـــم الكـــافرون أي هـــو املســـتحل 

  للحكم بغري ما أنزل هللا .
  ولفظ الشرع يقال يف عرف الناس على ثالثة معان : 
  وهو ما جاء به الرسول وهذا جيب اتباعه ومن خالفه وجبت عقوبته  الشرع املنزل 
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والثـــاين الشـــرع املـــؤول وهـــو آراء العلمـــاء اجملتهـــدين فيهـــا كمـــذهب مالـــك وحنـــوه فهـــذا  
يســـوغ اتباعـــه وال جيـــب وال حيـــرم ولـــيس ألحـــد أن يلـــزم عمـــوم النـــاس بـــه وال مينـــع عمـــوم 

  الناس منه 
أو على النـاس بشـهادات الـزور  لى هللا ورسولهالكذب عوهو  املبدلالشرع والثالث  

  اهـ . فمن قال إن هذا من شرع هللا فقد كفر بال نزاعوحنوها والظلم البني 
ذا أيضـا يظهـر أن ابـن تيميـة ال يقـول بـأن جمـرد حتكـيم غـري شـرع هللا  كفـر فكيـف   و 

  حيكي عليه اإلمجاع ؟ .
: و قــد أمجــع العلمــاء علــى أّن مــن و أخــريا مــا يُنســب إىل اســحاق بــن راهويــه أنــه قــال 

دفع شيئا أنزلـه هللا و هـو مـع ذلـك مقـر مبـا أنـزل هللا أنّـه كـافر اهــ فيقولـون أن ظـاهر هـذا 
الكالم أن من حكم بغري حكـم هللا فهـو قـد دفعـه أي قـد وقـع يف الكفـر األكـرب املخـرج 

  من امللة .
هـو ظـاهره ، فـإن ظـاهره أن و جوابا عليه يقال :  لو قدر التسـليم مبـا تقولـون أن هـذا 
بل ظاهره أن من  فإنه يكفر ، من حكم بغري ما أنزل هللا كافر حىت ولو يف واقعة واحدة

وقع يف معصية كفر ألنه دفـع حكـم هللا و أخـذ حبكـم هـواه أو الشـيطان او حنـوه  ، ومبـا 
فيكـــون كـــالم  -الســـمعاين و غــريهمــن كـــالم  كمـــا ســـبق-أن هــذا الظـــاهر باطـــل إمجاعــا 

اق بن راهويه على غري ظاهره و من أراد أن حيمل كالمه على القـوانني الوضـعية او اسح
فعليه أن يـأيت بقرينـة  -الذي اصطلحه هذا املسمى بـ [الصادق عبد هللا]-على التشريع 

خارجيــة ؛ فــال داللــة يف هــذا اإلمجــاع جمــردا علــى هــذا الــزعم ، و بــالنظر إىل إمجــاع أهــل 
م اسحق بـن راهويـه علـى حمامـل أخـرى ثبـت فيهـا الـدليل علـى  السنة ميكن أن ُحيمل كال

كفرها ، كأن يُقال : أنه قد أتى بـ [مقر] يف مقابل [دفع] و كان املدفوع شيئا ممـا أنـزل 
قــَر هو بقية ما أنزل هللا ، إذن ميكن ان ُحيمل كالمـه علـى أن مـن مل يقـر بشـيء 

ُ
هللا و امل
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امللة و لو أقـر ببـاقي الشـريعة ، و هـذا ال خـالف  من شريعة هللا فقد كفر كفرا خمرجا من
  فيه . 

قــال عبــد هللا بــن حممــد بــن عبــد الوهــاب رمحــه هللا كمــا يف الــدرر الســنية : (ومعــىن قــول 
أو دفع شيئا ممـا أنـزل هللا، أن يـدفع أو يـرد شـيئا ممـا أنـزل هللا يف  : إسحاق رمحه هللا تعاىل

وســــلم مــــن الفــــرائض، أو الواجبــــات، أو  كتابــــه، أو علــــى لســــان رســــوله صــــلى هللا عليــــه
، أو أمر بـه رسـوله صـلى هد أن يعرف أن هللا أنزله يف كتاباملسنونات، أو املستحبات، بع

ى عنه، مث دفعه بعد ذلك ، فهو كافر مرتد، وإن كان مقرا بكـل مـا  هللا عليه وسلم أو 
اه أو عادتـه، أو عـادة أهـل أنزل هللا يف كتابه من الشرع ، إال ما دفعه وأنكره ملخالفته هلو 

  .بلده
وهذا معىن قول العلماء : من أنكر فرعا جممعا عليه كفر، فإذا كان من أنكـر النهـي عـن 
األكــل بالشــمال، أو النهــي عــن إســبال الثيــاب، بعــد معرفتــه أن الرســول صــلى هللا عليــه 

ى عن ذلك، فهو كافر مرتد )    وسلم 
  
ــذا ردت شــبهات القــوم ممــن اتبــع هــذ  ـــ [الصــادق عبــد هللا] و مــن هــم و  ا املســمى ب

على شاكلته مـن زعمهـم أن اإلمجـاع قـد انعقـد علـى أن كـل حكـم بغـري مـا انـزل هللا هـو  
ـــــ -كفــــر اكــــرب خمــــرج مــــن امللــــة ، أو علــــى أن التشــــريع  الــــذي اصــــطلحه هــــذا املســــمى ب

  كفر أكرب لذاته ، أو غريها من األقوال احملدثة .  -[الصادق عبد هللا]
  -الثامنة :الوقفة 

أي أن التشـريع الـذي اصــطلحه  -بعـد مـا زعـم هــذا املفـرتي اإلمجـاع علـى قولــه احملـدث 
لذاته ، حاول أن يوهم الناس أن هنالك من أئمـة أهـل السـنة املعاصـرين َمـن -كفٌر أكرب

أن مقولـة هـذا  -أعـزه هللا بالسـنة و نفـع بـه-قال بقوله احملدث ، فلما بـني الشـيخ مزمـل 
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ـــ [ال ـــ [الصــادق عبــد -صــادق عبــد هللا] هــي مقولــة اخلــوارج قــال املســمى ب أي املســمى ب
ــذه املقولــة [مــن اخلــوارج]  -هللا] يف رده عليــه : ((..و إن كــان يريــد أن يســمي القائــل 

فليســمي الفــوزان مــن اخلــوارج و ليســمي حممــد بــن إبــراهيم مــن اخلــوارج و ليســمي الشــيخ 
..)) ، إذن هـــو ينســـب قولـــه هلـــم  ، و يف ابـــن عثيمـــني أيضـــا مـــن اخلـــوارج ، هـــذا يلزمـــه 
  و زاد عليهم الشيخ الشنقيطي .بل مناظرته يف كسال حاول إثبات هذا القول هلم 

و ســيتم عــرض املفصـــَّل مــن كــالم هــؤالء املشــايخ و حتقيــق أقــواهلم يف هــذه املســألة مث 
دق عبـد و املسـمى بــ [الصـااملفرتي على أئمــة أهــل الســنة اإلجابة على ما أتى به هذا 

  هللا] .
ا بـل يعلقـون ذلـك بــاالستحالل  فهؤالء األئمـة ال يـرون أن القـوانني الوضـعية كفـر لـذا

  أو التسوية او التفضيل كما سبق تقريره من عقيدة أهل السنة .
) له:"وكـذلك حتقيـق 1/80يف "جممـوع الفتـاوى" (  حممد بن إبراهيمفقد قال الشـيخ 

ــا، معــىن حممــد رســول هللا: مــن حتكــيم شــ  القــواننيونبــذ مــا خالفهــا مــن ريعته، والتقيــد 
ــا [يعــين  واألوضــاع ــا مــن ســلطان، والــيت مــن حكــم  وســائر األشــياء الــيت مــا أنــزل هللا 

؛ فهو كافر الكفـر الناقـل معتقداً صحة ذلك وجوازهالقوانني الوضعية] أو حاكم إليها؛ 
فر الكفـر العملـي الـذي ؛ فهـو كـافإن فعل ذلــك بــدون اعتقــاد ذلــك وجــوازهعن امللـة، 

  .ال ينقل عن املّلة"
و أمــا  الشــيخ العثيمــني فقــد ُســئل كمــا يف شــريط "التحريــر يف مســألة التكفــري" بتــاريخ 

  سؤاًال مفاده: -كما أرخه الشيخ العثيمني نفسه-)22/4/1420(
إذا ألـــزم احلــــاكم النــــاس بشــــريعة خمالفــــة للكتــــاب والســــنة مــــع اعرتافــــه بــــأن احلــــق مــــا يف 

ـــذا الشـــريعة شـــهوة أو العتبـــارات أخـــرى، هـــل  الكتـــاب والســـنة لكنـــه يـــرى إلـــزام النـــاس 
  يكون بفعله هذا كافراً أم البد أن يُنظر يف اعتقاده يف هذه املسألة؟
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فأجــاب: "... أمــا يف مــا يتعلــق بــاحلكم بغــري مــا أنــزل هللا؛ فهــو كمــا يف كتابــه العزيــز، 

على حسب األسباب اليت ُبين عليها هـذا ينقسم إىل ثالثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، 
احلكــم، فــإذا كــان الرجــل حيكــم بغــري مــا أنــزل هللا تبعــاً هلــواه مــع علمــه أن بــأن احلــق فيمــا 
قضــى هللا بــه ؛ فهــذا ال يكفــر لكنــه بــني فاســق وظــامل، وأمــا إذا كــان يشــرع حكمــاً عامــاً 

كفــر أيضــاً، ألن  متشــي عليــه األمــة يــرى أن ذلــك مــن املصــلحة وقــد لــبس عليــه فيــه فــال ي
كثرياً من احلكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل مبن ال يعرف احلكم الشرعي، وهـم 

ـــذا أو يرونـــه عاملـــاً كبـــرياً، فيحصـــل بـــذلك خمالفـــة،  وإذا كـــان يعلـــم الشـــرع ولكنـــه حكـــم 
شرع هذا وجعله دستوراً ميشي النـاس عليـه؛ يعتقـد أنـه ظـامل يف ذلـك وللحـق الـذي جـاء 

أن احلكـم بغـري  يــرى مــن نكفــروإمنـا ، ال نستطيع أن نكفر هــذاالسنة أننا يف الكتاب و 
ألنـه  حكـم هللا عـز وجـل فـإن هـذا كـافر مثــلأن يكـون النـاس عليـه، أو  أوىلما أنزل هللا 

ُ بِـــَأْحَكِم احلَْـــاِكِمَني ﴾ وقولـــه تعـــاىل: ﴿ أََفُحْكـــَم  ـــْيَس اهللَّ يكـــذب بقـــول هللا تعـــاىل: ﴿ أََل
ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهللِّ ُحْكًما لَِّقْوٍم يُوِقُنوَن ﴾" . اْجلَاِهِليَِّة يَـ    بـْ

فقــــد ســــئل يف الشــــريط اخلــــامس مــــن شــــرحه لنــــواقض اإلســــالم  الفــــوزانو أمــــا الشــــيخ 
  املوجود يف موقعه الرمسي  ما نصه :

هـــذا ســـائل يقـــول : مـــا احلكـــم يف مـــن شـــرَّع  -صـــاحب الفضـــيلة-"أحســـن هللا إلـــيكم 
ا ؟"شريعة عامة لل   ناس يف غري ما أنزل هللا مث ألزمهم 

أن (هــا) الشــريعة (اللــي)  هــو  يعتقــدكــان   إذافكــان نــص جــواب الشــيخ الفــوزان : " 
  ١٧١(حطها) أو (ها) النظام (اللي) هو (حطه) مساو أو أحسن أو جائز فهو مرتد "

                                                 
 أو هـذه ) و معـين (اللـي) أي (الـذي أو و معىن قوله (ها) أي (هذا ما ذكر بني القوسني هكذا () فهو من كالم الشيخ الذي ذكره بالعامية ١٧١

  اليت) و معىن (حطه) أي و ضعه .
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جليــا لكــل منصــف باحــث عــن -فبــاجلمع بــني كالمــه يظهــر  الشــنقيطيو أمــا الشــيخ 
الــيت فيهــا حتليــل مــاحرم  -الداخلــة يف التشــريع-أنــه يــرى كفــر القــوانني الوضــعية  -احلــق 

  هللا أو حترمي ما أحل هللا أو تفضيل على حكم هللا .
  ففي شرحه لقوله تعاىل {و ال يشرك يف حكمه أحدا} ذكر أمران مهمان :

هــم مــن هــذه /  بــني أن اتبــاع التشــريعات او القــوانني الوضــعية كفــر ، فقــال : "ويف أوال
أحكام املشرعني غري ما شـرعه  متبعيأن اآليات كقوله { َوَال ُيْشرُِك ِيف ُحْكِمِه َأَحداً } 

م مشركون باهلل"   و سيأيت بيان ما يقصده باالتباع . هللا أ
، فقـال " وهـذا  اتباع لتحليل مــا حــرم هللا و حتليــل مــا أحــل هللا/علل ذلك بأنه  ثانيا

 اتبــع تشــريع الشــيطان يف إباحــة امليتــةكقولــه فــيمن آيــات أخــر .   املفهــوم جــاء مبينــاً يف
: { َوَال تَـــــْأُكُلواْ ِممَّـــــا ملَْ يـُــــْذَكِر اســـــم هللا َعَلْيـــــِه َوِإنَّـــــُه َلِفْســـــٌق َوِإنَّ  بـــــدعوى أنـــــه ذبيحـــــة هللا

َلُمْشــرُِكوَن } [ األنعــام  الشــياطني لَُيوُحــوَن إىل َأْولَِيــآِئِهْم لُِيَجــاِدُلوُكْم َوِإْن َأَطْعُتُمــوُهْم ِإنَُّكــمْ 
] " إذن هو يقصد بالقوانني و التشريعات ما حوى حتليل ما حـرم هللا و حتليـل  121: 

مـــا حـــرم هللا ، و أكـــد هـــذا بـــأن أعـــاد تســـميتها بالتشـــريع فقـــال بعـــد مـــا ســـبق : "فصـــرح 
م مشركون بطاعتهم . وهذا اإلشراك يف الطاعة ، و  ه املخـالف ملـا شـرع التشريعاتباع بأ

  " .  -هللا تعاىل 
و أوْكد من هذا ما ذكره بعـد الكـالم السـابق ؛ حيـث بـني أن املـراد ِمــن التشـريع املتــََّبع 
هــو حتليــل مــا حــرم هللا و حتــرمي مــا أحــل هللا ، فقــال : "اي وذلــك باتبــاع تشــريعه . ولــذا 

{ وكـذلك  مسى هللا تعاىل الذين يطـاعون فيمـا زينـوا مـن املعاصـي شـركاء يف قولـه تعـاىل :
َن املشركني قـَْتَل َأْوَالِدِهـْم ُشـرََكآُؤُهْم } [ األنعـام :  ] اآليـة . وقـد بـني  137َزيََّن ِلَكِثٍري مِّ

النَّيب صلى هللا عليه وسلم هذا لعدي بـن حـامت رضـي هللا عنـه ملـا سـاله عـن قولـه تعـاىل : 
ـــن ُدوِن  فبـــني لـــه  -] اآليـــة  31هللا } [ التوبـــة : { اختـــذوا َأْحَبـــاَرُهْم َورُْهَبـــانـَُهْم َأْربَابـــاً مِّ
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ــم  ، وأن  فــاتبعوهم يف ذلــكأحلــوا هلــم مــا حــرم هللا ، وحرمــوا علــيهم مــا أحــل هللاأ
  ذلك هو اختاذهم إياهم أرباباً "

: أن الشـيخ الشـنقيطي يسـمي حتليـل ملـا حـرم هللا و حتـرمي مـا أحـل هللا   فتكون النتيجة
ماء الذي سـبق بيانـه مـن كـالم ابـن تيميـة ، و عليـه تشريعا ، موافقا بذلك اصطالح العل

هو يرى أن جمرد القوانني ليست كفرا بل ما حوى حتليل مـا حـرم هللا و حتـرمي  -كذلك-
مـــا أحـــل هللا هـــو الكفـــر ،  فقـــد ذكـــر هـــذه اخلالصـــة  يف موضـــع آخـــر مبينـــا أن التشـــريع 

أو حنـوه فقـال : "وبـذلك ليس كفرا مطلقا ، بل يكون كفرا إذا اقرتن بتحليل ما حرم هللا 
تعلم أن احلالل هو ما أحله هللا ، واحلـرام هـو مـا حرمـه هللا ، والـدين هـو مـا شـرعه هللا ، 

أو  مثلــهأنـه  من يعتقــد ١٧٢عندوالعمل به بدل تشريع هللا فكل تشريع من غريه باطل ، 
  ١٧٣." بواح ال نزاع فيه كفرمنه ،  خري

ني الـــيت يســـميها كفـــرا بـــأن مثــــَّل بـــبعض و قـــد بـــني الشـــيخ الشـــنقيطي نفســـه القـــوان    
القــوانني الوضــعية و التشــريعات الــيت جعلهــا كفــرا فقــال : "وأمــا النظــام الشــرعي املخــالف 

  لتشريع خالق السموات واألرض فتحكيمه كفر خبالق السموات واألرض .
ــــم يلــــزم ،  لــــيس بإنصــــافكــــدعوى أن تفضــــيل الــــذكر علــــى األنثــــى يف املــــرياث  وأ

،  للمـرأة ظلــموأن الطـالق ،  ظلــموكـدعوى أن تعـدد الزوجـات .   املرياثاستواؤمها يف
، وحنـــو ذلـــك"  ال يســـوغ فعلهـــا باإلنســـان أعمـــال وحشـــيةوأن الـــرجم والقطـــع وحنومهـــا 

أليســت هــذه األمثلــة كلهــا تطعــن يف حكــم هللا و جتعــل غــريه خــريا منــه إذن فالشــيخ يــرى 
  ن باب التفضيل .أن جمرد التقنني ليس كفرا بل  الكفر هنا هو م

                                                 
  و ههنا تقييد و اشرتاط جيب التنبه له . ١٧٢
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: إذا تبني أن الشيخ الشنقيطي ال يرى جمرد وضع القانون كفر بل ما كـان مقرتنـا  تنبيه
بكفر آخـر  كتحليـل مـا حـرم هللا أو حتليـل مـا حـرم هللا أو تفضـيل أو غـريه ، فـاعلموا أن 

أنــه ال يكفــر  -ال كلهــا بــل الكفريــة فحســب-الشــيخ يــرى أن مــن اتبــع القــوانني الكفريــة 
أو يتـــبعهم يف اعتقـــادهم مـــن حتليـــل مـــا حـــرم هللا أو حتليـــل مـــا حـــرم هللا أو تفضـــيل حـــىت 

، فقد نـص علـى ذلـك يف شـرحه لقولـه تعـاىل { َوَمـا اختلفـتم ِفيـِه تبديل أو ن حنو ذلك 
وقــد أوضــح النــيب صــلى هللا عليــه وســلم هــذا ِمــن َشــْيٍء َفُحْكُمــُه ِإَىل هللا } فقــال : "

  يث ملا سأله عدي بن حامت رضي هللا عنه عن قوله :املعىن الذي بينا يف احلد
] كيــــف اختــــذوهم أربابــــًا؟  ٣١{ اختــــذوا َأْحَبــــاَرُهْم َورُْهَبــــانـَُهْم َأْربَابــــاً } [ التوبــــة : 

ــم أحلــوا هلــم مــا حــرم هللا وحرمــوا علــيهم مــا أحــل « وأجابه صــلى هللا عليــه وســلم  أ
والعمـــل بـــه بـــدل " وقـــال كـــذلك "» . هللا فـــاتبعوهم ، وبـــذلك االتبـــاع اختـــذوهم أربابـــاً 

  ١٧٤." بواح ال نزاع فيه كفرمنه ،  خريأو  مثلهأنه  عند من يعتقدتشريع هللا 
  

الذي -و أخريا و بعدما ظهر أنه مل يقل احد من هؤالء األئمة وال غريهم أن التشريع 
كفــــر لذاتــــه ، فــــإذا اقــــرتن بــــه اســــتحالل أو   -اصــــطلحه املســــمى بـــــ [الصــــادق عبــــد هللا]

ضـــيل أوغـــريه مـــن املكفـــرات كـــان كفـــرا لغـــريه ال لذاتـــه ، ســـيتم االنتقـــال بعـــد هـــذا إىل  تف
  كذب و افرتاء املسمى بـ [الصادق عبد هللا] على هؤالء األئمة .

ففي مناظرتـه يف كسـال نقـل كـالم الشـيخ الشـنقيطي الـذي أراد أن يثبـت بـه أن الشـيخ 
  الشنقيطي يقول بقوله ، فقال :
المـة الشـنقيطي يف أضـواء البيـان اجلـزء الثالـث يقول هنا الشيخ الع

ـــذه النصـــوص الســـماوية الـــيت   صفحة ثالمثائة ومثانية و عشرين : و
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ذكرنــا يظهــر غايــة الظهــور : أن الــذين يتبعــون القــوانني الوضــعية .. 
يتبعــون.. القــوانني الوضــعيةاليت شــرعها الشــيطان علــى ألســنة أوليائــه 

ى ألســنة رســله صــلى هللا علــيهم خمالفــة ملــا شــرعه هللا جــل وعــال علــ
وسلم ، أنه ال يشـك يف كفـرهم وشـركهم إال مـن طمـس هللا بصـريته 

  ، وأعماه عن نور الوحي مثلهم .
هـــذا كـــالم الشـــنقيطي يف أضـــواء البيـــان .. طيـــب .. موضـــع آخـــر 

  أيضا على نفس اآلية .. هذا كالم الشنقيطي على نفس اآلية :
ة صــــفحة مائــــة و مخســــني : قــــال الشــــنقيطي رمحــــه هللا اجلــــزء ســــبع

فاإلشـــراك بـــاهلل يف حكمـــه كاإلشـــراك بـــه يف عبادتـــه قـــال يف حكمـــه 
{ُ َوَال ُيْشرُِك ِيف ُحْكِمِه َأَحداً }  ، ويف قـراءة ابـن عـامر مـن السـبعة 

  { وال تشرك يف حكمه أحداً } بصيغة النهي .
بِّـــِه وقـــال يف اإلشـــراك بـــه يف عبادتـــه : { َفَمـــن َكـــاَن يـَْرُجـــو ِلَقـــآَء رَ 

فـَْليَـْعَمـــْل َعَمـــالً َصـــاِحلاً َوَال ُيْشـــرِْك ِبِعبَـــاَدِة َربِّـــِه َأَحـــَدا }  ، فـــاألمران 
  سواء كما ترى إيضاحه إن شاء هللا .

هــــذا كــــالم الشــــنقيطي علــــى نفــــس آيــــة {و ال يشــــرك يف حكمــــه 
  أحدا}

بــد ال حــول و القــول إال بــاهلل ؛ مــن يتتبــع نقــوالت هــذا املفــرتي املســمى بـــ [الصــادق ع
برت ما خيـالف هـواه ، فـال يـأيت إال مبـا كـان ظـاهره  يتعمد ن هذا الرجل يعلم يقينا أهللا] 

  موافقا لقوله ، و هللا املستعان .
  ن: اخ الشنقيطي فيـُفهم من ظاهره أمر فأما نقله األول عن الشي

  األول / أن أيَّ قانون وضعي كفر .
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  الثاين / أن جمرد اتباعها كفر.
ذي يقــــرأ الكـــالم مــــن  أولــــه إىل آخـــره يظهــــر لــــه جليّـــا أن مــــراد الشــــيخ و الواقـــع أن الــــ

الشنقيطي بالقوانني الوضعية ما احتوت علـى كفـر كتحليـل مـا حـرم هللا و حتـرمي مـا أحـل 
هللا  او تفضيل على حكم هللا أو غري ذلك مـن الكفريـات و أنـه يقصـد باتبـاع  القـوانني 

كفــر مــا مل يوافقهــا يف حتليــل مــا حــرم هللا و لــيس ب -أي االتبــاع-الــيت احتــوت كفــرا أنــه 
  حترمي ما أحل هللا أو حنو ذلك ، وقد سبق بيان ذلك .

و أما نقله الثاين فلو أنه أتى فقط مبا يليه من كالم الفتضح أمـره و ظهـر البـون الكبـري 
بني قوله و قول الشـيخ الشـنقيطي و ذلـك أن الشـيخ قـال بعـد الكـالم السـابق مباشـرة : 

تعلــم أن احلــالل هــو مــا أحلــه هللا ، واحلــرام هــو مــا حرمــه هللا ، والــدين هــو مــا "وبــذلك 
أنـه  عنــد مــن يعتقــدوالعمل به بدل تشريع هللا شرعه هللا ، فكل تشريع من غريه باطل ، 

." ألــيس هــذا النقــل يبــني مــا أمجــل مــن كــالم  بــواح ال نــزاع فيــه كفــرمنــه ،  خــريأو  مثلــه
كمــا هـو احلــال   -مبــا يف ذلـك القــوانني الوضـعية-التشـريع الشـيخ و أنــه يـرى التفصــيل يف 

يف مسألة احلكم بغري ما أنزل هللا  الـيت هـي أصـل تنـدرج حتتـه مسـألة التشـريع ؟ لكـن ملـا  
و افرتاءه على الشيخ الشنقيطي تركه و مل ينقله مـع انـه  كذبه يبنيكان نقال يفضحه و 
  يلي ما نقله مباشرة .

الشـيخ الشـنقيطي انتقـل للكـذب علـى الشـيخ العثيمـني  و بعدما فرغ من الكذب على
  فقال :

ـــــاض الصـــــاحني   يقـــــول الشـــــيخ العثيمـــــني رمحـــــه هللا تعـــــاىل يف ري
…. مث قــــال …. ..يقــــول : و قولــــه عــــز وجــــل حــــىت حيكمــــوك 

ــــا  أوال حتكــــيم الرســــول  فهــــذه شــــروط ثالثــــة ال يــــتم اإلميــــان إال 
ان يف نفسه حرجا صلى هللا عليه و سلم و الثاين أن ال جيد اإلنس
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ممــــــا قضــــــاه الرســــــول صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم و الثالــــــث أن يســــــلم  
تســـليما تامـــا بالغـــا ، وبنـــاء علـــى هـــذا نقـــول : أن الـــذين حيكمـــون 
القــوانني اآلن و يرتكــون وراءهــم كتــاب هللا و ســنة رســوله صــلى هللا 
عليه وسلم ما هم مبؤمنني ليسوا مبؤمنني لقول هللا تعاىل : {فـال و 

يؤمنــون حــىت ُحيكمــوك فيمــا شــجر بيــنهم} و بقولــه تعــاىل  ربــك ال
{و من مل حيكم مبا أنزل هللا فؤلئك هم الكافرون}.. حيتج باآليـة 
علــى نفــي اإلميــان   يعــين يف الكفــر األكــرب .. و هــؤالء احملكمــون 
للقانون ال حيكمونه يف قضـية معينـة خـالفوا فيهـا الكتـاب و السـنة 

ذا القـانون ، جعلـوا هـذا هلوى أو لظلم و لكنهم استبد لوا الدين 
القانون حيل حمل شريعة هللا و هـذا كفـر حـىت لـو صـلوا و صـاموا و 
تصـــــدقوا وحجـــــوا فهـــــم كفـــــار مـــــا دامـــــوا عـــــدلوا عـــــن حكـــــم هللا و 
يعلمـــون حبكـــم هللا و إىل هـــذه القـــواين املخالفـــة حلكـــم هللا : {فـــال 

}، فـال وربك ال يؤمنون  حىت حيكموك فيما شجر بيـنهم .. اآليـة
تســـتعرب إذا قلنـــا أن مـــن اســـتبدل شـــريعة هللا بغريهـــا مـــن القـــوانني 
فإنــه يكفــر و لــو صــلى وصــام ألن الكفــر بــبعض الكتــاب كــالكفر 
بالكتــــاب كلــــه فالشــــرع ال يتــــبعض ، إمــــا تؤمنــــوا بــــه مجيعــــا و إمــــا 
تكفروا به مجيعا و إذا عملت بـبعض و كفـرت بـبعض فأنـت كـافر 

ل تــؤمن مبــا ال خيــالف هــواك أمــا بــاجلميع ألن حالــك تقــول بأنــك 
ما خالف هواك فال تؤمن به فأنت بذلك اتبعت اهلوى و اخـذت 
هواك إهلا من دون هللا فاحلاصل أن املسألة خطرية جدا من أخطر 
م قــد وضــعوا قــوانني  مــا يكــون بالنســبة حلكــام املســلمني اليــوم فــإ
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ختـــالف الشـــريعة و هـــم يعرفـــون الشـــريعة لكـــن و ضـــعوها و العيـــاذ 
باهلل تبعا ألعداء هللا من الكفرة الذين سـنوا هـذه القـوانني و مشـى 

مث قـال ….. الناس عليها و العجـب أنـه لقصـور إىل آخـر كالمـه 
نرجـــــع إىل بيـــــان كـــــالم الشـــــيخ أكثـــــر يف هـــــذه املســـــألة ف ….. 

الكتــاب يف الســؤال الثالثــني قــال : فضــيلة الشــيخ مــا صــفة احلكــم 
م بغــــري مـــا أنــــزل هللا ينقســــم إىل بغـــري مــــا أنـــزل هلل ؟ اجلــــواب احلكـــ

قســـمني ، القســـم األول أن يبطـــل حكـــم هللا و حيـــل حملـــه حكمـــا 
آخر طـاغويت حبيـث يلغـي حكـم الشـريعة بـني النـاس و جيعـل بدلـه 
حكم آخـر مـن وضـع البشـر كالـذين ينحـون األحكـام الشـرعية يف 
املعاملة بني الناس و حيلون حملها القواين الوضعية هذا ال شك أنـه 

إذا هـــــو يبـــــني االســـــتبدال الـــــذي ذكـــــره يف املـــــوطن …. تبدال اســـــ
فهذا ال شك أنه استبدال بشريعة هللا سبحانه و تعاىل ….األول 

غريها و هو كفر خمرج عن امللة ، و هـذا جعـل نفسـه مبنزلـة اخلـالق 
حيــث شــرَّع لعبــاد هللا مــا مل يــأذن بــه هللا بــل مــا خــالف حكــم هللا 

فاصـــل بـــني خلقـــه قـــد مســـى هللا عـــز و جـــل و جعلـــه هـــذا احلكـــم ال
تعاىل ذلك شركا يف قوله {أم هلـم شـركاء شـرعوا هلـم مـن الـدين مـا 
مل يـــأذن بـــه هللا} القســـم الثـــاين أن تبقـــى أحكـــام هللا جـــال و عـــال 
ـــا و  علـــى مـــا هـــي و تكـــون الســـلطة هلـــا و يكـــون احلكـــم منوطـــا 
لكـــن يـــأيت حـــاكم مـــن احلكـــام فـــيحكم بغـــري مـــا أنـــزل هللا بغـــري مـــا 

ضــــيه هــــذه األحكــــام حيكــــم بغــــري مــــا أنــــزل هللا فهــــذا لــــه ثالثــــة تقت
إذن هذه احلالة الثانية هي إيش شرع مسـتقر إليـه ….. حاالت  
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…..  املرد و عنه الصدور فيندرج حتت هذه القضية ثالثة أحوال 
احلالـــة األوىل : أن حيكـــم مبـــا خيـــالف شـــريعة هللا معتقـــدا أن ذلـــك 

هللا  أو يعتقــد انــه مماثــل حلكــم أفضــل مــن حكــم هللا و أنفــع لعبــاد 
هللا عــز وجــل أو أن يعتقــد أن جيــوز لــه ان حيكــم بغــري مــا أنــزل هللا 
فهذا كفر خيرج به احلاكم من امللة ألنه مل يرض حبكم هللا عزوجـل 
و مل جيعـــل هللا كمـــا بـــني عبـــاده ، احلـــال الثانيـــة أن حيكـــم بغـــري مـــا 

ألفضــل و األنفــع انــزل هللا و هــو يعتقــد ان حكــم هللا هعــاىل هــو ا
لعبــاده لكنــه خــرج عنــه و هــو يشــعر بأنــه عــاص هلل عــز وجــل إمنــا 
يريد اجلور والظلم للمحكوم عليه او ملا بينه و بينه من عداوة فهو 
حيكــم بغــري مــا أنــزل هللا ال كرهــة حلكــم هللا  وال اســتبداال بــه و ال 

هــو أفضــل مــن حكــم  -أي الــذي حكــم بــه -اعتقــاده أن احلكــم 
او لــــه أو أنــــه جيــــوز احلكــــم بــــه لكــــن مــــن أجــــل إضــــراره هللا أو مســــ

باحملكوم عليه حكم بغري ما أنـزل هللا ففـي هـذه احلالـة ال نقـول أن 
احلـــاكم كـــافر بـــل نقـــول أنـــه ظـــامل معتـــد جـــائر ، احلالـــة الثالثـــة أن 
حيكـــــم بغـــــري مـــــا أنـــــزل هللا و هـــــو يعتقـــــد ان حكـــــم هللا تعـــــاىل هـــــو 

هـــذا عـــاص لكنـــه حكـــم األفضـــل و األنفـــع لعبـــاده و أنـــه حبكمـــه 
هلـــوى يف نفســـه ملصـــلحة تعـــود لـــه أو للمحكـــوم لـــه فهـــذا فســـق و 
خروج عن طاعة هللا عـز وجـل و علـى هـذه األحـوال الـثالث تنـزل 

  آيات املائدة ...
ونقلـــه هـــذا أيضـــا مـــن بـــاب احلشـــو غـــري احملقـــق ، إذ أن الشـــيخ العثيمـــني يف مواضــــع  

ت كفـــرا مـــا مل تقـــرتن باســـتحالل أو عديـــدة يـــنص فيهـــا علـــى أن القـــوانني الوضـــعية ليســـ
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مـن   -حفظه هللا و نفع بـه-تفضيل أو حنوه ، ومن ذلك ما نقله الشيخ األمني الصادق 
كالم العثيمني و الذي حـاول املسـمى  بــ [الصـادق عبـد هللا] أن مينعـه مـن قراءتـه بشـىت 

يدون أن الصور ؛ فكلما بدأ الشيخ األمني بقراءته قاطعه خائضا يف مسألة أخرى  { ير 
 ]  ،32يطفئوا نور هللا بأفواههم ويأىب هللا إال أن يتم نـوره ولـو كـره الكـافرون } [التوبـة/

و أُرغـــِم علــى أن يقــرأ نــص كــالم  دارت الــدائرة عليــه -هللا و منــه لو بفضــ-و لكــن 
الشــيخ العثيمــني علــى احلضــور ؛ فاضــحا بــذلك نفســه و أنــه افــرتى علــى العثيمــني بــأن 

  ن القانون الوضعي كفر لذاته .نسب له القول بأ
  فقال قارئا النقل الذي أعطاه إياه الشيخ األمني :

  
قال فضيلة الشيخ العثيمني جوابا علـى سـؤال سـائل مـن نسـب  

إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية أنـه قـال إذا أطلـق الكفـر فإمنـا يـراد بـه  
ـــــذا علـــــى التكفـــــري بآيـــــة {فأولئـــــك هـــــم  كفـــــرا أكـــــرب و اســـــتدل 

أنــه لــيس يف اآليــة أن هــذا هــو الكفــر، و أمــا القــول  الكــافرون}مع
الصحيح عـن شـيخ اإلسـالم أنـه يفـرق بـني الكفـر املعـرف بـاأللف 
ــــَّر فأمـــا الوصـــف فيصـــلح أن نقـــول فيـــه  و الـــالم و بـــني كفـــر مـُنـَكـ
هـــؤالء كـــافرون أو هـــؤالء الكـــافرون بنـــاء علـــى مـــا اتصـــفوا بـــه مـــن 

ن يوصــــف الفعــــل أو الكفــــر الــــذي ُخيــــرج مــــن امللــــة ، ففــــرق بــــني أ
يوصـــف الفاعـــل ، وعليـــه فإنـــه  بتأويلنـــا هلـــذه اآليـــة علـــى مـــا ذكـــر 
حنكم بأن احلكم بغري ما أنزل هللا ليس بكفر خمرج عـن امللـة لكنـه  
كفــر عملــي ألن احلــاكم بــذلك خــرج عــن الطريــق الصــحيح و ال 
يفــرق يف ذلــك بــني الرجــل الــذي يأخــذ القــانون الوضــعي مــن قبــل 



 عرض و نقد    افتراءات الصادق عبد هللا

 ١١٨

ــــا و يضــــع هــــذا غــــريه و حيكمــــه يف د ــــه و بــــني مــــن ينشــــأ قانون ولت
القـــانون الوضـــعي إذ املهـــم هـــو هـــل هـــذا القـــانون خيـــالف القـــانون 

  السماوي أم ال .
مرات عديـدة و مل يفلـح يف إحـداها ،  هعن ظاهر  حتريفهفرغ من قراءته حاول و بعدما 

  ..ىل ذاك إو كالمه األول مفصل فريد هذا  جمملفختم كالمه زاعما أن كالم الشيخ 
ـــ  و هــذا مــن إنكــار األمــور الواضــحات البينــات ؛ فالنقــل الــذي أتــى بــه هــذا املســمى ب

غايـة مـا يـدل عليـه أن الشـيخ العثيمـني يـرى أن [الصادق عبد هللا] عـن الشـيخ العثيمـني 
، أما النقل الذي أتى به الشيخ األمـني  فقد وقع يف الكفر من حكم بالقوانني الوضعية

ال يكفرالقــانون ففيــه بيــان أن الشــيخ العثيمــني  -ز بــه الســنةحفظــه هللا و أعــ-الصــادق 
  الوضعي إال إن اقرتن باستحالل أو تفضيل أو حنوه .

و أخـــريا ثلـــــَّث بـــاالفرتاء علـــى الشـــيخ حممـــد بـــن إبـــراهيم و الشـــيخ صـــاحل الفـــوزان فقـــال 
  املسمى بـ [الصادق عبد هللا] : 

لشــيخ حممــد قــال الشــيخ الفــوزان يف كتابــه التوحيــد : و قــال ا
بن إبراهيم و أما الـذي  قيـل فيـه انـه كفـر دون كفـر إذا حـاكم 
إىل غـــري هللا مـــع اعتقـــاده أنـــه عـــاص و أن حكـــم هللا هـــو احلـــق 
فهـــذا الـــذي يصـــدر منـــه املـــرة و حنوهـــا أمـــا الـــذي جعـــل قـــوانني 
برتتيب و ختضيع فهـو كفـر و إن قـالوا أخطأنـا و حكـم الشـرع 

فهـــذا كفـــر ناقـــل عـــن امللـــة  أعـــدل .. يعـــين و إن قـــالوا هـــذا ..
هنا الشيخ الفوزان يشرح كالم ابن إبراهيم يقول .. ففرق … 

رمحه هللا بني احلكم اجلزئـي الـذي ال يتكـرر و بـني حكـم العـام 
الــذي هــو املرجــع يف مجيــع األحكــام أو غالبهــا و قــرر أن هــذا 
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و ذلـــك ألن مـــن حنـــى الشـــريعة الكفـــر ناقـــل عـــن امللـــة مطلقـــا 
فهــذا دليــل القــانون الوضــعي بــديال عنهــا   اإلســالمية و جعــل

و  ى أنــه يــرى أن القــانون  أحســن و أصــلح مــن الشــريعةلــع
  هذا ال شك انه كفر أكرب خمرج عن امللة و يناقض التوحيد .

عجبا من هذا الرجل ؛ أال ينظر فيمـا يقـول؟! ؛ ينسـب لكـال الشـيخني قولـه مث ينقـل 
كــر أن ســبب تكفــري الشــيخ ابــن إبــراهيم عنهمــا مــا يكذبــه ، ألــيس الشــيخ الفــوزان قــد ذ 

للقـــانون الوضـــعي هـــو راجـــع إىل التفضـــيل أي أن القـــانون الوضـــعي لـــيس كفـــرا بذاتـــه بـــل 
  القانون املقرتن بتفضيل هو املعين من كالم كال الشيخني .

و تفســري الشــيخ الفــوزان لكــالم الشــيخ ابــن إبــراهيم قــد ســبقه إليــه تلميــذ الشــيخ ابــن 
  العزيز ابن باز كما سيأيت نقل كالمه إن شاء هللا . إبراهيم اإلمام عبد
املســمى بـــ [الصــادق عبــد هللا] علــى أئمــة أهــل الســنة هــؤالء ؛   كــذبفــإذن قــد تبــني 

أي الشــيخ الشــنقيطي و العثيمــني و ابــن ابــراهيم و الفــوازن و غــريهم ، بــأن نســب إلــيهم 
  كفر لذاته .  -الذي اصطلحه هو-قوله احملدث بأن التشريع 

قـول الشـيخ  بـني غايرةاملأكرب ما يدل على أن مـن  ا جيب التنبه إليه هنا كذلكو مم
قـــول هـــذا املســـمى بــــ [الصـــادق عبـــد هللا] أن بـــني ابـــن إبـــراهيم و الشـــيخ الفـــوزان هنـــا و 

احلكم بغري ما انـزل هللا الـيت يسـميها  هـذا املسـمى  ةكفر صور ب ا يقوالنلو كان نيالشيخ
  يف هــذه الصــورة بكــمِّ كفر للمغــريِّ لملــا علقــا احلكــم بــا التشــريع]بـــ [الصــادق عبــد هللا] بـــ [

حكـــم بغـــري مـــا أنـــزل هللا بالصـــورة  التغيـــري الـــذي صـــدر منـــه ؛ إذ مهـــا ال يقـــوالن بـــأن مـــن
، فر إال إن غري كـل أو جـل الشـريعة املسماة من قبل املدعو بـ [الصادق عبد هللا] أنه كا

  بل الكتفيا بتغيري واحد فقط  .
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كــان  الشــيخ العثيمــني يــرى أن مـــن وضــع قانونــا خمالفــا لشــرع هللا فهــذا دليـــل   : تنبيــه
  ١٧٥على التفضيل او االستحالل أو حنو ذلك و هو قول الشيخ ابن إبراهيم .

و قــد تراجــع الشــيخ العثيمــني عــن قولــه هــذا ، كمــا يُفهــم مــن كالمــه يف كتــاب فتــاوى 
 ميكــن ألحــد أن يطبــق قانونــا خمالفــا األئمــة يف النــوازل املدهلمــة فقــال : و يف ظــين أنــه ال

للشــرع حيكــم فيــه عبــاد هللا إال و هــو يســتحله و يعتقــد أنــه خــري مــن القــانون الشــرعي ، 
فهو كافر و إال فما محله على ذلك ؟ قد يكـون الـذي محلـه علـى ذلـك خوفـا مـن أنـاس 

يف بقيـة  أقوى منه إذا مل يطبقه فيكون هنا مدهانا هلم ، فحينئذ نقـول أن هـذا كاملـداهن
املعاصـــي ..  إىل آخـــر كالمـــه رمحـــه هللا . مـــع العلـــم أن الشـــيخ ال يـــرى جمـــرد املداهنـــة يف 

  املعاصي كفرا خمرجا من امللة .
و هنــا الشــيخ العثيمــني نفســه قــد رد علــى قولــه األول إذ جعــل حتكــيم القــوانني حيتمــل 

جوعـه عـن قولـه هـذا الكفر و غريه ، ففي هذا اجلواب بدايـة تراجعـه رمحـه هللا ، و أكـد ر 
ما سبق نقله من كالمه الذي أجاب به  آخر عمره كما سبق نقل كالمه يف بدايـة هـذه 
الوقفة و أيضا يف كالمه الذي أتـى بـه الشـيخ األمـني و الـذي أرغـم املسـمى بــ [الصـادق 

  عبد هللا] على قراءته على احلضور .
  يف الدمعة البازية : و قد رد هذا القول كذلك الشيخ ابن باز رمحه هللا كما  

قال سائل : مساحـة الشـيخ ـ الشـيخ حممـد ـ هللا يرمحـه ـ ابـن إبـراهيم يف رسـالته ذكـر أن 
  الدول اليت حتكم بالقانون دول كفرية جيب اهلجرة منها . 

  فقال اإلمام ابن باز : لظهور الشر لظهور الكفر واملعاصي . 
  فقال السائل : الذين حيكمون بالقانون . 

                                                 
ابـن إبـراهيم يف كتـاب التوحيـد و أقـره علـى ذلـك ، و سـواء و قد نـُسب هذا القول إىل الشـيخ الفـوزان حفظـه هللا حبجـة أنـه نقـل كـالم الشـيخ  ١٧٥

صــحت نســبة هــذا القــول إليــه أو ال ، فــإن الــذي اســتقر عليــه هــو مــا ســبق نقلــه مــن كالمــه الكثــري كمــا يف الشــريط اخلــامس مــن شــرحه لنــواقض 
  اإلسالم و املوجود على موقعه و كذا يف شرحه لألصول الثالثة السيما املطبوع .
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ألن اإلمـام ابـن بـاز : شـفت رسـالته ـ هللا يغفـر لـه ـ بـل يـرى ظـاهرهم الكفـر ، فقـال 
لكـن ، هـذا ظـاهر رسـالته ـ رمحـه هللا ـ ،  وضعهم للقوانني دليل على رضــى واســتحالل

، أما جمرد أنه حكـم  أنه ما يكفي هذا حىت يعرف أنه استحلهأنا عندي فيها توقف ، 
كفر بذلك مثل الذي أمر باحلكم علـى فـالن أو قتـل بغري ما أنزل هللا أو أمر بذلك ما ي

فــالن مــا يكفــر بــذلك حــىت يســتحله ، احلجــاج بــن يوســف مــا يكفــر بــذلك ولــو قتــل مــا 
قتــــل حــــىت يســــتحل ، ألن هلــــم شــــبهة ، وعبــــد امللــــك بــــن مــــروان ، ومعاويــــة وغــــريهم ، 
ـــذا لعـــدم االســـتحالل ، وقتـــل النفـــوس أعظـــم مـــن الزنـــا وأعظـــم مـــن احلكـــم  مـــايكفرون 

  بالرشوة اهـ .
و خالصة جواب الشيخ ابن باز املذكور أعاله  أن جمـرد احلكـم بالقـانون ال يلـزم منـه 

  أن صاحبه مفضل أو جموز أو حنوه . 
و لو قدِّر أنه الزم له فال يصح كـذلك وصـف احلكـم بالقـانون املخـالف أنـه كفـر ملـا  

  سبق بيانه و كما سيأيت من كالم الشيخ ابن باز نفسه   .
: سئل املسمى بـ [الصادق عبد هللا] يف مناظرته يف كسال عن هذه املسألة  مهم بيهتن

هــــل يســــوغ فيهــــا اخلــــالف أم ال ؟ فأجــــاب بأنــــه يســــوغ فيهــــا اخلــــالف حمتجــــا خبــــالف 
املتأخرين يف ذلك و بأن الشيخ ابن باز يف الدمعة البازية ناقش أناسا يف هـذه املسـألة و 

بيـَّن كذبه يف أكثر من ة غري سائغ ،  ، و بكالمه هـذا مل جيعل اخلالف يف  هذه املسأل
  .موضع 

أوال : أن املســمى بـــ [الصــادق عبــد هللا] أنكــر قبــل هــذا الســؤال تنــاول الدمعــة البازيــة  
  فقال :  -الذي اصطلحه-ملسألة القانون الوضعي أو التشريع 

الـــذي أذكـــر مـــن كـــالم الشـــيخ ابـــن بـــاز رمحـــه هللا تعـــاىل أنـــه  
آيـــة املائـــدة ... مث ذكـــر أناســـا كـــانوا يف اجللســـة مث يـــتكلم عـــن 
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كلهم كانوا يتكلمون عن آية املائـدة ، و حنـن نـتكلم … قال 
عــــن قضــــية التشــــريع .. التشــــريع غــــري آيــــة املائــــدة  .. التشــــريع 
ـا علـى أن هنـاك  يدخل يف  آيـة املائـدة مـن جهـة أنـه ُيسـتدل 

  من احلكم ما هو كفر أكرب إذا كان تشريعا .. 
الـذي اصـطلحه -هو هنا يقرر أن الدمعة البازية مل تتناول قضية التشـريع  نإذف
د أن حيــتج علــى أن املســألة امفرتيــا بــذلك علــى الشــيخ ابــن بــاز ، مث ملــا أر  -هــو

ـم كـانوا يتناقشـون يف مسـألة وضـع  اجتهادية أتى بالدمعـة البازيـة مقـررا بـذلك أ
  -الذي اصطلحه هو-القوانني اوالتشريع 

، ملــا أراد أن يتجنــب مــا يف الدمعــة ذ بــاهلل مــن تلــوُّن هــؤالء الســرورية فالعيــا
الـــــيت -لشـــــيخ ابـــــن بـــــاز لـــــه أنكـــــر تناوهلـــــا ملســـــألة  التشـــــريع ا لبازيـــــة مـــــن خمالفـــــةا

، و ملـا أراد أن يقـرر اجتهاديـة املسـألة غـريَّ قولـه و تلـوَّن و قـال  -اصطلحها هو
  .بأن الدمعة البازية منوذج  الجتهادية املسألة 

  .يف نفس اجمللس حبسب مصلحته  تغيـَّرَ و  تلوَّنَ ال حول و ال قوة إال باهلل ؛  
مــن  ثانيا : جعله اجللسة املوجودة يف الدمعـة البازيـة دلـيال علـى أن املسـألة  اجتهاديـة

بــن اإلمــام العلــم الشــيخ عبــد العزيــز  علــى فــرتاء العظــيمو اال الكــذب الصــراح
از نفسـه نـص علـى عـدم اجتهاديـة هـذه املسـألة باز رمحه هللا ؛ إذ الشـيخ ابـن بـ

  يف نفس اجللسة :
  فقد قال سائل : ترون أن هذه املسألة ـ مساحتكم ـ يعين اجتهادية ؟ 

وهللا أنا هذا الذي اعتقـده مـن النصـوص يعـين مـن كـالم فقال اإلمام ابن باز : 
فيمــــا يتعلــــق يف الفــــرق بــــني أهــــل الســــنة واخلــــوارج واملعتزلــــة ، أهــــل العلــــم 

، أن فعــل املعصــية لــيس بكفــر إال إذا اســتحله أو دافــع عــن  خصوصــا اخلــوارج
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ا بالقتال  .. اهـ .   دو
و ملا فصَّل الشيخ العالمة حمدث العصر اإلمـام اإللبـاين هـذه املسـألة بالتفصـيل 
املــذكور أعــاله يف [فتنــة التكفــري] علــــَّق عليهــا الشــيخ ابــن بــاز مثنيــا علــى جوابــه 

قد سـلك فيهـا سـبيل املـؤمنني ، و  -أي الشيخ األلباين-بأنه املفصَّل و وصفه 
مما يعرفه صغار أهل السـنة أن [سـبيل املـؤمنني] تـــُطلق علـى قـول أهـل السـنة و 

  اجلماعة .
ثالثـــا : أنـــه زعـــم أن املســـألة فيهـــا خـــالف بـــني املتـــأخرين و عليـــه يكـــون اخلـــالف يف 

  املسألة سائغا .
  : فيقال هذا الكالم مردود من أوجه

-علـــى أهـــل العلـــم إذ أنـــه مل خيتلـــف أئمـــة أهـــل الســـنة  كـــذبااألول : أن فيـــه 
ـــــ -يف عــــدم كفــــر التشــــريع  -ســــلفا و خلفــــا الــــذي اصــــطلحه املســــمى ب

ــــه  -[الصــــادق عبــــد هللا] ــــاقي -لذاتــــه ، بــــل كلهــــم جممعــــني علــــى أن كب
ال يكــون كفــرا مــا مل يقــرتن باســتحالل أو تفضــيل أو حنــوه ،   -املعاصــي

  م ابن باز .كما سبق من كال
: أن بعـــض أهـــل العلـــم املتـــأخرين جعـــل االســـتحالل أو التفضـــيل الزمـــا  الثـــاين

للحكــــم بــــالقوانني املخالفــــة لشــــرع هللا و عليــــه جعلــــوا احلكــــم بــــالقوانني 
ا لكن ملـا اقـرتن بـه مـن املكفـرات ، و قـوهلم مـردود  الوضعية كفرا ال لذا

، و قــد ســبق ان  -علــى فــرض التســليم أنــه الزم -ألنــه  حكــم بــالالزم 
الزم القــول لــيس بقــول ، كمــا أجــاب بــذلك اإلمــام ابــن بــاز يف الدمعــة 

  البازية ، فقد سئل عن هذا القول رمحه هللا 
إمنا هو يرون أن هناك فرقا بني من يفعل املعصـية فقد قال سائل : ..   
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فــنحكم بأنــه مســلم فاســق أو نــاقص اإلميــان ، وبــني مــن جيعــل املعصــية 
مـن كونـه أبعـد الشـريعة  ال يتصــورا للنـاس ، ألنـه ـ يقولـون ـ قانونـا ملزمـ

مــثال وأقصــاها وجعــل بــدهلا قانونــا ملزمــا ـ ولــو قــال إنــه ال يســتحله ـ ال 
يتصور إال أنه إما أنه يستحله أو يرى أنه أفضـل للنـاس أومـا أشـبه ذلـك 

  ، وأنه يفارق الذي حكم يف قضية خاصة لقرابة أو لرشوة ؟ 
بـــس قاعـــدة ، قاعـــدة : ال زم احلكـــم لـــيس بـــن بـــاز : فقـــال اإلمـــام ا  

قـــد يقـــال يف الـــذي حكـــم هلـــواه أو ، الزم احلكـــم لـــيس حبكـــم ،  حبكـــم
لقريبـــه : أنـــه مســـتحل يلزمـــه ذلـــك ولـــيش يســـأل ، مـــاهو بـــالزم احلكـــم 

.. إخل ، و قـــد ســـبق نقـــل نقـــل بعـــض حكـــم ، هـــذا فيمـــا بينـــه وبـــني هللا 
  قرير هذه القاعدة .بعض أهل العلم كابن تيمية و غريه يف ت

أي يف مســـــألة جعـــــل التفضـــــيل  -: أنـــــه لـــــو قـــــدِّر أن هـــــذا اخلـــــالف  ثالـــــثال
هـو  -واالستحالل و حنوها من املكفرات الزمـا مـن وضـع القـانون أو ال

من اخلالف السائغ ، فحينها يكون قول املسـمى بــ [الصـادق عبـد هللا] 
يل أهـل العلـم خمالفا ألهل السنة و اجلماعة كذلك ألنه قد خـرج عـن قـو 

  يف املسألة ، و قد سبق بيان ذلك يف املقدمة األوىل .
حـدث  رابعال

ُ
ـذا القـول امل : أنه لو قدِّر أن من أهل العلـم املعاصـرين مـن قـال 

الذي قال به املسـمى بــ [الصـادق عبـد هللا] ، فهـذا غـري كـاف يف جعـل 
نـــزاع وإذا ذكـــروا خالفـــه هـــذا مـــن اخلـــالف  الســـائغ ، قـــال ابـــن تيميـــة: 

املتأخرين مل يكـن مبجـرد ذلـك أن جيعـل هـذه مـن مسـائل االجتهـاد الـيت 
؛ ألن كثـرياً مـن يكون كل قول من تلك األقوال سـائغاً مل خيـالف إمجاعـاً 

مســـبوق بإمجـــاع الســـلف أصـــول املتـــأخرين حمـــدث مبتـــدع يف اإلســـالم، 
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، والنـزاع احلـادث بعـد إمجـاع السـلف خطـأ قطعـاً، كخـالف على خالفه
والرافضــة والقدريــة واملرجئــة، ممــن قــد اشــتهرت هلــم أقــوال خــالفوا  اخلــوارج

   ١٧٦فيها النصوص املستفيضة، املعلومة وإمجاع الصحابة . ا.هـ
  
  
  

   -الوقفة التاسعة :
بعـدما ذكـر هــذا املسـمى  بـــ [الصـادق عبــد هللا] كالمـه الســابق مـن انعقــاد إمجـاع علــى 

ولـــه ، أراد أن يســـتدل علـــى قولـــه هـــذا قولـــه و أن مـــن أهـــل العلـــم املتـــأخرين مـــن قـــال بق
  بآيات من كتاب هللا ؛ فقال :

أكــرب ال خــالف بــني املســلمني فيــه  .. هــذا التشــريع هــذا كفــر
، فليأتين واحد من أهـل العلـم بقـول املتقـدمني يف تفسـريه هـذه 
اآليات الثالث {وال ُيشرك يف حكمـه أحـدا} ، و يف قـول هللا 

ملشـركون}، و يف قـول هللا عز و جل : {و إن أطعتموه فـإنكم 
جل و عال {أم هلم شركاء شرعوا ملـه مـن الـدين مـا مل يـأذن بـه 
ــا مــن الشــرك األصــغر) ، هــذا مــن  ــم قــالوا فيهــا : (أ هللا}،  أ

  الشرك األكرب الناقل عن امللة .. اهـ .
  

ذه اآليات الثالثة خمتصرا :   -وفيما يلي بيان خمتصر لعوار استدالله 

                                                 
  )  26/ 13تاوى ( جمموع الف ١٧٦
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أَْم َهلـُـْم ُشــرََكاُء َشــَرُعوا َهلـُـْم ِمــَن الــدِّيِن َمــا َملْ يَــْأَذْن بِــِه اهللَُّ}  �/قولــه تعــاىل : { اآليــة األوىل

� .  
ا حكت كفر مـن  ؛ أي فـيمن قـال بشـرع  من الــدينشرع بالنظر إىل هذه اآلية يتبني أ

  مث نسبه إىل هللا .
ـم ال يتبعـون مـا شـرع هللا لـك مـن الـدين  - القـومي ، بـل يتبعـون مـا قال ابن كثري : إ

علـــيهم مـــن البحـــرية  حتــــرمي مــــا حرمــــواشـــرع هلـــم شـــياطينهم مـــن اجلـــن واإلنـــس مـــن 
ـــل إىل قولـــه … والســـائبة والوصـــيلة واحلـــام وحتليـــل امليتـــة والـــدم والقمـــار  مـــن التحلي

  .١٧٧ا . هـ   والتحرمي والعبادات الباطلة واألقوال الفاسدة
ؤالء املشــــركني بــــاهلل شــــركاء يف شــــركهم وقــــال ابــــن جريــــر: يقــــول تعــــاىل ذكــــره أم هلــــ -

مــا  ابتــدعوا هلــم مــن الــدينيقــول وضاللتهم شرعوا هلم من الدين ما مل يـأذن بـه هللا 
  .١٧٨. ا . هـمل يُبِح هللا هلم ابتداعه 

اخلالصــة : هــذه اآليــة خاصــة فــيمن ادعــى أن حكــم غــري هللا هــو ديــن هللا ، فحينهــا ال 
ــا علــى كفــر التشــري ألن اآليــة حكــت كفــر مــن  -الــذي اصــطلحه-ع يصــح االســتدالل 

هـــو حكــم هللا ، و هـــذا الـــذي مســاه أهـــل العلـــم  -املغــاير حلكـــم هللا-حكمـــه -ادعــى أن
  تبديال و اتفقوا على كفره  .

  
  . �{ َوِإْن َأَطْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكوَن} �اآلية الثانية / قال تعاىل  

                                                 
  ) . 7/198التفسري (  ١٧٧
  ) . 25/14التفسري (  ١٧٨
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شيطان فقد و قع يف الكفر ، و يلزم منـه كفـر مـن ظاهر هذه اآلية أن من أطاع أولياء ال
أطاع الشيطان ففيه تكفـري مبطلـق الـذنب و هـذا خمـالف لقـول أهـل السـنة ؛ إذا ؛ فاآليـة 
ليست على ظاهرهـا أي مؤولـة ؛ و بـالنظر إىل سـبب النـزول يتبـني أن املـراد طـاعتهم مـع 

  اعتقاد صحة حتليلهم ملا حرم هللا و حترميهم ملا أحل هللا .
يقـول اإلمـام الطـربي يف تفسـريه هلــذه اآليـة : وأمـا قولـه:(إنكم ملشـركون)، يعــين:  -

أنــتم أكلتموهــا   فــإذا. اســتحالالإذ كــان هــؤالء يــأكلون امليتــة إنكــم إًذا مــثلهم، 
  ، فقد صرمت مثلهم مشركني اهـ .كذلك

ال الزجـاج: يقول اإلمام البغوي يف تفسريه هلـذه اآليـة : { ِإنَُّكـْم َلُمْشـرُِكوَن } قـ -
 أحل شــيئا ممــا حــرم هللا أو حــرم مــا أحــل هللا فهــو مشــرك منوفيه دليل علـى أن 

  اهـ .
يف يقــــــــول اإلمــــــــام األلوســــــــي يف تفســــــــريه هلــــــــذه اآليــــــــة : { َوِإْن َأَطْعُتُمــــــــوُهْم }  -

{ ِإنَُّكـــْم َلُمْشـــرُِكوَن } ضـــرورة أن مـــن تـــرك طاعـــة هللا تعـــاىل إىل اســـتحالل احلـــرام 
فقـــد أشـــركه بـــه تعـــاىل بـــل آثـــره عليـــه  ل احلـــرام واتبعـــه يف دينـــهواســـتحطاعـــة غـــريه 
  سبحانه اهـ .

يقول اإلمام ابن حيان يف تفسريه هلذه اآلية : { وإن أطعتموهم إنكم ملشـركون  -
} أي وإن أطعــتم أوليــاء الشــياطني إنكــم ملشــركون ألن طــاعتهم طاعــة للشــياطني 

وأمـــا إذا ،  االعتقـــاد إشـــراك وال يكـــون مشـــركاً حقيقـــة حـــىت يطيعـــه يفوذلـــك 
  اهـ . فاسقفهو  سليم االعتقادأطاعه يف الفعل وهو 

ذه اآلية على أن التشريع  كفـر   -الذي اصـطلحه -اخلالصة : أنه ال يصح االستدالل 
أكــرب ؛ و ذلــك ألن اآليــة حتكــي كفــر مــن أطــاع و اســتحل مــا حــرم هللا ، أو و حــرم مــا 
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الـــذي اصـــطلحه املســـمى بــــ [الصـــادق عبـــد -يع أحـــل هللا  و ال يلـــزم ممـــن وقـــع يف التشـــر 
  أن يقع منه هذا األمر الكفري. -هللا]

  . �{َوال ُيْشرُِك ِيف ُحْكِمِه َأَحدًا}  �اآلية الثالثة / قوله تعاىل  
هذه اآلية تدل علـى اختصـاص هللا حبكمـه ؛ لكـن مـا هـو هـذا احلكـم الـذي اخـتص هللا 

؛ وخالصـته أن يــُعلم أن هـذا احلكـم اخلـاص بـاهلل به ؟ بيَّنه هللا يف غـري موضـع مـن كتابـه 
  نوعان : حكم كوين و حكم شرعي .

قــال الشــيخ عبــد الــرمحن الســعدي:" هــذا يشــمل احلكــم الكــوين القــدري واحلكــم  -
الشـــرعي الـــديين فإنـــه احلـــاكم يف خلقـــه قضـــاًء وقـــدراً وخلقـــاً وتـــدبرياً واحلـــاكم فـــيهم بـــأمره 

يه وثوابه وعقابه    . ١٧٩ا. هـ …و
فحكــم هللا الكــوين واقــع ســواًء كــان هللا ســبحانه حمبــاً لــه أو غــري حمــٍب وهــذا بــال شــك  

أن أحـداً يشـارك هللا يف هـذا فقـد وقـع يف الشـرك األكـرب  اعتقــدال أحد يشاركه فيه ومـن 
إذ إنه سوى غري هللا باهلل يف أمٍر خاٍص باهلل وهو شرك يف  الربوبيَّة أما احلكم الشـرعي ، 

  التحليل والتحرمي فهذا الشك كفٌر كما سبق ،فإن أريد به 
إال أن اآلية ال حتكي شـرك مـن خـالف احلكـم الشـرعي ألنـه مل يسـاوي غـري هللا بـاهلل 
يف شيء مـن خصـائص هللا ، مث إن القـول بكفـر خمالفـة شـرع هللا هـي تكفـري بالـذنوب و 

  املعاصي و هذا شديد البطالن كما سبق . 
  

ـذه اآليـة علـى كفـر التشـريع اخلالصة : ال يصـح االسـتدال ألن  -الـذي اصـطلحه-ل 
ا حتكي كفر من ساوى غري هللا باهلل يف أحد أمرين كالمها خـاص بـاهلل ،  غاية ما فيها أ

                                                 
  كتاب تيسري الكرمي الرمحن .  ١٧٩
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أنـه معتقـد  -الذي اصـطلحه-احلكم الكوين و الشرعي ، و ال يلزم ممن وقع يف التشريع 
  أنه شريك هلل يف حكمه الكوين و ال يف حكمه الشرعي  .

  
  

  } . �{ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ هللَِّ أََمَر َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه  �و مثلها / قوله تعاىل 
ــا الســتغراق اجلــنس  ظــاهر هــذه اآليــة اختصــاص هللا بكــل حكــم ألن األصــل يف [ال] أ
ع فتفيد العموم ، لكن يلزم من القول بظاهر اآلية أن من حكم بغري ما أنزل هللا فقـد وقـ

يف الشـــرك ، و هـــذا الزم باطـــل ســـبق بيـــان بطالنـــه ، وعليـــه فـــامللزوم باطـــل و هـــو القـــول 
  بظاهر هذه اآلية .

  فما تأويل هذه اآلية ؟ اجلواب أن يقال العموم يف قوله [احلكم]  يراد به اخلصوص .
  

يف مــــذهب اخلــــوارج قـــال الشـــاطيب :" وميكـــن أن يكـــون مـــن خفـــيِّ هـــذا البـــاب  -
فإنــه مبــينٌّ علــى أن �ِإِن احلُْْكــُم ِإالَّ هللَِّ   �يم اســتدالًال بقولــه تعــاىل زعمهــم أن ال حتكــ

فَـابـَْعثُوا  �اللفظ ورد بصيغة العموم فال يلحقه ختصيٌص فلذلك أعرضوا عن قوله تعـاىل 
إال و  �… َحيُْكـُم بِـِه َذَوا َعـْدٍل ِمـْنُكمْ �وقولـه   �َحَكماً ِمْن َأْهِلِه َوَحَكماً ِمْن َأْهِلَها 

فلــو علمــوا حتقيقــاً قاعــدة العــرب يف أن العمــوم يـُـراد بــه اخلصــوص مل يســرعوا إىل اإلنكــار 
  .١٨٠ا. هـ … ولقالوا يف أنفسهم : لعلَّ هذا العام خمصوٌص فيتأولون 

  ؛ وهذا اخلصوص هو نوعي احلكم الذي سبق ذكرمها .
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ا يف قولــه مثــل مــ –أي الكــوين والشــرعي  –قــال ابــن تيميــة : وقــد جيمــع احلكمــني  -
    ١٨١ا. هـ �ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ هللَِّ  �تعاىل 

: يف كــالم الشــاطيب الســابق بيــان أن القــول بظــاهر هــذه اآليــة هــو مــن مــذهب  تنبيــه
  اخلوارج و هذا أمر آخر  وافق فيه املسمى بـ [الصادق عبد هللا] اخلوارج .

بنـوعني مـن احلكـم ،  تـدل علـى اختصـاص هللا -كسـابقتها   -اخلالصة : أن هـذه اآليـة 
و ال دخــل للتشــريع الــذي اصــطلحه هــذا املســمى بـــ [الصــادق عبــد هللا] أن صــاحبه قــد 

  أشرك يف أي منهما .
  
ــا علــى كفــر مــن قــال بـــكفر    و يف مــا يلــي ذكــر بعــض األدلــة األخــرى الــيت ُيســتدل 

ا بـني التشريع الذي اصطلحه هذا املسمى بـ [الصادق عبد هللا] منتشرة بني أتباعه ي بثو
  شباب السنة ، و اجلواب عليها خمتصرا .

  
ـــــه تعـــــاىل   ـــــدليل األول / قول ـــــوَن َحـــــىتَّ ُحيَكُِّمـــــوَك ِفيَمـــــا َشـــــَجَر  �ال ـــــال َورَبِّـــــَك ال يـُْؤِمُن َف

نَـُهمْ    . �… بـَيـْ
ــــه تعــــاىل [ال يؤمنــــون] األصــــل أن تكــــون نفــــي ألصــــل اإلميــــان إال أن هنالــــك قــــرائن  قول

زهــا مــا صــدر مــن عمــر بــن اخلطــاب ر مــن أب؛ ان ال أصــله أن املنفــي كمــال اإلميــرجحــت 
الــــذين حضــــروا  -نيرضــــوان هللا علــــيهم أمجعــــ-الصــــحابة  مــــن عامــــة بــــل ويـــوم احلديبيــــة 

م وجدوا يفالصلح  -ى هللا عليـه و سـلم صـلصدورهم شيئا على فعل رسـول هللا  من أ
ه للـــزم منـــه أن كمالـــ   ، فـــإن قيـــل بـــأن املنفـــي يف اآليـــة هـــو أصـــل اإلميـــان ال -أي الصـــلح
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، و  -و العيـاذ بـاهلل-عامة الصحابة الـذين حضـروا صـلح احلديبيـة ذلـك اليـوم قـد كفـروا 
  .فيكون القول امللزوم باطال كذلك  هذا الزم باطل قطعا

  
ممـا  �َفال َورَبَِّك ال يـُْؤِمنُـوَن ...  �: يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية : وهذه اآلية  تنبيه

ا اخلوارج على  تكفري والة األمر الذين ال حيكمون مبا أنزل هللا ، مث يزعمون حيتج 
أن اعتقادهم هو حكم هللا. وقد تكلم الناس مبا يطول ذكره هنا ، وما ذكرتـه يـدل 

  .١٨٢عليه سياق اآلية .ا.هـ
اخلالصة : تبني مما سبق أنه ليس يف اآلية حكاية لكفر خمرج مـن امللـة ؛ فـإن كـان األمـر  

ا على كفر التشريع الذي اصطلحه املسمى بــ كذلك فال يصح االست دالل 
  [الصادق عبد هللا] ؛ إذ هي من أبعد األدلة عن قوله .

   
ــَر ِإَىل الَّــِذيَن يـَْزُعُمــوَن أَنـَُّهــْم آَمنُــوا ِمبـَـا أُنْــزَِل ِإلَْيــَك َوَمــا  �الــدليل الثــاين / قولــه تعــاىل  َأملَْ تـَ

يـََتَحــاَكُموا ِإَىل الطَّــاُغوِت َوقَــْد أُِمــُروا َأْن َيْكُفــُروا أُنْــزَِل ِمــْن قـَْبِلــَك يُرِيــُدوَن َأْن 
  . �ِبِه َويُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضالًال   بَِعيداً 

ا حتتمل أحد أمرين :   إن املتأمل هلذه اآلية جيد أ
ــم التحــاكم إىل الطــاغوت ؛ فــإن كــان  .١ م صــار مزعومــا بســبب إراد أن إميــا
  ة حتكي كفر هذا الفعل .كذلك فاآلي
ـم أرادوا التحـاكم إىل الطـاغوت ؛  .٢ أن من صـفات الـذين يزعمـون اإلميـان أ

فـــإن كـــان كـــذلك فلـــيس يف اآليـــة حكايـــة لكفـــر؛ ألن مـــن شـــابه املنـــافقني يف صـــفٍة مـــن 
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م فهـذا ال يوجـب الكفـر إال بـدليل آخـر كمـن شـابه املنـافقني يف الكـذب مل يكـن   صفا
  كافراً .

ــا اخلالصــة : أ ن داللــة أآليــة علــى حكايــة الكفــر داللــة حمتملــة ؛ فــال يصــح االســتدالل 
على كفرية  التشريع الذي اصطلحه املسمى بـ [الصـادق عبـد هللا] ، ألنـه إذا 

  ورد االحتمال بطل االستدالل .
ـذه اآليـة علـى كفـر التشـريع  مث لو قـدر أن املـراد هـو االحتمـال األول ، فيلـزم املسـتدل 

حه املسمى بـ [الصادق عبد هللا] بـالزم ال يقـول بـه و هـو أن التحـاكم فيهـا الذي اصطل
  واحدة .الواقعة اليشمل  

بل ويلزم منـه تكفـري مـن أخـذ حبكـم الشـيطان فأطاعـه يف فعـل معصـية ، فيكـون تكفـري 
  مبطلق الذنب و املعاصي .

طيـف و يقول الشيخ سليمان بن سحمان معلقاً على إحـدى رسـائل الشـيخ عبـد الل -
من الفــرق بــني مــن اســتحل احلكــم بغــري وأن ما ذكره يف شأن األعراب رمحهما هللا : ( 

، هو الذي عليــه العمــل، وإليــه املرجــع عنــد أهــل العلــمما أنزل هللا، ومن مل يستحل، 
يعـــين أن مـــن اســـتحل احلكـــم بغـــري مـــا أنـــزل هللا، ورأى أن حكـــم الطـــاغوت أحســـن مـــن 

إال حكـــم املواريـــث، وأن مـــا هـــم عليـــه مـــن الســـوالف حكـــم هللا، وأن احلضـــر ال يعرفـــون 
وأمــا مــن ال يســتحل هــذا، ويــرى أن ،  والعادات هو احلـق، فمـن اعتقـد هـذا فهـو كـافر

، وال خيرج مـن حكم الطاغوت باطل، وأن حكم هللا ورسوله هو احلق، فهذا ال يكفر
  ١٨٣) ا.هـ اإلسالم

  
  . �…ُهْم َوُرْهَبانـَُهْم َأْربَاباً ِمْن ُدوِن اهللَِّ اختََُّذوا َأْحَبارَ  �الدليل الثالث / قوله تعاىل 
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بني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما يف حديث عـدي بـن حـامت رضـي هللا عنـه كيـف 

  اختذوهم أربابا .
  

والقــول بــأن (جمــرد طاعــة العلمــاء و الرهبــان و حنــوهم هــي مــن اختــاذهم أربابــا فهــي شــرك 
مــن أطــاع الشــيطان يف معصــية هللا فقــد مــن بــاب أوىل أن  ه وبــاهلل ســبحانه ) يلــزم منــه أنــ

خمالفــة لقــول  اهــذفنــه تكفــري بالــذنوب واملعاصــي ، وقــع يف الشــرك ، وهــذا قــول باطــل أل
  أهل السنة واجلماعة كما سبق .

إذن مـــن أطـــاع يف املعصـــية ال يُعتـــَرب واقعـــا يف الكفـــر إال لـــو اقـــرتن بطاعتـــه كفـــر خـــارجي  
  كاالستحالل و حنوه .

م أربابــا حيــث أطــاعوهم و قــول ابــن تيميــة : و ههــؤالء الــذين اختــذي - ا أحبــارهم و رهبــا
ـم  يف حتليل ما حرم هللا و حترمي ما أحل هللا يكونون على وجهـني : احـدمها أن يعلمـوا أ
م على التبديل ؛ فيعتقـدون حتليـل مـا حـرم هللا و حتـرمي مـا أحـل هللا  بدلوا دين هللا فيتبعو

ـم خـالفوا ديـن الرسـل؛ فهـذا كفـر .. و الثـاين : أن يكـون اتباعا لرؤوسه م مـع علمهـم أ
م بتحــرمي احلــالل وحتليــل احلــرام ثابتــا، لكــنهم أطــاعوهم يف معصــية  ١٨٤اعتقــادهم و إميــا

ا معاص ؛ فهؤالءء هلم حكم أمثاهلم من أهـل  هللا كما يفعله أهل املعاصي اليت يُعتقد أ
  .١٨٥الذنوب ))

بيــان املــراد مــن اآليــة ، يظهــر أنــه ال دخــل للتشــريع الــذي اصــطلحه اخلالصــة : أنــه وبعــد 
  املسمى بـ [الصادق عبد هللا] مبا يف هذه اآلية .

  
                                                 

م   ١٨٤ ا (أن يكون اعتقادهم و إميا   بتحرمي احلرام و حتليل احلالل ثابتا )) بقرينة املمايزة من القسم السابق .كذا ! ولعل العبارة مقلوبة ، و صوا
  ) جمموع الفتاوى . 7/70(  ١٨٥
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  َوَما اْختَـَلْفُتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإَىل اهللَِّ  �الدليل الرابع / قوله تعاىل 
و األصـــل يف خمالفـــة  غايـــة مـــا تـــدل عليـــه هـــذه اآليـــة هـــو وجـــوب احلكـــم مبـــا أنـــزل هللا ،

ا معصية ال كفر خيرج من امللة .   الواجب أ
  اخلالصة : ليس يف اآلية حكاية لكفر .

  
ــَر ِإَىل الَّــِذيَن يـَْزُعُمــوَن أَنـَُّهــْم آَمُنــوا ِمبَــا  �الــدليل اخلــامس / ســبب نــزول قولــه تعــاىل  َأملَْ تـَ

  -: �أُْنزَِل ِإلَْيَك 
ني ورجـــل مـــن اليهـــود خصـــومة قـــال الشـــعيب: كـــان بـــني رجـــل مـــن املنـــافق .١

ألنــه عــرف أنــه ال يأخــذ  –صــلى هللا عليــه وســلم  –فقــال اليهــودي نتحــاكم إىل حممــد 
ــم  يأخــذون الرشــوة ،  فاتفقــا أن يأتيــا   الرشــوة وقــال املنــافق نتحــاكم إىل اليهــود لعلَّمــه أ

ْزُعُموَن أَنـَُّهـْم آَمنُـوا ِمبَـا َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن يَـ  �كاهناً يف جهينة فيتحاكما إليه فنزلت اآلية 
  .١٨٦�… أُْنزَِل ِإلَْيَك َوَما أُْنزَِل ِمْن قـَْبِلكَ 

  و اجلواب :
أوال : هــذا األثــر ال يصــح ألنــه منقطــع ؛ فالشــعيب تــابعي ، إذا هــو مل يــدرك هــذه القصــة 

  بنفسه ، فيكون بينه و بينها انقطاع .
  ا على كفر .ثانيا : لو قدر صحة األثر فال يصح االستدالل 

  فإن قيل : بلى ألن التحاكم كان من فعل يهودي و منافق .
ة الكفار مـن يهـود أو منـافقني أو غـريهم يف صـفة هلـم ال تعـين أن هـذه  فيقال :إن مشا
الصفة كفر ، كالكذب هو من صفات املناقني و مـع هـذا لـيس كفـرا ، و قـد سـبق ذكـر 

  بعض كالم أهل العلم يف ذلك .

                                                 
  ) . 5/97أخرجه الطربي (  ١٨٦
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آخـر وهـو أن رجلـني اختصـما فقـال أحـدمها : نرتافـع  هناك سـبب نـزول .٢
إىل النـــيب صـــلى هللا عليـــه وســـلم وقـــال اآلخـــر إىل كعـــب بـــن األشـــرف مث ترافعـــا إىل عمـــر 
فــذكر لــه أحــدمها القصــة فقــال للــذي مل يــرض برســول هللا صــلى هللا عليــه وســلَّم أكــذلك 

  قال نعم فضربه بالسيف فقتله " .
ح أيضــاً بــل هــو أشــد ضــعفاً مــن الــذي قبلــه إذ هــو مــن اجلــواب : إن هــذا األثــر ال يصــ

فقـد مجـع هـذا السـند   ١٩٠ابن عباس به ١٨٩عن ١٨٨عن أيب صاحل باذام ١٨٧طريق الكليب
  بني كذاب ومرتوك وانقطاع . 

عن ابن عباس قال كـان أبـو بـردة األسـلمي كاهنـاً  ١٩١هناك سبب نزول .٣
  �املسـلمني فـأنزل هللا تعـاىل يقضي بني اليهـود فيمـا يتنـافرون إليـه فتنـافر إليـه أنـاٌس مـن 

  اآلية  .�.. َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن يـَْزُعُموَن 
  -اجلواب : أن هذا األثر مثله مثل اآلية حيتمل أحد أمرين :

ـم مـؤمنني ؛ أي  -املسلمني الـذين يف القصـة-/ أن اآلية تصف 1 م قـوم يزعمـون أ بـأ
م حتاكموا إىل  م أ م منافقني و من صفا   الطاغوت .أ

  و حينها األثر ال حيكي كفرا بل صفة من صفات املنافقني .
م مزعومــــا بســــبب هــــذا التحــــاكم ؛ فيكــــون هــــذا النــــوع مــــن 2 / أن اآليــــة جعلــــت إميــــا

  التحاكم كفرا حينها .

                                                 
و الكليب هذا قال فيه الساجي : (مرتوك احلديث وكان ضعيفا جدا لفرطه يف التشيع وقد اتفق ثقات أهـل النقـل علـى ذمـه وتركـه الروايـة عنـه  ١٨٧
ذيب الكمال يف ا   . 5825،  319 – 318/  6الحكام والفروع) بل و قال أبو حامت : الناس جممعون عى ترك حديثه .. )) 
،أ و تقريـب  1123/  3/  2و هو ضعيف  فقد قال فيه عدي بن حامت : و مل أعلم أحدا من املتقدمينا رضيه اهـ .اانظر ميـزاان االعتـدال  ١٨٨

  . 300/  258/  2، الكامل  163التهذيب ص 
ذيب الكمال  ١٨٩   . 211/  1و هنا انقطاع بني باذام و ابنا عباس حيث قال ابنا حبان حيدث هناا ابنا عباس و مل يسمع عنه اهـ . 
  ) . 2/242والبغوي يف معامل التنـزيل (   108 – 107كما علقه الواحدي يف أسباب النزول ص   ١٩٠
  . 107 -106حدي يف أسباب النزول ص) والوا 124/5رواه الطرباين يف الكبري (  ١٩١
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ـــذا  و مبــا أنــه حيتمــل أن يكـــون األول و حيتمــل أن يكــون الثــاين فـــال يصــح االســتدالل 
  تمل الكفر وغريه ، و إذا توارد االحتمال بطل االستدالل .اإلثر ألنه استدالل مبا حي

  
/ مـــا رواه اخلمســـة وغـــريهم عـــن الـــرباء بـــن عـــازب ولفظـــه عنـــد أيب داود  الســـادسالـــدليل 

عمـــي ومعـــه رايـــة ،  –وعنـــد النســـائي أصـــبت  –والنســـائي قـــال:" لقيـــت 
فقلت له أين تريـد؟ قـال: بعثـين رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم إىل رجـل 

كح امرأة أبيه فـأمرين أن أضـرب عنقـه وآخـذ مالـه " وعنـد الرتمـذي وابـن ن
ماجه ورواية للنسائي أنـه " خالـه " .  ، وأخرجـه النسـائي والطحـاوي مـن 

  حديث معاوية بن قرة عن أبيه وفيه " وأصفى ماله " .
، و و مبا أنه أِخذ ماله إذا فالرجل قِتل مرتـدا ، و سـبب ردتـه هـو اسـتحالل مـاحرم هللا  

أي -. إذا هــو  جعــل الفــرج حــالال هــووالــزواج دليــل ذلــك أنَّ املقتــول تــزوج امــرأة أبيــه ، 
  استحل ما حرم هللا و هو فرج امرأة أبيه . -الرجل

طحـــــاوي: وهـــــو أن ذلـــــك املتـــــزوج ، فعـــــل مـــــا فعـــــل ذلـــــك ، علـــــى قـــــال أبـــــو جعفـــــر ا -
، فـــأمر رســـول هللا االســـتحالل ، كمـــا كـــانوا يفعلـــون يف اجلاهليـــة ، فصـــار بـــذلك مرتـــداً 

  ١٩٢صلى هللا عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل باملرتد ا.هـ
م كـانوا يتزوجـون  - قال السـندي : (نكـح امـرأة أبيـه) : علـى قواعـد أهـل اجلاهليـة ، فـإ

بأزواج أبائهم ، يعدون ذلك من باب اإلرث ، و لذلك ذكر هللا تعاىل النهـي عـن ذلـك 
] ... فالرجــل ســلك 22كــح ءاباؤكم}[النســاء / خبصوصــه بقولــه : {و ال تنكحــوا مــا ن

  ١٩٣مسلكهم يف عد ذلك حالال ؛ فصار مرتدا ، فقتل لذلك.. اهـ .

                                                 
  . 360)  وانظر االختيارات الفقهية  ص3/149شرح معاين اآلثار (  ١٩٢
  . 3332شرحه لسنن النسائي حتت احلديثرقم  ١٩٣
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  ١٩٤قال أمحد بن حنبل : نرى و هللا أعلم أن ذلك منه على االستحالل اهـ . -
و اخلالصـــة أن احلـــديث حيكـــي كفـــر مـــن اســـتحل مـــا حـــرم هللا ، فـــال عالقـــة بينـــه و بـــني  

لحه املســـمى بــــ [الصـــادق عبـــد هللا] ، إذ ال يلـــزم ممـــن وقـــع فيـــه أنـــه التشـــريع الـــذي اصـــط
  استحل ذلك .

: مت أخذ هذه األجوبة و غريها من كتب عديدة السيما كتب الشيخ الفاضـل /  تنبيه  
حفظه هللا و نفع به و أدامـه ناصـرا للسـنة و أهلهـا و قامعـا -عبد العزيز بن ريس الريس 

س تلك الكتـب كتـاب [تبديـد كواشـف العنيـد يف تكفـريه ، و على رأ -للبدعة و أهلها 
لبالد التوحيد] فهو عمدة يف الرد على شبه خوارج العصر فلرياجـع فإنـه غايـة يف الفائـدة 

-، و قــد قــدم لــه يف هــذا الكتــاب الشــيخ صــاحل الفــوزان وغــريه مــن كبــار علمــاء األمــة 
و الـــيت كانـــت مليئـــة  -حفظـــه هللا-، و أيضـــا كتـــب الشـــيخ بنـــدر العتيـــيب  -حفظهـــم هللا

خـري سـاعد ملـن أراد  -بعـون هللا-بالنقول عن أهل العلم من السلف واخللـف ، فكانـت 
  أن يرد على املخالفني ألهل السنة يف الباب .

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 1498/  1085/  3مسائل ابنه عبد هللا  ١٩٤
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   -الوقفة العاشرة :
ايــة   ملـا فـرغ املسـمى بــ [الصـادق عبـد هللا] مـن إلقـاء شـبهاته الـيت سـبق كشـفها و يف 

انتقـل للطعـن  -حفظـه هللا و نفـع بـه-القائمة بينه و بني الشيخ األمني الصـادق املناظرة 
  يف علماء األمة :

ال يكــون كفــرا إال إذا إن اقــرتن  -الــذي اصــطلحه-فقــد زعــم أن القــول بــأن [التشــريع  
  !!] قول اجلهمية استحالل أو  حنوه من املعتقدات الكفرية هو

] 5من أفواههم إن يقولون إال كذبا } [الكهف/ال إله إال هللا ،  {كربت كلمة خترج 
.  

بأنـــه قـــول  -ســلفا و خلفــا-و اجلماعــة  قـــول أئمـــة أهـــل الســـنةانظــروا كيــف يصــف 
  . اجلهمية

و  العثيمــني و يف الشـيخ  األلبــاين و يف الشـيخ ابــن بــازيف الشـيخ  يطعــنانظـروا كيـف 
أئمــة و غـريهم مـن  الشــنقيطيو يف الشـيخ  الفــوزانو يف الشـيخ  ابن ابراهيميف الشيخ 
الــذي اصــطلحه املســمى بـــ -الــذين اتفقــت كلمــتهم يف تعليــق كفــر التشــريع  أهــل الســنة

  . بقرتانه باستحالل أو تفضيل أو تسوية -[الصادق عبد هللا]
ا لكلمة  هللاو    . على أئمة أهل السنة احلاقدخطرية أطقلها هذا  عظيمةإ
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أال يوجــد فــيهم غــرية ؟   احلاقــدجـل من هـذا الر  حمبوهاو  شباب أهل السنةهم  أين
؟ بــل أال يوجــد فــيهم غــرية علــى  الطعــن يف أئمــة اهــل الســنةعلــى مثــل هــذا  و احــرتاق

ي أدخل فيهــا مــا من افرتاءات هذا الرجل الذشريعة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
أما زال هنالك من يهــوِّن مــن خــروج بعــض ؟  ليس منها و أخرج منها أصوال عظيمة

 هذا املفــرتي احلاقــد املســمى بـــ [الصــادق عبــد هللا] أمثالاة الذين يتميعون مع الدع
مــع أمثالــه و مــع مــن متيَّــع بعقيــدة الــرباء و العــداء ن اآلوان الــذي تقومــون فيــه ئ؟ أمل يــ
؟ مــاذا ينتظــرون  أهــل البــدعمــن مــا زال هنالــك مــن يشــك يف كــون هــذا الرجــل أ؟  معهــم

يف أئمـة أهـل  الطعــن؟ مـاذا ينتظـرون أكثـر مـن  لسـنةيف منهج أهل ا التحريفأكثر من 
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  -الوقفة احلادية عشرة :
قــد بلــغ هــذا املســمى بـــ [الصــادق عبــد هللا] درجــة مــن التالعــب باأللفــاظ و الغلــو يف  

علــى التكفــري إىل القــول بــأن جمــرد قــول حــاكم مــا يف شــيء حمــرم يف الشــرع أنــه ال شــيء 
و هذا كفر مباشرة ألنه بذلك قد استحل ما حـرم هللا االسـتحالل الكفـري أو حن صاحبه

فـــإن هـــذه اآليـــة تـــدل علـــى أن القـــول بـــأن  ؛ فقـــال يف كتابـــه [االســـتنباطات البهيـــة] : 
الشيء حالل أو حرام بناء على الظن واهلوى واخلرص كذب على هللا تعـاىل ، والكـذب 

مث  -ل هـذا كفـر خمـرج عـن امللـة والعيـاذ بـاهلل على هللا تشريع وحكـم بغـري مـا أنـزل هللا وكـ
وأمــا االســتنباط فهــو متعلــق بتحقيــق املنــاط يف ســبب كفــر مــن اســتحل مــا حــرم  -قــال 

هللا، فمــن الواضــح مــن نصــوص الكتــاب والســنة أن املســتحل كــاذب علــى هللا مشــرع مــن 
ول هـــذا دون هللا فهـــو مبـــدل لشـــرع هللا معانـــد حلكمـــه ســـبحانه وتعـــاىل، فـــاهلل تعـــاىل يقـــ

فمناط الكفر إذن هـو التشـريع مـن -مث قال  - حالل، وهذا العبد احلقري يقول بل حرام
دون هللا ورد حكم هللا وحمادة حكمه تبارك وتعاىل، وتأمل أن هذا املستحل ال يلزمـه أن 
يقول هذا حكم هللا حىت يكـون كـافرًا، بلمجـرد كونـه اسـتحلَّ احلـرام فقـد كفـر وارتـد عـن 

  .اإلسالم
أو مـا شـابه ذلـك مـن ) ال حرج ِمن فعل كـذا وكـذا: (أن من كتب دستورًا قال فيه  كما
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التشريعات اجلاهلية، يف حني أن هللا تعاىل قد حرَّم ذلك الشيء؛ فهذا ُمسـَتِحلٌّ ملـا حـرم 
والعكــس كــذلك يف حتــرمي مــا أحــل . حــرام، وهــذا يقــول ال حــرج: هللا، فــاهلل تعــاىل يقــول
اجلاهليــة  يــة اليــوم َتِعــجُّ بــزخم كبــري وكــم هائــل مــن هــذه التشــريعاتهللا، والدســاتري اجلاهل

فــأي حمـادة واســتحالل  -مث قـال  - وحمـادين فيهـا حكــم احلكـيم العلــيم واخلـالق العظــيم
وكمــا تقــدم ال يلــزم أن يقــول هــذا حكــم هللا، فاآليــات دالــة علــى أن جمــرد !! فــوق ذلــك؟

والحـظ أن  -مث قـال - فـر وردة عناإلسـالماالستحالل للحرام واحلكم بغريمـا أنـزل هللا ك
هــذا املســتحل مل يقــل أن هــذا هــو حكــم هللا يف املســألة بــل فقــط ابتــدع شــرًعا مــن عنــده 
قـــال فيـــه هـــذا حـــالل وهـــذا حـــرام تبًعـــا هلـــواه أو لضـــغط الواقـــع أو ملـــا ميليـــه عليـــه شـــياطني 

لـذين حرمـوا وأحلـوا اجلن، وهذا ما ذكـره هللا تعـاىل يف كتابـه عـن أهـل اجلاهليـة ا و اإلنس
بـــأهوائهم وهـــم يعلمـــون أن هـــذا حكمهـــم ولـــيس هـــو حكـــم هللا ومل يقولـــوا أن هـــذا هـــو 

  . ١٩٥حكم هللا اهـ
ذا الكالم قد سـاوى بـني اإلطـالق الشـرعي و اإلطـالق اللغـوي للتحليـل و هـذا  فهو 

بــــني  -أو هكــــذا يُظهــــرون-منتشــــر بــــني أتباعــــه و أنــــه يف مثــــل هــــذه املســــألة ال مييــــزون 
  طالق اللغوي و اإلطالق الشرعي للفظي التحليل و التحرمي .اإل

و لبيــان هــذا يقــال : أن التحــرمي يف اللغــة هــو املنــع فكــل مــن منــع نفســه أو غــريه شــيئا 
الزَّبيــدي يف تــاج العــروس و فقــد حرمــه عليــه كمــا نــص علــى ذلــك مجــع مــن أهــل العلــم ك
ــــرازي يف خمتــــار الصــــحاح و اجلــــوهري يف  ابــــن منظــــور يف لســــان العــــرب و زيــــن الــــدين ال

  الصحاح . 
و كذا التحليل هو ضـد التحـرمي أي املـأذون بـه ، كمـا نـص علـى مجـع مـن أهـل العلـم   

كالزَّبيــدي يف تــاج العــروس و ابــن منظــور يف لســان العــرب و زيــن الــدين الــرازي يف خمتــار 

                                                 
  حتت االستنباط السابع بعد املائة 199ص  ١٩٥
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و  الصــحاح و اجلــوهري يف الصــحاح و ابــن األثــري يف النهايــة يف غريــب احلــديث و األثــر
  الفريوزآبادي يف القاموس احمليط و ابن دريد يف االشتقاق .

  
و إال للــزم ،  أنــه يعتقــد حرمتــه عنــد هللا فــال يلــزم منــهفــإذا جعــل أحــدهم شــيئا ممنوعــا 

التحـرمي ملـا  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قد وقع يف كفــرو هـو  منه الزم باطل
] و 1يب مل حتــرم مــا أحــل هللا لــك}[التحرمي / أحــل هللا  كمــا يف قولــه تعــاىل {يــا أيهــا النــ

  هذا الزم باطل باإلمجاع كما حكاه الرازي و غريه من أهل العلم .
و قد قال األلوسي يف تفسريه هلذه اآلية : وقد زل الزخمشري ههنا كعادته فـزعم أن مـا 

ملنـري يف وقع من حترمي احلالل احملظور لكنه غفر له عليه الصالة والسالم ، وقد شن ابـن ا
االنتصــاف الغــارة يف التشــنيع عليــه فقــال مــا حاصــله : إن مــا أطلقــه يف حقــه صــلى هللا 
عليه وسـلم تقـول وافـرتاء والنـيب عليـه الصـالة والسـالم منـه بـراء ، وذلـك أن حتـرمي احلـالل 
علـــى وجهـــني : األول : اعتقـــاد ثبـــوت حكـــم التحـــرمي فيـــه وهـــو كاعتقـــاد ثبـــوت حكـــم 

ظور يوجب الكفـر فـال ميكـن صـدوره مـن املعصـوم أصـًال ، والثـاين : التحليل يف احلرام حم
االمتناع من احلالل مطلقاً أو مؤكـداً بـاليمني مـع اعتقـاد حلـه وهـذا مبـاح صـرف وحـالل 
حمــض ، ولــو كــان تــرك املبــاح واالمتنــاع منــه غــري مبــاح الســتحالت حقيقــة احلــالل ، ومــا 

وإمنــا عاتبــه هللا تعــاىل عليــه رفقــاً بــه  وقــع منــه صــلى هللا عليــه وســلم كــان مــن هــذا النــوع
وتنويهــاً بقــدره وإجــالالً ملنصــبه عليــه الصــالة والســالم أن يراعــي مرضــاة أزواجــه مبــا يشــق 

  . ١٩٦عليه جرياً على ما ألف من لطف هللا تعاىل به اهـ
و عليه ال يلزم ممن و ضع قانونا يقول فيه ال حرج على من زىن أو ال حـرج مـن شـرب 

ذلــك أنــه يعتقــد حلــه عنــد هللا بــل غايــة مــا يــدل عليــه مثــل هــذا الكــالم أنــه اخلمــر و حنــو 
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ال يُعاقٍـب عليـه ، ال أنـه ال إمث عليـه عنـد  -أي احلـاكم-غـري ممنـوع عنـد صـاحبه أي أنـه 
  هللا .

اسـتحالل املـرء ملـا حـرم هللا أو العتقـاده حتـرمي ملـا أحـل هللا إال  اعتقـادو ال سبيل ملعرفـة 
ال ميكــــن للبشــــر د نــــه بــــذلك ، ألن أمثــــال هــــذه األمــــور مــــن العقائــــتصــــريح مقرينــــة كالب

  االطالع عليها كما سبق من كالم ابن تيمية .
  
إذن هــذا أيضــا مــن الغلــو يف التكفــري الــذي يصــدر مــن أمثــال هــذا املســمى بـــ [الصــادق  

  عبد هللا] و الذي يبثه و ينشره يف دعوته بني العامة و ال حول  وال قوة إال باهلل .
ـــــ [الصــــادق عبــــد هللا] مــــن كتابــــه  ببــــهتن : إن مــــا ســــبق نقلــــه مــــن كــــالم هــــذا املســــمى ب

احملاولـــة الوحيـــدة لـــه يف اســـتنباط  شـــيء مـــن هذيانـــه املتعلـــق  هـــو [االســـتنباطات البهيـــة]
علـى أهـل  فـرتاءاالألن جل اعتماده يف إثبـات قولـه هـو  مبسألة احلكم بغري ما أنزل هللا .
و ذلـك  و يستنبط  فهو من أبعد الناس عن مثل هـذا ،العلم فحسب ، أما أن يستدل 

قولـــه  عـــنديـــه علمـــا معتـــربا ينـــافح بـــه س ليلـــألســـباب عديـــدة منهـــا أنـــه  -و هللا أعلـــم-
مسـألة اإلنكـار  ، و مـا سـبق مـن اسـتنباطاته يفدث املخالف ألهل السنة و اجلماعـة حملا
قــة بعلــم  مــن علــوم جهــال بــأمور متعل إذ أبــرز شــاهد علــى هــذا . خــريى والة األمــر لــع

  عليه بني األصوليني كما سبق . جممع أمر اآللة كأصول الفقه ، بل قد خالف يف
يفتضـح  حـىت الدث مع أهل السـنة قـدر املسـتطاع حمللذلك جتده يتجنب مناقشة قوله ا 

بــل الــذي يقــوم بــذلك هــم أتباعــه ممــن ســار علــى دربــه ؛ ، تالعبــه  فَيظهــر جهلــه و أمــره
م ألهــــل الســــنة يف كتابــــات مطولــــة ،  ينــــافحون عــــنفتجــــدهم  م و خمالفــــا حــــىت حمــــدثا

-علــى فــالن  -أو مــا أشـبه ذلــك -لقـد خرجــت ثالثــة ردود  نــاس قــوهلم :لينشـروا بــني ا
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مـــائيت ال يقـــل عـــن مائـــة صـــفحة أو منهـــا و الـــرد الواحـــد   -الـــذي هـــو مـــن أهـــل الســـنة
  صفحة أو ما أشبه ذلك .

ـم قـد فيعتمدون علـى مثـل هـذه الـدعاوى املزخر  فـة و املنمقـة حـىت يومهـوا مـن ال يـدري أ
  ، و احتجوا عليه حبجج وفرية . ردوا على خمالفهم ردا شديدا

ا غثاء كغثاء السيل ، إذ جلها نقـول ال عالقـة هلـا مبـا يريـدون ، و قواعـد مـا   و الواقع أ
ا من سلطان .   أنزل هللا 

  -الوقفة الثانية عشرة :
ري حكـــام املســـلمني بـــل و أكربهـــا و أقبحهـــا ، هـــو أن و آخـــر شـــبهات القـــوم يف تكفـــ 

حكـــام اليـــوم ينطبـــق علـــيهم وصـــف الطائفـــة املمتنعـــة ذات الشـــوكة ، و الطائفـــة املمتنعـــة 
ذات الشــوكة تكفــر كفــرا أكــرب خمرجــا مــن امللــة و ال حتتــاج إىل إقامــة حجــة حــىت يكفــروا 

  امة للحجة .بدليل أن الصحابة ملا قاتلوا مانعي الزكاة كفروهم من غري إق
  و جوابا على هذه الشبهة يقال :

 عليهـا قاتلــتعن شريعة الزكاة و  امتنعتاليت أوال / أن مسألة تكفري الصحابة للطائفة 
و ذكـر أن ١٩٧حمل خالف بني أهل العلم كما نص على ذلك شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة 

   عند اإلمام أمحد غريه .نيفيها قول
صــحابة  تامتنعــت عــن شــريعة الزكــاة و قاتلــ لطائفــة الــيتثانيــا / الصــحيح يف املســألة أن ا

ــم كفــار و سـبب الكفــر لــيس جمــرد اإلمتنـاع إذ جــاء عنــد الرتمــذي أن عبــد  علـى ذلــك أ
العقيلـــي قـــال : كـــان أصـــحاب حممـــد صـــلى هللا عليـــه و ســـلم ال يـــرون  ١٩٨هللا بـــن شـــقيق

ـا طائ فــة باغيــة إذ يقــول شـيئا مــن األعمــال تركـه كفــر غــري الصــالة اهــ ، و أيضــا لــيس أل
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ابــن تيميــة يف املوضــع الســابق : و أمــا أهــل البغــى اجملــرد فــال يكفــرون باتفــاق أئمــة الــدين  
م قاتلوا على ترك شريعة  مـىت امتنـع رجـل عـن  ؛ ألنهظاهرة اهـ ، بل سبب كفرهم هو أ

ـا ، هـذا ال يصـدر إال  يه حىت يقتـل فهـذا ال يصـدر عـن مقـرفعل شريعة واجبة عل بوجو
فهــو كــافر اتفاقــا ؛ قــال ابــن تيميــة : وال يتصــور يف العــادة أن  عليــه، و هلــا جاحــد مــن 

رجًال يكون مؤمنـاً بقلبـه ، مقـراً بـأن هللا أوجـب عليـه الصـالة، ملتزمـاً لشـريعة النـيب صـلى 
هللا عليه وسلم وما جاء بـه ، يـأمره ويل األمـر بالصـالة فيمتنـع ، حـىت يقتـل، ويكـون مـع 

ـــا غـــري أين ال ذلـــك مؤمنـــاً يف البـــ اطن قـــط ال يكـــون إال كـــافراً، ولـــو قـــال أنـــا مقـــر بوجو
    ١٩٩أفعلها كان هذا القول مع هذه احلال كذباً منه ا.هـ 

ــا ميتنــع أن يصــر  -رمحــه هللا -وقــال  : فــإن كــان مقــراً بالصــالة يف البــاطن، معتقــداً لوجو
م  وهلـذا مل يقـع هـذا على تركها حىت يقتل وال يصـلي، هـذا ال يعـرف مـن بـين آدم وعـاد

ـا ويقـال لـه : إن مل تصـل وإال قتلنـاك  قط يف اإلسالم ، وال يعرف أن أحداً يعتقـد وجو
وهــو يصــر علــى تركهــا مــع إقــراره بــالوجوب ، فهــذا مل يقــع قــط يف اإلســالم . ومــىت امتنــع 
ـا ، وال ملتزمـاً بفعلهـا،  الرجل مـن الصـالة حـىت يقتـل: إن مل يكـن يف البـاطن مقـراً بوجو

  . ٢٠٠فهذا كافر باتفاق املسلمني  ا.هـ 

وأمـا قتـال املقـرين بنبـوة مسـيلمة، فهـؤالء مل يقـع بدهللا بن حممد بن عبد الوهاب : قال ع
؛ كفــروا، وإال فــالإن قــاتلوا اإلمــام عليهــا : وهــذه حجــة مــن قــالبيــنهم نــزاع يف قتــاهلم؛ 

املسـتند إىل نصـوص فإن كفر هـؤالء وإدخـاهلم يف أهـل الـردة، قـد ثبـت باتفـاق الصـحابة 
، فإن يف الصحيح عن النيب صلى هللا خبالف من مل يقاتل اإلمام عليهاالكتاب والسنة، 

مــا يــنقم ابــن مجيــل إال أنــه كــان فقــريا : "فقــال؛ منــع ابــن مجيــل: عليــه وســلم أنــه قيــل لــه
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ـز بـن حكـيم، ؛ ، فلم يأمر بقتله، وال حكم بكفـره" فأغناه هللا ويف السـنن مـن حـديث 
ومــن منعهــا فإنــا آخــذوها وشــطر :"يــه عــن جــده، عــن النــيب صــلى هللا عليــه وســلمعــن أب
  . ٢٠١اهـ احلديث" ماله

  
مـا لـيس   ظـاهرة امتناع طائفة ما عـن القيـام بشـريعةجمرد ن إإذا تبني ما سبق فإنه يُقال : 

ـم جاحـدون هلـذه  كفرا ما مل يقاتلوا على ذلك ، فإن قاتلوا على الرتك فحينها يرتجح أ
  عة .الشري

وقـــد فصـــل يف هـــذه املســـألة اإلمـــام ابـــن بـــاز يف مناظرتـــه يف الدمعـــة البازيـــة و بـــني أنـــه ال 
يكفر املمتنـع حـىت يقاتـل امـا إن مل يقاتـل علـى ذلـك فـال ميكـن القـول بكفـره حـىت و لـو  

  كان ذلك هو املظنون به .
كفـري : أن أهل السنة اختلفـوا علـى قـولني يف ت فتكون خالصة الرد على هذه الشبهة 

  الرتك . على الطائفة املمتنعة عن القيام بشريعة ظاهرة و اليت قاتلت على ذلك أي
قـــويل أهـــل العلـــم يف املســـألة ، و  عـــنـــا تكفـــر و إن مل تقاتـــل خروجـــا ن القـــول بأو فيكـــ

  خمالفة ألهل السنة و اجلماعة كما سبق بيان ذلك يف املقدمة األوىل .
حــيال يومهــون مــن انطلــت عليــه أن الطائفــة املمتنعــة  : إن للســرورية يف هــذه املســألة تنبيــه

ال يوجــد  تفطن إىل أنــهمــا يكــون و ذلــك أن يـُـ أيســرتكفــر إمجاعــا ، و كشــف ذلــك مــن 
اإلمجاعــات  بــل و إن مل تقاتــل أبــدا عــن شــريعة ظــاهرة طائفــةإمجــاع حيكــي كفــر امتنــاع 

  :  احملكية يف هذه املسألة نوعان
  .ظاهرة عن شريعة طائفة املمتنعةجوب قتال اللى و امجاع ع:  األول

  الثاين : إمجاع على أن مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصحابة كفار .
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يس هنالـك و كال النوعني ال حجة هلم فيه إذ ال تعارض بينه و بني مـا سـبق تقريـره ، فلـ
كيـف ينعقـد علـى مثـل هـذا إمجـاع و مث  ،  إمجاع حيكي كفر امتناع طائفـة و إن مل تقاتـل

  مل يقل به أحد من أهل السنة  هو قول
  
  

  -:الوقفة األخرية 
  بعد الفراغ من الوقفات السابقة فإنه يستخلص يف معرفة حال هذا الرجل أمور:

الـيت ينهـل منهـا يف بـاب مـن أعظـم األبـواب  يفــرتي -حالـه حـال شـيخه -. أن الرجل1
  ال و هو إمجاع أهل العلم أو قول السلف الصاحل .أالسلفيون دينهم؛ 

  على علماء أهل السنة . االفرتاء . أن الرجل كثري2
  . أن الرجل يطعن يف أئمة ألهل السنة .3
مصــطلح األحاديــث ذو مــنهج خــرب مــن علــوم اآللــة كأصــول الفقــه و أن الرجــل يف  .4

مـا يتعلـق مبصـطح لق بأصول الفقه أما سبق بيان ما يتع ، و قد حيث التقعيد و التطبيق
  احلديث :

علــى تــرك  -أو املتقــدمني-فكزعمــه إمجــاع الســلف  الفاســد  دالتقعيــ فمــن حيــث  
التصحيح جبمع الطرق الضعيفة ، أو ما اصطــُلح عليـه بــ [االحتجـاج باحلسـن لغـريه]! و 

علمـاء هـذا الفـن بسـوء املـنهج و عنـد الرجـوع إىل كـالم احملققـني  هو يرمي بذلك مجـاهري
أن يكــون يف هــذا البــاب إمجــاع ينفــي  -مــثال- يف هــذا البــاب جنــد أن احلــافظ ابــن حجــر

واحــد نقلــوا  ابــن صــالح و غــري-ســواء مــن املتقــدمني او املتــأخرين فقــال : إن املصــنف 
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االتفاق على أن احلديث احلسن ُحيتج به كما حيتج بالصـحيح و إن كـان دونـه يف املرتبـة 
  ، فما املراد على هذا باحلديث احلسن الذي اتفقوا فيه على ذلك ؟

ذي حــرره املصــنف و قــال أن كــالم اخلطــايب ينــزل عليــه ، و هــو روايــة هــل هــو القســم الــ
أو القســم الــذي ذكرنــاه آنفــا عــن إىل آخــر كالمــه ؟ … الصــدوق املشــهور باإلمانــة 

  أو ما هو أعم من ذلك ؟ . مع جمموعة أنواعه اليت ذكرنا أمثلتها ؟ ٢٠٢الرتمذي
فــاق إمنــا تصــح علــى و الــذي يظهــر يل أن دعــوى االتمل أر مــن تعــرض لتحريــر هــذا ، 

أئمة هذا الفن كأمحد  و قبله الشافعي و غريمها كـانوا يـرون ، و ٢٠٣اهـ  دون الثايناألول 
ـــذا النـــوع مـــن األ فـــرتاءات علـــى أهـــل حاديـــث و هـــذا ُيضـــاف إىل قائمـــة االاالحتجـــاج 

  السنة الطويلة اليت صدرت من هذا احلاقد املسمى بـ [الصادق عبد هللا] .
بــل و مبــا  ،افكتضــعيفه األحاديــث بعلــل ليســت فيهــ الفاسـد  بيقالتط حيث نم و أما

  .  كما سبق يف تضعيفه حلديث عياض بن غنم   ةليس عل
  فباهلل عليكم يا شباب السنة.. رجل مثل هذا.. 

  داعية بدع.. داعية ضالالت.. يؤسس هلا ؛ و يضع هلا الشبهات و التلبيسات..
إذا رأوا رجــال عنــده بــدع أو مقــاالت كــان الســلف الصــاحل    كيــف يطلــب عنــده العلــم؟

العلـــم ؛ و ســـيأيت الكـــالم علـــى تعامـــل  يفحمدثـــة حـــذروا النـــاس منـــه و لـــو كـــان مـــا كـــان 
  السلف مع أهل البدع قريبا إن شاء هللا .

علـى أئمـة السـنة  و يفــرتي يكــذبفما بالكم و الرجـل يف العلـم ال يـؤمتن ؛ فهـو   
كمـــا ســـبق ذكـــر بعـــض افرتاءاتـــه  رارا مـــن الســـلف و اخللـــف و يطعـــن فـــيهم مـــرارا و تكـــ

                                                 
  سمى بـ [الصادق عبد هللا] اتفاق العلماء األوائل على عدم االحتجاج به .هذا هو الشاهد من النقل ؛ إذ هذا  القسم هو الذي زعم امل ٢٠٢
  ) .402 – 401/  1النكت على كتاب ابن صالح ( ٢٠٣



 عرض و نقد    افتراءات الصادق عبد هللا

 ١٤٩

منهجه فيــه الذي يوصف فيه بزخرف القول  بل و حىت احلديثعليهم و طعنه فيهم ، 
  .خرب

  .بذي منهج قومي و ليس بذي علم معترب ليسو عليه هذا الرجل   
 بــدينكم الفــرار الفرار. و يف العداء و الرباء من أمثال هؤالءيا شباب السـنة  هللا فاهلل

فــان جمالسـه و دروسـه و دوراتـه ؛  احــذروانكم هذا الرجل عن منهج السـلف. و ال يفتن
ا -إن وجد -اجلهل مبا فيها من علم   .أسلم لدينكم من العلم 

ــا يف حالنــا اليــوم مــع املســمى   عظيمــات كلمــاتو آخــر مــا يف هــذه الوقفــة     بـــ كأ
  :[الصادق عبد هللا] و أمثاله 

  بية لإلمام األوزاعي رمحه هللا :هي من الكلمات الذه فىلفأما األو 

و اعلمــوا ان اتقـوا هللا معشــر املسـلمني ،  اقبلــوا نصـح الناصــحني ، و عظـة الوعــاظني ،  
مــن علــى ، و  مبــن تقتــدونو  عمــن تأخــذونهــذا العلــم ديــن ، فــانظرا مــا تصــنعون و 

؛ فــــإن أهــــل البــــدع كلهــــم  مبطلــــون أفــــاكون آمثــــون ، ال يرعــــوون، و ال  ديــــنكم تــــأمنون
، و يقولـون مـا ال  علــى حتريــف مــا تســمعونوال مع ذلك يُؤمنون نظرون و ال يتقون،  ي

فكونــوا ، و هللا حمــيط مبــا يعلمــون  يف ســرد مــا يُنكــرون و تســديد مــا يفــرتونيعلمــون ، 
و مــــن صــــلح مــــن  فــــإن علمــــاءكم األولــــنيهلــــم حــــذرين متهمــــني رافضــــني جمــــانبني، 
و احذروا أن تكونوا هلل مظاهرين ، و لدينـه ،  املتأخرين كذلك كانوا يفعلون و يأمرون

بتــوقري هلــم أو تعظــيم أشــد مــن أن تأخــذوا عــنهم هــادمني ، و لعــراه ناقضــني مــوهنني 
ـــم مقتـــدين و هلـــم مصـــدقني مـــوادعني مـــؤالفني  معينـــني هلـــم مبـــا ، الـــدين و تكونـــوا 

يصـــنعون علـــى اســـتهاء مـــا يســـتهون ، و تـــأليف مـــن يتـــألفون مـــن ضـــعفاء املســـلمني 
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يهم الـــذي يـــرون ، و ديـــنهم الـــذي يـــدينون ، و كفـــى بـــذلك مشـــاركة هلـــم فيمـــا لـــرأ
  ٢٠٤اهـ يعلمون

الـذي هـو مـن   -رمحه هللا- مام أهل السنة اإلمام أمحد بن حنبللإل و أما الثانية : فهي
أشهر الناس يف إظهار الشدة و العداء على أهل البدع ، بل  هو ممن حكى إمجاع أهـل 

مـــن مـــرة ؛ مـــن ذلـــك أنـــه قـــال : جتنبـــوا اجلـــدال و الكـــالم الســـلف علـــى ذلـــك يف أكثـــر 
معليكم بالسنن ،  م كانوا يكرهون الكالم  و ما كان عليه أهل العلم قبلكم ؛ فإ فإ

  ٢٠٥، و إمنا السالمة يف ترك هذا .. اهـ و اجللوس معهمو اخلوض يف أهل البدع 

ـم كـانوا يبـدِّعون عن سـلف هـذه او ما ذكره ابن بطة  إلماملثة : فهي لو أما الثا ألمـة أ
مــن جالســهم أو خــالطهم أو حنــو ذلــك مــن التميــع معهــم فقــال كمــا يف اإلبانــة : و حنــن 
اآلن ذاكــرون شــرح الســنة و وصــفها ، و مــا هــي يف نفســها ، و مــا الــذي إذا متســك بــه 

ـــا ، و ا ـــَي  ـــا مسُِّ ن خالفـــه أو إســـتحق الـــدخول يف مجلـــة أهلهـــا و مـــا العبـــد و دان هللا 
ممــا ا منه دخل يف مجلة من عبنـاه و ذكرنـاه ، و ُحـذِّر منـه ، مـن أهـل البـدع  الزيـغ ، شيئ

…  أمجع على شرحنا له أهل اإلسالم و سائر األمة مذ بعث هللا نبيه إىل وقتنا هذا
  مما ذكره يف هذا الشرح : فكان ممااهـ 

ن أمكنــك أن و ال تشــاور أحــدا مــن أهــل البــدع يف دينــك ، و ال ترافقــه يف ســفرك ، و إ
مــن الســنة جمانبــة كــل مــن اعتقــد شــيئا ممــا ذكرنــاه (أي : مــن ال تقاربــه يف جــوارك ، و 

البـــدع)، و هجرانـــه ، و املقـــت لـــه  هجـــران مـــن وااله ، و نصـــره ، و ذبَّ عنـــه ، و 
  ٢٠٦اهـ صاحبه ، و إن كان الفاعل لذلك يُظهر السنة

                                                 
  ) .362/  6تاريخ دمشق ( ٢٠٤
  ) .539/  2اإلبانة ( ٢٠٥
  . ٢٨٢الشرح و اإلبانة ص   ٢٠٦
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