من منهـج األئمــة األعـــــالم

يف أصول التلقي يف اإلسالم ()5

(رشوط وضوابط وشبهات)

.

عضو هيئة التدريس بكلية الرشيعة بجامعة القصيم
وعضو جلنة املناصحات الفكرية

قرأه وعّلّلق عليه وقدم له
معايل الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلامء وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء
@
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ﮪ ﮫﮬ ﮭ
إن احلمد هلل ،نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا
وسيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضَّلَّل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال
إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممًدًدا

عبده ورسوله.

أما بعد :فهذا الكتاب الثالث الذي دونته أثناء إلقاء الدروس للدورات

العلمية يف املناصحات الفكرية منذ تكليفي باملشاركة فيها من قبل وزارة الشؤون

اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية عام ()6241هـ ،وقد أسند إَّيلَّيل اإلخوة
القائمون عىل هذه الدورات العلمية مرات  -تدريس موضوع التكفري :رشوطه،

وضوابطه ،وشبهاته ،فكتبت مذكرة يف بادئ األمر ما زلت أزيد فيها وأعّدّدل ،حتى
إذا اكتملت كتا ًبًبا راجعته ،ووثقت نصوصه ،وخ ّرّرجت أحاديثه؛ متهيًدًدا لطباعته ،ثم
عرضته بعد ذلك عىل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ـ حفظه اهلل تعاىل ـ

الذي أبدى -مشكو ًرًرا مأجو ًرًرا -مالحظات قيمة تراها يف ثنايا الكتاب الذي تضمن

مقدمة عن باب التكفري وخطورته ،ثم ضوابط رشعية للتكفري ،تبعها رشوط التكفري
وموانعه عند أهل السنة ،ثم زبدة الكتاب وفتحه املتضمن للرد عىل مخس عرشة

شبهة ،هي أهم الشبهات التي يطرحها ،وحيتج هبا بعض املوقوفني عىل تكفري

اململكة العربية السعودية .وهنا أنبه عىل عدة تنبيهات:

* التنبيه األول :أنه ليس كل من دخل يف هذه الدورات العلمية ووضع له

الكتاب حيمل عقيدة التكفري اخلارجية ،وإنام الغرض  -إضافة لبيان عقيدة السلف

 هو التحذير من هذا الفكر املنحرف ،والتحصني منه ،وقد كانت استفادة هؤالءْت طائفة
املوقوفني من هذا الكتاب استفادة علمية ممتازة  -وهلل احلمد  ،-نعم ،وِجِجَدَد ْت
حتمل الفكر الضال الذي يكفر الدولة ،وربام كفروا معها بعض أهل العلم ،وهؤالء

أقسام:
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فمنهم من مل يستفد ومل يغري فكره ،بل يرصح بأنه أعطى البيعة البن الدن

والظواهري من بعده ،وال يرد السالم ،بل إذا س ّلّلم عليه بعض أعضاء املناصحة،

قال :أبيت .أي :أمتنع عن الرد عليكم؛ ألهنم عنده أعوان الطواغيت .وهذا الصنف

قليل.

ومنهم من انتقل من تكفري الدولة إىل التوقف عن تكفريها بعد املناقشة

الطويلة والصعبة.

ومنهم من رجع عن تكفريه الذي بناه عىل أوجه مخسة خالل جلسة واحدة؛
ألن تكفريه كان مبنًّيًّيا عىل جهٍلٍل منه ،وقلة علم ،فل اّماّم تبني له رجع.

وغاية علم كثري من هؤالء قراءة كتب بعض منظري التكفري ،يرددون ما

يكتبونه ،فإذا قذف بصوارم احلق وثواقب السنة بقي حائ ًرًرا ،حتى وصل األمر

ببعضهم ّ -ملّملا أحرج بأقوال األئمة ومواقفهم  -للتشكيك ببعض األئمة ،كاإلمام

أمحد ،والشافعي ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية ،فض اًلاًل عن بعض العلامء املعارصين.

وإين إن أنسى فال أنسى شا ًّبًّبا صاح يف أثناء أحد درويس بمسمع من زمالئه يف

الدورة العلمية قائ اًلاًل :احلمد هلل أين سجنت ،لقد ظننت أين سأ ّجّجَفَف ر وأدخل اجلنة،

وإذا أنا يف طريق جهنم ،أين نحن عن هذا العلم؟.

وقد كنت نقلت يف كتايب األول عبارات عديدة من أقوال بعض هؤالء الشباب

الذين ناقشتهم ،ومن ذلك ما كتبه أحد املوقوفني يف إحدى الدورات فقال« :احلقيقة

التي يعلم اهلل سبحانه صدقها يف قلبي أين فهمت:

 MQأن العلامء إذا أطلقوا لفظة كفر عىل حكم معني قد يكون هذا الكفر دون
كفر ،وأي ًضًضا جيب أن الشخص إذا فعل مكف ًرًرا جيب أن ُيُي َأَأْسْسل قبل أن يطلق عليه

الكفرُ ،يُي َأَأْسْسل ،ويبني له احلق فقد يكون جاه اًلاًل ،وقد يكون متأو اًلاًل ،وقد يكون
مكر ًهًها.
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 MRوعرفت ما هو الوالء للكفار واملخرج من امللة ،وهو عن حمبة دينهم ،وأنه
ٍّب لدينهم فهذا «ليس بكفر» .واستفدت أنه جيوز
إذا كان موال ًيًيا ملصلحة من غري ح ٍّب
املعاملة مع الكفار والبيع والرشاء معهم.
 MSوأنه جيب اإلذعان للعلامء ،واالعرتاف هلم بالفضل ،واستفتاؤهم،
والرجوع هلم يف النوازل.

 MTوأنه جيب الطاعة والوالء حلكام هذه البالد ،واالعرتاف بفضلهم عىل بالد
املسلمني ،وسبقهم دون غريهم إىل الدعوة إىل اهلل ،ونرص لو ،نيملسملا اياضق ة  ا ا
يكون مسو ًغًغا اخلروج عليهم لدعوى وجود الظلم.
 MUوأنه جيب التثبت عند سامع اإلشاعات ،وأن األوىل يف هذا الزمن الدعوة
إىل اهلل.
 MVواستفدت أن اجلهاد جيب فيه :الراية ،وإذن ويل األمر ،والوالدين»أ.هـ.

* التنبيه الثاين :أين ّملّملا رأيت النفع العظيم وهلل احلمد بكتايب السابق
لدورات املناصحات «حقيقة الوالء والرباء يف الكتاب والسنة» نشطت يف نرش هذا
الكتاب ،الذي طبع يف مكتبة اإلمام الذهبي بالكويت ثالث طبعات احتسابية،
وزع ُتُت منها عىل جلنتي املناصحة يف الرياض والقصيم ألف نسخة ،وضعت يف
غرف املوقوفني ،فصار له األثر الواضح الذي رأيته أثناء املناصحات  -بفضل اهلل.

وأما كتايب الثالث الذي ألف يف «املناصحات» قدي اًماًم ،وهو كتاب «جهاد

املسلمني بني فهم الغالة وختذيل املرجفني» فلم أنشط ملراجعته

ENF

حتى اليوم -

بسبب انشغايل باملشاركة بتأليف كتاب للرد عىل عاصم املقديس ،أحد منظري

( )1سوف ستصدر الطبعة األوىل منه بعد املراجعة والتحرير  -بإذن اهلل  -خالل األشهر القادمة .كام
ستصدر كذلك معه الطبعة الثانية من كتايب "أقوال ذوي العرفان يف أن اعامل اجلوارح داخل يف مسمى
اإليامن" بزيادات  ،بتقديم شيخنا صالح الفوزان –حفظه اهلل.-
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التكفري اخلارجي ،وصاحب كتاب «الكواشف اجللية يف كفر الدولة السعودية»،

بتكليف من سمو وزير الداخلية ،بواسطة «مركز بصرية للبحوث والدراسات

الفكرية» ،لك ّنّني قمت بنرشه عىل الشبكة العنكبوتية بنسخته غري املحررة ،ثم

أدخلت كث ًريًريا من مباحثه ضمن كتاب «الرد عىل شبهات أهل الغلو يف اململكة
العربية السعودية  -اجلزء األول» عند تكليفي بمراجعته من قبل سمو وزير

الداخلية ،بواسطة «مركز بصرية للبحوث والدراسات الفكرية».

* التنبيه الثالث :أنه من خالل تدرييس يف املدارس واجلامعات واملناصحات

واملساجد خالل ما يقارب ثال لغت يل نيبت دوقع ةث ل نم ريثك يف ةفرحنملا راكفألا 

عقول أبنائنا -ذكو ًرًرا وإنا ًثًثا -بطرق خمتلفة من أخطرها :الغزو الفكري احلركي الذي

نتج من دخول بعض اجلامعات احلركية يف بالدنا ،فتوىل بعض أعضائها أو املتأثرون

هبا التوجيه واإلرشاد ،ونرشوا الكتب الفكرية التي توضح تصورهم ،وهي خمالفة ملا
قامت عليه الدعوة اإلصالحية يف هذه البالد ،فرصنا كمن لف احلبل حول عنقه:

 -فبعض اجلمعيات والنشاطات املدرسية يف ذلك الوقت توالها بعض

املتأثرين هبذا الفكر احلركي الذي يناضلون عنه ،وال يرون الصواب يف غريه ،وال

يسمحون ملن مل يكن عىل منهجهم أن يدخله.ENF

( )1لقد درست أول حيايت الوظيفية يف مدارس وزارة الرتبية والتعليم ،فرأيت ذلك عيا ًنًنا ،من ذلك :أين ّملّملا
كلفت يف مدينة الرياض من قبل مدير املدرسة باإلرشاف العام عىل مجعية التوعية مل أستطع السيطرة
عليها؛ ألن املسؤول املبارش فيها أقنع الطالب أن ال يتعاملوا إال معه ،ثم التف عىل املدير بعد ذلك .أما
بعد عوديت للمنطقة فرأيتهم يكلفون الطالب بالبحث والكتابة عن سري العلامء الذين وقفوا ضد احلكام
وابتعدوا عن الدخول عليهم ،لتكرهيهم بموقف علامء السنة يف اململكة .ورأيتهم يدربون الطالب
تدريبات عسكرية غريبة ،يصاحب ذلك بث لفكر اجلهاد؛ للدفاع عن األمة بالكلامت واألناشيد
واملرسح ،دون اإلشارة لضوابط اجلهاد ،ورشوطه ،وموانعه .وقد أخربين شيخنا الشيخ حممد بن صالح
العثيمني
مرة أن حرض بعض اجلمعيات ذات يوم ،فقام مدرسهم يتكلم بقوة عن فضل العز بن=
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وحتى يف اجلامعات  -التي يفرتض أهنا وضعت إلخراج جيل عىل منهج

التوسط واالعتدال خيدم وطنه

صار الغالب فيها هو التحذير ممن يوصل الفكر

الصحيح للطالب ،ENFوإن كان له نشاط علمي وحضور وتأثري يبعد بأي وسيلة،EOF
بينام كانت كتب رموز اجلامعات احلركية هي الكتب املتداولة باملكتبات املدرسية
واجلامعية ،واملراجع يف كثري من البحوث العلمية.

=عبد السالم ،ويشيد بموقفه الصارم من حكام عرصه ،قال الشيخ :فصربت حتى انتهى اجتامعهم؛ ألين
ال أريد أن أفسد فرحة الطالب يف احلفل ،فقلت هلذا املدرس بعد هناية احلفل لوحده :دعك يف دروسك
وما كلفت به ،أما العز بن عبد السالم فقد خالفه من هو أكرب منه وأعلم وأتقى من علامء األمة.
( )1يف إحدى دورات املناصحات الفكرية يف سجن احلائر سنة (6241هـ) وجدت يف قاعة الدورة العلمية
أحد طاليب الذين درستهم يف اجلامعة ،فحزنت لذلك ،وجتاهلته حتى انتهت الدورة ،ويف آخر درس
حلقني خارج القاعة فمنعه الضابط ،فقلت له :دعه .فلام جاء إيل قال :ما عرفتني؟ فقلت :بل عرفتك أول
ما رأيتك ،فقال :أين أنتم عنا يا شيخ .فقلت له :يا فالن ،أمل أطالبكم يف اجلامعة قبل سنوات بوضع
ملخص لنفس هذا الكتاب الذي درسته لك اآلن «حقيقة الوالء والرباء» مقابل درجات النشاط؟ قال:
بىل ،ولكن كنا ال نسمع منك شيئا أبًدًدا ،كأن عىل آذننا قطن؛ ألننا قبل أن نأيت إىل اجلامعة ونحن يف املعهد
كنا نحذر من أشخاص يف اجلامعة ،وأنت أحدهم ،وواهلل ملا رأيت اسمك يف مدريس الدورة يف السجن
أصابني اخلوف ،ولكني اآلن عرفت احلق .فقلت له :إن الذين منعوك أن تسمعني وأمثايل من الناصحني
يف الكلية هم الذين جعلوك ال تسمعه إال بالسجن ،ولكن يا فالن ،إن كنت اآلن عرفت احلق فالزمه،
ووالة األمر مل يأتوا بطالب العلم لكم إال لتهيئتكم للخروج بعد إزالة الشبهات عنكم ،ولكن اصدق
اهلل يصدقك .بل أذكر يف تلك الفرتة أين ّملّملا أعطيت الطالب الكتاب ليخترصوه ،فأثنوا عىل معلومات يف
الكتاب مل جيدوها يف غريه عند أحد دكاترة العقيدة ،فقال هلم الدكتور بعد فرتة  -كام أخربوين  :-ما كتبه
الدكتور عصام صحيح ،لكن ال ينطبق عىل حكام هذا العرص .وبسبب مثل هذا التكليف للطالب وجه
ّيل لتكليفهم بأعامل خارج املنهج.
يل خطاٌبٌب من الكلية أحتفظ به يفيد بأن طال ًبًبا قد اشتكوا ع ّيل
( )2مع أين عضو يف جلان املناصحات ،فقد رشحت مرا ًرًرا إلقامة بعض املحارضات يف مدارس التعليم العام
مع بعض اإلخوة أصحاب الطرح السليم ،لكن يف أول األمر كان يعتذر بأن التوجيه يف إدارة التعليم
ومكتب الدعوة اتفقوا عىل أن ال يقيم املحارضات يف املدارس إال أعضاء مكتب الدعوة الرسميني .و ّملّملا
توىل مكتب الدعوة رج ٌلٌل عاق ٌلٌل وضع يل جدو اًلاًل يف بعض املدارس ،و ّملّملا أردت الذهاب للمدرسة الثانوية
يف الوقت املحدد ،وسألت عنها ،فقال يل أحد اإلخوة ،وهو يضحك :هذه الثانوية باقي عىل افتتاحها
ستة أشهر .ومرة أخرى أردت الذهاب فاعتذرت يل املدرسة؛ لوجود ظرف طارئ ،فرتكتهم ومل أعد
للذهاب للمدارس ،وقد أخربين أحد اإلخوة أنه وضع له حمارضات كثرية تزيد عىل عرشين مرة مل يلق
واحدة منها ،مع أنه أستاذ يف اجلامعة ،وخطيب جامع ،وعضو مناصحات ،وعضو يف اللجنة االستشارية
يف وزارة الشؤون اإلسالمية يف منطقة القصيم.

01

 -وأما منابر اجلمع فأغلبها قدي اًماًماًم ال تتحدث عن بيان األفكار املنحرفة ،وال

جتيل املنهج احلق بوضوح تام عند حدوث األمور املؤثرة عىل أمن البالد ،كمسائل

اإلرهاب ،والتفجري ،وذهاب كثري من شبابنا ملناطق القتال بزعم اجلهاد ،حتى

اضطرت وزارة الشؤون اإلسالمية لوضع برامج حمارضات منهجية خلطباء اجلوامع

يف املسائل املنهجية ،مع مراقبة لبعض اخلطب التي يراد منها بيان احلق يف هذه

األمور.ENF

 وأما وسائل التواصل واإلعالم بمختلف وسائله فهو يف بداية األحداث كانمرت ًعًعا خص ًبًبا لربامج التهييج واإلثارة العاطفية عىل القتال األخري يف أفغانستان ،أيام
دولة طالبان EOFثم العراق بشكل رصيح ،أو غري رصيح ،عن طريق ما يكتبه أو يقوله
بعض الدعاة ،والتي أقر مجاعة من املوقوفني بأهنا أحد األسباب الرئيسية لذهاهبم
لتلك املناطق.
يف لقاء مع منسويب وزارة الشؤون اإلسالمية (جريدة
( )1قال صاحب السمو امللكي األمري نايف
الرياض8241/6/5 -هـ-العدد « :) 4240 1حسب ما علمت من وزير الشؤون اإلسالمية أن يف
البالد (اململكة) أربعة عرش ألف مسجد مجعة .إ ًذًذا لدينا يف الشهر تقري ًبًبا (  ) 56ألف منرب وخطبة .بالتأكيد
لو قامت كل هذه املنابر بالواجب عليها ،وركزت عىل واقعنا ،وأمهلت (ليس إمها اًلاًل كام اًلاًل ،ولكن ال
تعطيها أولوية ألوضاع أخرى خارج الوطن) لو ركزت عىل رشح ضالل هؤالء ،وحتذير الناس من
االنخراط ،أو االستامع ،أو القبول أو التعاون مع هؤالء -الهتدى أناس كثري ،إ ًذًذا عليكم مسؤولية
كبرية،وإن شاء اهلل انتم أهل هلا ،ال بد أن تتحملوها ،ال بد أن نشعر عىل أرض الواقع بعملكم وجهادكم.
وبالتأكيد ستثابون عىل هذا من اهلل  ،وسيشكركم كل إنسان يف هذا الوطن ،وعىل رأسهم والة أمرنا،
وسنحس أننا عملنا ما جيب أن نعمل عىل حمورين أساسيني ،وهو العمل األمني والفكري ،وال شك أن
العمل الفكري أدق وأهم؛ ألن الفكر يعم الكثري ،وينترش كث ًريًريا ،واجلريمة ال تظهر إال وقت التنفيذ أو النوايا».

يف مرض موته يقول عن القتال األول يف أفغانستان مع
( )2سمعت شيخنا حممد بن صالح العثيمني
الشيوعيني« :أفتينا الشباب بالذهاب ألفغانستان جلهاد الكفار ،فرجعوا وعاطفة أحدهم تكاد حتمله بني
السامء واألرض ليقول :أفتني أقتل فال ًنًنا وفال ًنًنا .وكأن الناس دجاج أو نعاج»أ.هـ .لذا فعلامء وعقالء
هذه البلد يتوقفون بعد هذا ألف مرة قبل أن يقدم أحدهم عىل إباحة إرسال أبنائنا ألمكنة تكون مرت ًعًعا
جديًدًدا لتأثرهم باألفكار التكفريية اإلرهابية.
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فل اّماّم بدأت اململكة العربية السعودية بمواجهة اإلرهاب والتفجري من الفئة
الضالة اخرتق بعض هذه الوسائل من يفتعل املعارك اجلانبية مع بعض فئات
املجتمع املختلفة ،مما يزيد يف تفكك حلمته.ENF
خطا ًبًبا سلمته له بيده مرف ًقًقا به بعض املقاالت
( )1كنت كتبت لصاحب السمو امللكي األمري نايف
املنحرفة ،وفيه« :فقد ترشفت أن كنت ضمن أعضاء جلان املناصحة منذ بدايتها ،ومن خالل جتربتنا مع
هؤالء املوقوفني عوجلت الكثري من الشبه لدهيم -وهلل احلمد -وتم بياهنا ،إال أن األمر الذي كان يؤرقنا،
ونحرج عند السؤال عنه ،وال نستطيع اإلجابة عليه بشكل يقنعهم هو ما يكتبه بعض املنحرفني يف اجلهة
األخرى يف صحفنا اليومية من نقض لثوابت هذا الدين والتوحيد الذي قامت عليه هذه الدولة ،فيح ّمّمل
هؤالء املوقوفون الدولة مسؤولية السامح هلم؛ ليقدحوا يف الدين ...إن ما يبنيه املناصحون يف سنوات
هيدمه هؤالء الكتاب بمقال واحد ،إهنم من أسباب اإلرهاب يف بالدنا ،نحن الذين نناصح املوقوفني
نتأمل من مقاالت هؤالء أشد األمل ،فكيف بأكثر الشباب املتحمس الذي إذا قرأ هذا اهلجوم عىل دينه سهل
اصطياده من قبل منظري الفكر الضال ...ونحن نفزع إليكم -بعد اهلل -إليصال مثل هذا املقاالت خلادم
احلرمني وويل العهد من قبلكم شخصًّيًّيا فهذا من أعظم إنكار املنكر إذا جرى عىل يديكم ،والذي
سيكتب اهلل لكم به الذكر بني العاملني ،يقول تعاىل ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮊ[احلج .] ٤١ :والذي نعتقده ،وندين اهلل به
أهنم لو علموا بمثل هذا الكالم ملا رضوا به ،لكن هناك من يلبس احلق بالباطل ،وإال فهل يمكن أن
يرىض مسلم بمثل هذا الطعن يف عقيدته؟) .فوعد سموه
بفعل ما يستطيع ملنعهم ،وقد فعل حينام
صدر القرار امللكي برقم (أ )39/بتاريخ  1432 /5/ 25هـ الذي نرش يف مجيع الصحف(ومنها :صحيفة
الرشق األوسط يف 1432 /5/61 :هـ العدد ) 11841 :القايض بتعديل بعض مواد نظام املطبوعات
والنرش التي تؤكد عىل حظر اإلساءة إىل الدين اإلسالمي ،وإحالة من يقوم بذلك للمحكمة املختصة،
ومبي ًنًنا سبب هذا التعديل بقوله( :وانطال ًقًقا من هدي رشعنا املطهر بحفظ الكلمة ،وصيانتها ،وحتمل
مسؤوليتها والتحذير من خطورهتا عىل الفرد واجلامعة ،وملا الحظناه عىل بعض وسائل اإلعالم من
التساهل يف هذا األمر باإلساءة أو النقد الشخيص ،سواء لعلامئنا األفاضل املشمولني بأمرنا رقم [أ]17/
بتاريخ  1432 /4/ 13هـ) ،أو غريهم ممن حفظت الرشيعة هلم كرامتهم وحرمة أعراضهم :من رجال
الدولة ،أو أي من موظفيها ،أو غريهم من املواطنني .ومما جاء تعديل املادة (التاسعة) لتصبح بالنص
التايل« :يلتزم كل مسؤول يف املطبوعة بالنقد املوضوعي والبناء اهلادف إىل امل لإ دنتسملاو ،ةماعلا ةحلص  ى ى
وقائع وشواهد صحيحة ،وحيظر أن ُيُينرش بأي وسيلة كانت أٌّيٌّي مما يأيت -1 :ما خيالف أحكام الرشيعة
اإلسالمية ،أو األنظمة النافذة -2 .ما يدعو إىل اإلخالل بأمن البالد أو نظامها العام ،أو ما خيدم مصالح
أجنبية تتعارض مع املصلحة الوطنية -3 .التعرض ،أو املساس بالسمعة ،أو الكرامة ،أو التجريح ،أو
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ولذا فإنني أعتقد أنه ال خالص هلذه البالد السعودية من هذه األفكار املتطرفة
املتسلسلة إال بإنشاء جهاز لألمن الفكري الوطني ،توضع له اخلطط واألفكار اجلادة
احلازمة من قبل املختصني يف خمتلف التخصصات ،ويف مقدمتهم سامحة املفتي،
وهيئة كبار العلامء ،ويكون هذا اجلهاز مستق اًّلاًّل يرتبط بامللك مبارشة كجهاز مكافحة
الفساد ،بحيث تفرض براجمه عىل أجهزة اإلعالم ،ووزارة الرتبية والتعليم،
واجلامعات ،ومنابر اجلمع ،ومجيع املناشط العامة واخلاصة بخطة تكاملية حياسب
فيه املقرص؛ ليخرج جي ٌلٌلٌل حمص ٌنٌنٌن ينتهج منهج الوسطية واالعتدال.ENF
 

اإلساءة الشخصية إىل مفتي عام اململكة ،أو أعضاء هيئة كبار العلامء ،أو رجال الدولة أو أ ٍّيٍّي من
موظفيها ،أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية ،أو االعتبارية اخلاصة».
( )1كنت دعوت هلذا املرشوع يف ورقة العمل التي طرحتها يف مؤمتر احلوار الوطني يف اللقاء التاسع بتاريخ
 1431 /1/5هـ ،وكان عنوان اللقاء واقع اخلطاب السعودي وآفاقه املستقبلية ،وكان يف ذلك الوقت
منقو اًلاًل عىل القنوات الرسمية:
(.)http://www.kacnd.org/center_videos.asp?step=1&vid_id=85

الفصل األول:





:

:

:

َأَأص ُلُل ال ِرِرْفْفُكُك من ال ِرِرْفْفَكَك بالفتحَ ،مَمصَدَدر َرَرَفَفَكَك  ،وله معان عديدة منها السرت
والتغطية ،منه قول لبيد( :يف ليلة َرَرَفَفَكَك النجوم غاممها) أي :غطاها .ومنه ُسُسُسمي الكا ُرُرِفِف
الليل املظلم؛ ألنه سرت بظلمته كل يشء ،وكل يشء غطى شيئا فقد ُهُهَرَرَفَفَكَك  ،أي
يغطيها ،والكافر :الزارع؛ ألنه يغطي البذر بالرتاب.ENF
ويف الرشع :هو مأخوذ من معناه اللغوي؛ ألن الكا ِفِفر يسرت نعم اهلل عليه
بجحدها ،فهو نقيض ومضاد لإليامن.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ملا عرف اإليامن بأنه اإلقرار واالنقياد( :والكفر
هو عدم اإليامن ،سواء كان معه تكذيب أو استكبار أو إباء أو إعراض ،فمن مل
حيصل يف قلبه التصديق واالنقياد فهو كافر).EOF

وقال( :فاإليامن به يتضمن اإليامن بجميع كتب اهلل ورسله ،وأصل الكفر
والنفاق هو الكفر بالرسل وبام جاؤوا به ،فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه
العذاب يف اآلخرة).EPF
وعرفه السبكي بقوله( :حكم رشعي سببه جحد الربوبية ،أو الوحدانية ،أو
الرسالة ،أو قول ،أو فعل حكم الشارع بأنه كفر ،وإن مل يكن جاحًدًدا).EQF

( )1انظر :تاج العروس(  ،) 51 / 14خمتار الصحاح( ،) 586 /1املصباح املنري(.)535/2
( )2جمموع الفتاوى. 639 /7:
( )3املرجع السابق.681/ 11 :
( )4الفتاوى. 586 /2:

14

وقال ابن حزم( :وهو يف الدين :صفة من جحد شي ًئًئا مما افرتض اهلل تعاىل

اإليامن به بعد قيام احلجة عليه ببلوغ احلق إليه ،بقلبه دون لسانه ،أو بلسانه دون
قلبه ،أو هبام م ًعًعا ،أو عمل عم اًلاًل جاء النص بأنه خمرج له بذلك عن اسم اإليامن).ENF
:

:

،

جاءت النصوص الصحيحة عن رسول اهلل

بتعظيم رمي املسلم بالكفر،

والتحذير من ذلك؛ ملا فيه من التعدي عىل حكم اهلل ورسوله بغري بينة ،والظلم

العظيم للمسلم بوصفه بغري وصف اإلسالم ،وملا يرتتب عىل ذلك من املفاسد

العظيمة ،وذلك من أوجه:

^WÔ·Îf= 4…f= 4Õ’kÿ^= ‚‹= àÍÜwkÿ

روى الشيخان ْنْنَعَع يِبيِبَأَأ
ِهِهِبِب
ِخ
َمُها».EOF
َألَألِخي ِهِهَ :يَيا َكَكا ُرُرِفِف ْدَقَقَفَف ْد َبَبا َءَء َأَأَحُدُدَح َمُهَمُه
َةَةَرَرْيْيَرَرُهُه

َّنَّنَأَأ ُسُسَرَر و َلَل اهلل

َقَقا َلَلِ« :إِإَذَذا َقَقا َلَل الَّرَّرُجُجُلُل

ُقُقَيَي و ُلُل« :اَلاَل ِمِمْرْرَيَي ي َرَرُجُجٌلٌل َرَرُجُجاًلاًل ِبِبا ُفُفْلْل ُسُسوِقِقِقَ ،وَواَلاَلاَل
ُهُهَّنَّنَأَأ َعَعِمِمَسَس ال َّيَّيِبِبَّنَّن
و ْنْنَعَع يِبيِبَأَأ ٍّرٍّرَذَذ
ِمِمْرْرَيَي ي ِهِه ِبِبا ِرِرْفْفُكُكْلْل ِإِإ اَّلاَّل ا ْرْرَتْتْتَّدَّدَت ِهِهِهْيْيَلَلَعَع ِ ،إِإ ْنْن ْمَلْمَلْمَل ْنْنُكُكَيَي َصَصا ُهُهُبُبِحِح َكَكَذَذ ِلِل َِِك
َك» لفظ البخاري.EPF

َثَثَّدَّدَحَح َّنَّنَأَأ اًلاًلُجُجَرَر َقَقا َلَلَ :وَواهلل اَلاَل
وروى مسل ٌمٌم ْنْنَعَع َدْنْنُجُج َد ٍبٍب « َّنَّنَأَأ ُسُسَرَر و َلَل اهلل
َيَيْغُرُرِفِفْغ اهلل ٍناَلاَلُفُفِلِل ٍنٍنَ ،وَوِإِإ َّنَّن اهلل َتَعَعَت اىَلىَل َقَقا َلَلَلْ :نْنَمَم َذَذا ا ِذِذَّلَّل ي َتَتَيَيَأىَّلىَّلَأ َعَعَّيَلَّيَلَّيَل ْنْنَأَأ اَلاَل َأَأْغَرَرِفِفْغ ٍناَلاَلُفُفِلِل ٍن ؟ َفَفِإِإيِّنيِّن ْدَقَق ْد
ُت َلَلَمَمَعَع َكَك
َك».EQF
ُتُتْرْرَفَفَغَغ ٍناَلاَلُفُفِلِل ٍن َبَبْحْحَأَأَوَوْطْط ُت

( )1اإلحكام يف أصول األحكام. 49 /1:
ِوِوْأْأَتَت
ِرْيِرْيِرْيَغَغِبِب
ِبِبِدِدَألَأل
يٍلٍل َوَوُهُهَفَف اَماَمَكَك َقَقا َلَل.
َ ،بَباب ْنْنَمَم َرَرَّفَّفَكَك َخَخَأَأ ا ُهُه
( )2رواه البخاري(َ ،) 03 16- 26 /8تَتِكِكاب ا
ِخِخَألَأل
ِنِناَماَم
ِإِإ
ومسلم(َ ،)422- 56 /1تَتِكِكا ُبُب ا ِنِناَماَمْيْيِإلِإل  ،باب َيَيَبَبا ِنِنِن َحَحا ِلِل ي ْنْنَمَم َقَقا َلَل ي ِهِه ا ِمِمِلِلْسْسُمْلُمْلُمْل َيَيا َكَكا ُرُرِفِف .
( )3رواه البخاري(َ ،) 6045 - 15 /8تَتِكِكاب ا ِبِبِدِدَألَأل َ ،بَباب َمَما ُيُي َهَهْنْن ى ْنْنِمِم الِّسِّس َبَبا ِبِب َوَوالَّلَّل ِنِنْعْع  .ومسلم(- 57 /1
َ ،) 226تَتِكِكا ُبُب ا اَماَمْيْيِإلِإل ن ،باب َيَيَبَبا ِنِن َحَحا ِلِل ِإِإي ِنِناَماَم ْنْنَمَم َبَبِغِغَرَر ْنْنَعَع ِبِبَأَأي ِهِه َوَوُهُهَوَو َلَلَلْعْعَيَي ُمُم.
( )4صحيح مسلم(َ ،) 6847 - 36 /8تَتِكِكا ُبُب ال ِّرِبِّرِبِّرِب وال ِلِلِّصِّصة واآلَدَدا ِبِب ،باب ال ِىِىْهْهَّنَّن ْنْنَعَع ِنِنْقْقَتَتي ِطِط ا َسَسْنْنِإلِإل ا ِنِن ْنْنِمِم ِةِةَمْحَمْحَمْحَرَر اهلل َعَعَتَت ا ىَلىَل.
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وروى أبو داود يف « َبَباب يِفيِف ال ِيِيْهْهَّنَّن ْنْنَعَع ا ِيِيِيْغْغَبَبْلْل » ،واب ُنُن َّبَّبِحِحان يف « َبَبا ِبِب ِرِرْكْكِذِذ ا ِرَبِرَبِرَبَخلَخل
ال َّدَّدا ِلِل ىَلىَلَعَع َّنَّنَأَأ َلَلْوْوَقَق ا ِءِءْرْرَملَمل  :اَلاَلاَلي   ُ ُرِرِفْفْغَغَ ل هللا  َ َكَكَ م اَاَ ق   ْ ْدَدَ ي اَخُاَخُاَخُف  ُ ُع هْهْيِيِلَلَ علا  وُوُقُقُ ب ةَةَةَ » ْنْنَعَع يِبيِبَأَأ َةَةَرَرْيْيَرَرُهُه
ْرِصَ ،قَقَفَف ا َلَلِ :نِنِّلِّلَخَخي َرَرَوَو يِّبيِّب َتَتْثْثِعِعُبُبَأَأ َعَعَّيَلَّيَلَّيَل
نحوه مطو اًلاًل ،وفيه :فقال املجتهد للمقرصْ « :قْقَأَأ ْرِصْرِص
َكْ -وْوَأَأ اَلاَل ْدُيُي ْد ِخُلُلِخ َكَك اهلل ا َجْلَجْلَجْلَجْل َةَّنَةَّنَةَّنَةَّنَةَّن َ -بَبَقَقَفَفَضَض َوَوْرْرَأَأ اَحاَماَمُهُهَح ،
ِقِقَرَري ًبًبا؟ َقَقَفَف ا َلَلَ :وَواهلل اَلاَل َيَيْغُرُرِفِفْغ اهلل َلَل َكَك
ِمَلِمَلِمَل
َنيَ ،قَقَفَف ا َلَل َهِلَهِلَهِلَذَذا ا ِدِدِهِهَتَتْجْجُمْلُمْلُمْل َ :تَتْنْنُكُكَأَأ يِبيِب َعَعا ًمِلًمِلًمِلاْ ،وْوَأَأ َتَتْنْنُكُك َعَعىَلىَل َمَما يِفيِف ِدِدِدَيَي ي
َفَفا َعَعَمَمَتَتْجْج ا َدَدْنْنِعِع َرَرِّبِّب ا َعَعْلْل ا َني
َقَقاِدًرًرِد ا؟ َقَقَوَو ا َلَل ْذْذُمُمْلْلِلِل ِن ِن ِب
ِب :ا ْبْبَهَهْذْذ َفَفاْدْد ْلْلُخُخ ا َةَةَّنَّنَجْلَجْلَجْل َرَرِبِب َمْحِتِتَمْحَمْحيَ .قَقَوَو ا َلَل ِلِلآل ِرِرَخَخ  :ا ْذْذْذ ُبُبَهَهوا ِهِهِبِب ِإِإىَلىَل ال َّنَّنا ِرِرِر.
َقَقا َلَلَلُ :بُبَأَأ و َرَرْيْيَرَرُهُه َةَةَةَ :وَوا ِذِذَّلَّل ي ْفْفَنَن يِسيِس ِهِهِدِدَيَيِبِبَ ،مَمَّلَّلَكَكَتَتَلَل ٍةٍةَمَمِلِلَكَكِبِب ْتْتَقَقَبَبْوْوَأَأ َيَيْنْنُدُدا ُهُه َوَوآِخَرَرِخ َتُهُهُهَت ».ENF
فهنا نرى أن اهلل

أحبط عمل الرجل الصالح ملا جتاوز بالكالم ،فحكم بأن

اهلل ال يغفر لفالن ،أو ال يدخله اجلنة ،وهذا من التعدي عىل مقام الربوبية .ويف
احلديث الذي قبله نرى النبي

شدد أشد التشديد عىل من رمى أخاه املسلم

بالكفر وليس هو كذلك يف احلقيقة ،حتى جعل هذا الرامي أوقع نفسه بام رمى به

صاحبه ،مما يدل عىل أن باب التكفري والوعيد باب خطري حيتاج إىل تأن؛ خلطورته؛

ولذا جعل أهل العلم الترسع يف هذا الباب من طريقة أهل البدع ،ولنعرض لبعض
كالم العلامء يف هذا الباب:

قال شيخ اإلسالم( :فمن عيوب أهل البدع تكفري بعضهم بع ًضًضا ،ومن ممادح

أهل العلم أهنم خيطئون وال يكفرون ،وسبب ذلك أن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر

كف ًرًرا ،وقد يكون كف ًرًرا؛ ألنه تبني له أنه تكذيب للرسول ،وسب للخالـق ،واآلخر مل
يتبني له ذلك ،فال يلزم إذا كان هذا العامل بحاله َيَيك ُفُفر إذا قاله ،أن ُفُفْكْكَيَي ر من مل يعلم

بحاله).EOF

( )1رواه أبو داود(َ ،) 4901 - 693 /2تَتِكِكا ُبُب ا َدَألَأل َد ِبِب .وابن حبان( َ ،)21 57 - 20 / 13تَتِكِكا ُبُب َمَما ُيُي َرَرْكْك ه َنَنِمِم
ال ِمِماَلاَلَكَك َمَمَوَو ا اَلاَل ُيُي َرَرْكْك ه.
( )2منهاج السنة النبوية.152/5:
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وملا ذكر ابن أيب العز احلنفي أن التكفري عظمت به الفتن ُةُة واملحنة قال( :وأما

الشخص املعني ،إذا قيل :هل تشهدون أنه من أهل الوعيد ،وأنه كافر؟ فهذا ال
نشهد عليه إال بأمر جتوز معه الشهادة ،فإنه من أعظم البغي أن ُيُيشهد عىل معني أن

اهلل ال يغفر له ،وال يرمحه ،بل خيلده يف النار ،فإن هذا حكم الكافر بعد املوت).ENF

وقال العالمة الشوكاين( :اعلم أن احلكم عىل الرجل املسلم بخروجه من دين

اإلسالم ،ودخوله يف الكفر ،ال ينبغي ملسلم يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يقدم عليه

إال بربهان أوضح من شمس النهار ،فإنه قد ثبت يف األحاديث الصحيحة املروية
من طريق مجاعة من الصحابة أنْ « :نْنَمَم َقَقا َلَل َألَألِخْيْيِخهَ :يَيا َكَكا ِفِفر ْدَقَقَفَف ْد َبَبا َءَء َهِبَهِبَهِبا َأَأَحمُهمُهُدُدَح ا».
هكذا يف الصحيح ،ويف لفظ آخر يف الصحيحني وغريمهاْ « :نْنَمَم َعَعَدَد ا َرَرُجُجاًلاًل ِبِبال ِرِرِرْفْفُكُك  ،أو
َقَقا َلَلَلَ :عَعدو اهلل ،وليس ِذِذَكَك لَكَك الإ َحَحا َرَر ْيْيِلِلَعَعه» .EOFأي :رجع .ويف لفظ يف الصحيح:

« ْدَقَقَفَف ْد َرَرَفَفَكَك َأَأَحمُهمُهُدُدَح ا» ،EPFففي هذه األحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر ،وأكرب
واعظ عن الترسع يف التكفري).EQF
وقال ابن الوزير وذكر مثل هذه األحاديث( :وأما شواهد هذه األحاديث

اخلمسة بغري لفظها فكثرية متواترة ،منها أحاديث مروق اخلوارج من اإلسالم ،وكان

دينهم الذي اختصوا به من بني الداخلني يف الفتن ،هو تكفري بعض املسلمني بام
حسبوه كف ًرًرا ،فوردت األ نيواود يف يهو ،ترتاوتو ،كلذب مهقورمب ثيداح

اإلسالم الستة).ERF

( )1رشح الطحاوية. 299 /1:
( )2تقدم خترجيه عن أيب هريرة وأيب ذر وجندب ،وسيأيت عن ابن عمر .
( )3مل أر هذا اللفظ يف الصحيحني ،وإنام رواه البخاري يف كتابه (األدب املفرد ،) 440 -751/1:باب من
قال ألخيه يا كافر .وابن اجلعد يف(مسنده ،) 78 - 28 /1:بإسنادين صحيحني ،ولفظ ابن اجلعدْ « :دْدَقَقَفَف
َرَرَفَفَكَك مُهمُهُدُدَحَحَأَأ ا ِبِبا ِمِمِماَلاَلْسْسِإلِإل ».
( )4السيل اجلرار. 578 /4:
( )5إيثار احلق عىل اخللق. 381 /1:
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وقال أي ًضًضا عن تكفري اخلوارج( :فإذا تورع اجلمهور من تكفري من اقتضت

النصوص كفره ،فكيف ال يكون الورع أشد من تكفري من مل يرد يف كفره نص
واحد ،فاعترب تورع اجلمهور هنا ،وتعلم الورع منهم يف ذلك).ENF

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ( :ال َّتَّتجارُسرُس عىل تكفري َمَمن

ظاه ُرُره اإلسال ُمُم ِمِمن غري مستند رشعي ،وال برهان مريض خيالف ما عليه أئمة العلم
من أهل الُّسُّس َّنَّنة واجلامعة ،وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضالل ،ومن ُعُعدم

اخلشية والتقوى فيام يصدر عنه م َنَن األقوال واألفعال).EOF

وقال الشيخ عبد اهلل أبابطني( :وباجلملة :فيجب عىل من نصح نفسه أال يتكلم

يف هذه املسألة إال بعلم وبرهان من اهلل ،وليحذر من إخراج رجل من اإلسالم

بمجرد فهمه واستحسان عقله ،فإن إخراج رجل من اإلسالم -أو إدخاله فيه-

أعظم أمور الدين).EPF

وقال شيخنا حممد بن صالح العثيمني( :األصل في َمَمن ينتسب لإلسالم بقاء

إسالمه ،حتى يتحقق زوال ذلك عنه ،بمقتىض الدليل الرشعي ،وال جيوز ال َّتَّتسا ُهُهل

يف تكفريه؛ ألن يف ذلك حمذورين :أحدمها :افرتاء الكذب عىل اهلل تعاىل يف احلكم،

وعىل املحكوم عليه يف الوصف الذي َزَزَزَبَبَنَن ه به .أما األول :فواضح حيث َكَكَحَح م بالكفر
عىل َمَمن مل يكفره اهلل تعاىل ،فهو ك َمَمن َمَمَّرَّرَحَح ما أحل اهلل؛ ألن احلكم بالتكفري ،أو عدمه

إىل اهلل وحده؛ كاحلكم بالتحريم ،أو عدمه .وأما الثاين :فألنه وصف املسلم بوصف

مضا ٍّدٍّد ،فقال :إنه كافر ،مع أنه بريء من ذلك ،وحرٌّيٌّي به أن يعود وص ُفُف الكفر

عليه؛ ملا ثبت يف «صحيح مسلم» ،عن عبد اهلل بن عمر
( )1املرجع السابق. 388 :
( )2الدرر السنية. 423 /01:
( )3املرجع السابق. 375 /01:

أن النبي

قال « :ذإ ا
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ENF
َرَرَّفَّفَكَك الَّرَّرُجُجُلُل َخَخَأَأ اهْ ،دَقَقَفَف ْد َبَبا َءَء َهِبَهِبَهِبا َأَأَحمُهمُهُدُدَح ا»  ،ويف روايةْ « :نْنَمَمَوَو َعَعَدَد ا َرَرُجُجاًلاًل ِبِبال ِرِرِرْفْفُكُك ْ ،وْوَأَأ
َقَقا َلَلَلُ :دُدَعَع و اهللَ ،سَسْيْيَلَلَوَو َكَكَذَذ ِلِل َكَك
َكَّ ،الَّالَإَإ َحَحا َرَر َعَعَع ْيْيَلَله» .EOFيعني :رجع عليه .وقوله يف حديث
ابن عمرِ« :إِإ ْنْن َكَكا َنَن اَماَمَكَك َقَقا َلَلَل» .يعني :يف حكم اهلل تعاىل ،وكذلك قوله يف حديث أيب
َك» .يعني :يف حكم اهلل تعاىل ،وهذا هو املحذور الثاين .أعني :عود
ذرَ « :سَسْيْيَلَلَوَو َكَكَذَذ ِلِل َكَك

وصف الكفر عليه إن كان أخوه بري ًئًئا منه ،وهو حمذور عظيم ،يوشك أن يق َعَع به؛ ألن

الغالب أ َّنَّن َمَمن َعَعَّرَسَّرَسَّرَسَتَت بوصف املسلم بالكفر كان معج ًبًبا بعمله ،حمتق ًرًرا لغريه ،فيكون
جام ًعًعا بني اإلعجاب بعمله ،الذي قد يؤدي إىل ُبُبُحُحوطه ،وبني الكرب املوجب لعذاب

اهلل تعاىل يف النار؛ كمـا جاء يف احلديث الذي أخرجه أمحد وأبو داود ،عن أيب هريرة
 :أن النبي قال« :قال اهلل  :ا ِكِكْلْلِرْبَيَيِرْبِرْب ا ُءُء َدَدِرِر ا ِئِئىَ ،وَوا َعَعْلْل َظُةُةَمَمَظ ِإِإ َزَزا ِرِرِريْ ،نْنَمَمَفَف َنَنا ِنِنِنَعَعَزَز ي
َوَوا ًدًدِحِح ا اَماَمُهُهْنْنِمِم َقَقَذَذ ُهُهُتُتْفْف يِفيِفيِف ال َّنَّنا ِرِرِر».EQF)EPF

^W4Õ’kÿ^= ⁄‰`= ‚‹= àÍÜwkÿ

مل يأت عن الرسول يف أحد من أهل البدع مثل ما جاء حتذيره من اخلوارج
املكفرين بالباطل املستحلني لدماء املسلمني ،وأكد النبي عىل صفتهم البارزة من
استحالهلم قتال أهل اإلسالم:
قال اخلالل( :أخربين حرب بن إسامعيل الكرماين أن أبا عبد اهلل ،قال:
اخلوارج قوم سوء ،ال أعلم يف األرض قو ًمًما ًّرشًّرشا منهم .وقال :صح احلديث فيهم
عن النبي ،ومن عرشة وجوه).ERF

( )1رواه البخاري(َ ،) 03 16- 26 /8تَتِكِكاب ا ِبِبِدِدَألَأل َ ،بَباب ْنْنَمَم َرَرَّفَّفَكَك َخَخَأَأ ا ُهُه ِرْيِرْيِرْيَغَغِبِب ِوِوْأْأَتَت يٍلٍل َوَوُهُهَفَف اَماَمَكَك َقَقا َلَل.
ومسلم(َ ،) 25 2،4 22 - 56 /1تَتِكِكا ُبُب ا ِنِناَماَمْيْيِإلِإل  ،باب َيَيَبَبا ِنِن َحَحا ِلِل ِإِإي ِنِناَماَم ْنْنَمَم َقَقا َلَل ِخِخَألَأل ي ِهِه ا ِمِمِلِلْسْسُمْلُمْلُمْل َيَيا َكَكا ُرُرِفِف .
( )2سبق ختريج حديث أيب ذر .
ِرْبِرْبِرْبِكِكْلْل
( )3سنن أيب داود(َ ،) 4090 -654/2تَتِكِكا ُبُب ا َبَبّلّلْلْلاس ،باب َمَما َجَجا َءَء يِفيِف ا  .وأمحد( .) 7382 - 337 / 12
وهو يف صحيح مسلم(َ ،) 6846 - 35 /8تَتِكِكا ُبُب ال ِّرِبِّرِبِّرِب وال ِلِلِّصِّصة واآلَدَدا ِبِب ،باب ِرِرْحَتْحَتْحَت ي ِمِم ا ِرْبِرْبِرْبِكِكْلْل .
( )4جمموع فتاوى ورسائل. 133 /2:
( )5السنة. 145 /1:
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وقال شيخ اإلسالم( :وقد استفاضت األحاديث الصحيحة يف وصفهم،
وذمهم ،واألمر بقتاهلم عن النبي  ،قال أمحد بن حنبل :صح احلديث يف اخلوارج
من عرشة أوجه ،وقد روى مسلم يف «صحيحه» حديثهم من عرشة أوجه ،كأهنا
هـي التي أشار إليها أمحد بن حنبل ،فإن مسل اًماًم أخذ عن أمحد .وقد روى البخاري
حديثهم من عدة أوجه).ENF
وقال ابن الوزير( :وقد ُعُعو ِتِتَبَبِقِق اخلوارج أشد عقوبة ،و َّمَّمُذُذ ت أقبح الذم عىل
تكفريهم لعصاة املسلمني ،مع تعظيمهم يف ذلك ملعايص اهلل تعاىل وتعظيمهم اهلل
تعاىل بتكفري عاصيه ،فال يأمن ا ِّفِّفَكَكُملُمل ر أن يقع يف مثل ذنبهم ،وهذا َطَطَخَخ ر يف الدين
جليل ،فينبغي شدة االحرتاز فيه ِمِمن كل حليم نبيل).EOF
فمن ذلك:

ما روى الشيخان ْنْنَعَع يِبيِبَأَأ ِعِعَسَس ي ٍدٍد
َقَقا َلَل ُسُسَرَر و ُلُل اهلل ِ« :إِإ َّنَّن ْنْنِمِم ِضِضْئْئِضِض ِئِئ َهَهَذَذا
َجُيا ُزُزِوِو َحَنَنَحا ْمْمْمُهُهَرَرِجِج ُ ،لُلُتُتْقْقَيَي و َنَن َلَلْهْهَأَأ ا ِمِماَلاَلْسْسِإلِإل ُعُعَدَدَيَيَوَو و َنَن َلَلْهْهَأَأ ا ْوْوَألَأل َثَثا ِنِن
ًمًمْوْوَقَق ا َرَرْقْقَيَي ؤو َنَن ا ْرْرُقُقْلْل آ َنَن اَلاَل َجُيَجُي
ُقُقُرُرْمْمَيَي و َنَن ْنْنِمِم ا ِمِماَلاَلْسْسِإلِإل اَماَمَكَك ُقُقُرُرْمْمَيَي ال ُمُمْهْهَّسَّس َنَنِمِم الَّرَّر ِةِةِةَّيَّيِمِم ْ ،نْنِئِئَلَل ْدَأَأ ْد ْمْمُهُهُتُتْكْكَرَر ْمْمُهُهَّنَّنَلَلُتُتْقْقَألَأل َلَلْتْتَقَق َعَعا ٍدٍدٍد».
زاد مسلمْ « :مْمُهُه ُّرَشُّرَشُّرَش اَخْلِقِقِقْلْلَخْلَخْل ْ ،وْوَأَأ ْنْنِمِم ِّرَشِّرَشِّرَشَأَأ اَخْلِقِقِقْلْلَخْلَخْل ».EPF
وخرجه كذلك من حديث أ يِبيِب ٍرٍرَذَذ بلفظْ « :مْمُهُه ُّرَشُّرَشُّرَش اَخْلِقِقْلْلَخْلَخْل َوَواَخْلِلِلَخْلَخْلي ِةِةِةَقَق ».EQF
وبنحوه من حديث ِبِبَأَأى َرَرا ٍعٍعِفِف ىَلىَلْوْوَمَم ُسُسَرَر و ِلِل اهلل وزادْ « :نْنِمِم ِضِضَغَغْبْبَأَأ ِقِقْلْلَخَخ اهلل
ِإِإ ِهِهِهْيْيَلَل ».ERF
( )1جمموع الفتاوى. 86 / 19 :
( )2إيثار احلق عىل اخللق. 403 /1:
ِلِلْوْوَقَق
اهلل
( )3رواه البخاري(َ ،) 7432 - 27 1/9تَتِكِكا ُبُب ال رْيرْيِسِسْفْفَّتَّت  ،باب
[املعارج .]4 :ومسلم(َ ،) 2499 - 10 1/3تَتِكِكاب ال َكَكَّزَّز ا ِةِة ،باب ِرِرْكْكِذِذ ا
( )4رواه مسلم(َ ،) 2506 - 113 /3تَتِكِكاب ال َكَكَّزَّز ا ِةِة ،باب ِرِرْكْكِذِذ ا َوَوَخْلَخْلَخْل ا ِجِرِر ِج
( )5رواه مسلم(َ ،) 2517 -611/3تَتِكِكاب ال َكَكَّزَّز ا ِةِة ،باب ال ِرِرْحْحَّتَّت ي ِضِض ىَلىَلَعَع

َعَعَتَت ا ىَلىَل ﱹﯤ ﯥ ﯦ ﯧﱸ

َوَوَخْلَخْلَخْل ا ِجِرِر ِج َفَفِصِصَوَو ا ْمْمِهِتِهِتِهِت .
َفَفِصِصَوَو ا ِهِتِهِتِهِتِهِت ْ.مْ.مْ.م
ْتَقَق ْت ِلِل ا َوَوَخْلَخْلَخْل ا ِجِرِر ِج .
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ُقُقَيَي و ُلُلَ « :يَيَسَسْخُرُرْخ ُجُج يِفيِف آِخِرِرِخ الَّزَمَمَّز ا ِنِن
َقَقا َلَلُ :تُتْعْعِمِمَسَس ُسُسَرَر و َلَل اهلل
وهلام عن ع ٍّيِلٍّيِلٍّيِل
ُث ا َنَنْسْسَألَألا ِنِن َهَهَفَفُسُس ا ُءُء ا ِمِماَلاَلْحْحَألَأل ُقُقَيَي و ُلُلو َنَن ْنْنِمِم َخَخ ِرْيِرْي
ٌمٌمْوْوَقَق َدَدْحْحَأَأ ا ُث
ِرْي َقَقـ ِلِلْوْو ا ِةِةِةَّيَّيِرَبِرَبِرَبْلْل ُ ،ءُءَرَرْقْقَيَي و َنَن ا ْرْرُقُقْلْل آ َنَن اَلاَل
ِقِقَلَل
َجُيَجُي
َجُيا ُزُزِوِو َحَنَنَحا ْمْمْمُهُهَرَرِجِج ُ ،قُقُرُرْمْمَيَي و َنَن َنَنِمِم ال ِّدِّدي ِنِن اَماَمَكَك ُقُقُرُرْمْمَيَي ال ُمُمْهْهَّسَّس َنَنِمِم الَّرَّر ِةِةِةَّيَّيِمِم َ ،فَفِإِإَذَذا ي ُمُمُتُت و ْمْمُهُه
ENF
َفَفا ُلُلُتُتْقْق و ُهُهُه ْمْمْم؛ َفَفِإِإ َّنَّن يِفيِف ْمْمِهِهِلِلْتْتَقَق ًرًرْجْجَأَأ ا ْنْنَمِلَمِلَمِل ْمْمُهُهَلَلَتَتَقَق َدَدْنْنِعِع اهلل َمَمْوْوَيَي ا َيَيِقِقْلْلا ِةِةِةَمَم » .
وقد بني شيخ اإلسالم ابن تيمية وجه تشديد النبي يف التحذير من هؤالء
املسارعني بالتكفري فقال( :وما روي من أهنمُّ « :رَشُّرَشُّرَش ْتْتَقَقىَلىَل ْحَتَتَتْحَتْحَت َأَأِدِدي ِمِم ال ِءِءاَماَمَّسَّس ُ ،رْيُرْيُرْيَخَخ ْتْتْتَقَق ىَلىَل
ْنْنَمَم ُلُلَتَتَقَق و ُهُهُه» يف احلديث الذي رواه أبو أمامة ،رواه الرتمذي وغريه .EOFأي :أهنم رش
عىل املسلمني من غريهم؛ فإهنم مل يكن أحد ًّرشًّرشا عىل املسلمني منهم ،ال اليهود ،وال
النصارى ،فإهنم كانوا جمتهدين يف قتل كل مسلم مل يوافقهم ،مستحلني لدماء
املسلمني ،وأمواهلم ،وقتل أوالدهم ،مكفرين هلم ،وكانوا متدينني بذلك؛ لعظم
جهلهم وبدعتهم املضلة).EPF
وقال اآلجري يف «باب ذم اخلوارج ،وسوء مذهبهم ،وإباحة قتاهلم ،وثواب
من قتلهم أو قتلوه»( :مل خيتلف العلامء قدي اًماًم وحدي ًثًثا أن اخلوارج قوم سوء ،عصاة هلل
 ،ولرسوله  ،وإن ص ّلّلوا ،وصاموا ،واجتهدوا يف العبادة ،فليس ذلك بنافع
هلم ،وإن أظهروا األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وليس ذلك بنافع هلم؛ ألهنم
قوم يتأولون القرآن عىل ما هيوون ،ويم ّوّوهون عىل املسلمني ،وقد حذرنا اهلل 
منهم ،وح ّذّذرنا النبي  ،وحذرنا اخللفاء الراشدون بعده ،وحذرناهم الصحابة
ومن تبعهم بإحسان رمحة اهلل تعاىل عليهم ،-واخلوارج هم الرشاة األنجاس
األرجاس ،ومن كان عىل مذهبهم من سائر اخلوارج ،يتوارثون هذا املذهب قدي اًماًم
وحدي ًثًثا ،وخيرجون عىل األئمة واألمراء ،ويستحلون قتل املسلمني).EQF
( )1رواه البخاري(َ ،)0396-61/9تَتِكِكاب ا َتَتِتِتْسْسا ِةِةَبَب ا ِّدِّدَتَتْرْرُمْلُمْلُمْل ي َنَن َوَوا َعَعُمْلُمْلُمْل ا ِدِدِنِن ي َنَن َتَتِقِقَوَوا ْمْمِهِلِهِلِهِل  ،باب ْتَقَق ْت ِلِل ا َوَوَخْلَخْلَخْل ا ِجِرِر ِج َوَوا ِدِدِحِحْلْلُمْلُمْلُمْل ي َنَن
َدْعْعَبَب َد َقَقِإِإا ِةِةَمَم ا ُحْلُحْلُحْلُحْل ع ع ِةَّجِةَّج َ  ْ. .مْمِهِهْيْيَلَل ملسمو (( (َ ،) 2511 -611/3تَتِكِكاب ال َكَكَّزَّز ا ِةِة ،باب ال ِرِرْحْحَّتَّت ي ِضِض ىَلىَلَعَع ْتَقَق ْت ِلِل ا َوَوَخْلَخْلَخْل ا ِجِرِر ِج .
( )2رواه الرتمذي(َ ،) 3000 - 226 /5تَتِكِكا ُبُب ِرْيِرْيِرْيِسِسْفْفَتَت ال ْرْرُقُق آ ِنِن ْنْنَعَع ِلِلْوْوُسُسَرَر اهلل  ،باب ومن سورة آل عمران.
وأمحد(  .) 22208 - 542 / 36قال الرتمذي :هذا حديث حسن.
( )3منهاج السنة. 248 /5:
( )4الرشيعة. 235 /1:
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وقال شيخنا حممد بن صالح العثيمني( :ومسألة التكفري مسألة خطرية ج ًّدًّدا

فتح هبا أبواب

ٍّرشٍّرش كبرية عىل األمة اإلسالمية ،فإن أول من انتحل هذه النحلة

اخلبيثة -وهي تكفري املسلمني هم اخلوارج -اخلوارج الذين أخرب النبي

أهنم

حناجرهم ،وأهن يبنلا ربخأ ىتح ،نآرقلا نوؤرقيو ،نوقدصتيو ،نولصي م

أن

يمرقون من اإلسالم كام يمرق السهم من الرمية ،وأهنم يقرؤون القرآن ال يتجاوز

الصحابة حيقر أحدهم صالته عند صالة هؤالء ،ENFلكنهم -والعياذ باهلل -كفروا

املسلمني واستحلوا دماءهم وأمواهلم ونساءهم -نسأل اهلل العافية -ومازال هذا
احلكم موجوًدًدا إىل يومنا هذا؛ فإن هناك شعبة ضالة مبتدعة خبيثة تكفر من مل يكفره

اهلل ورسوله بأهوائهم).EOF
-

:

مما يدل عىل شؤم التقحم يف باب التكفري بغري بينة أن أول بدعة وقعت يف هذه

األمة ،وفرقت اجلامعة -هي بدعة التكفري ،واستحالل دماء أهل القبلة:

قال شيخ اإلسالم( :وهلذا كان أول من فارق مجاعة املسلمني من أهل البدع

اخلوارج املارقون).EPF

وقال أي ًضًضا( :اخلوارج هم أول من كفر املسلمني ،يكفرون بالذنوب،

ويكفرون من خالفهم يف بدعتهم ،ويستحلون دمه وما له).EQF

قد جاء بيان ذلك يف حديث أيب سعيد اآلنف يف ذم اخلوارج ،حني قال:
ُمُمِسِسْقْقَيَي َجَجا َءَء ُدُدْبْبَعَع اهلل ُنُنْبْب ِذِذي ا ِةِةَرِصَرِصَرِصْيْيَوَوُخْلُخْلُخْل ال ِمِمَّتَّت ي ُّيُّيُّيِمِم َ ،قَقَفَف ا َلَلَل :ا ْلْلِدِدْعْع َيَيا ُسُسَرَر و َلَل
« ْيْيْيَبَب َنَنا ال ُّيُّيِبِبَّنَّن

( )1تقدم ختريج هذه األلفاظ عن مجاعة من الصحابة
( )2رشح رياض الصاحلني. 375 /4:
( )3جمموع الفتاوى.943/3:
( )4املرجع السابق. 279 /3:

 ،وسيأيت بلفظ آخر بعد أسطر.
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ْبْبِرْضِرْض ُهُهُهَقَقُنُنُعُع ،
اهلل! َقَقَفَف ا َلَلَلَ :لَلْيْيَوَو َكَك ْنْنَمَمَوَو ُلُلِدِدْعْعَيَي ِإِإَذَذا ْمَلْمَلْمَل ْلْلْلِدِدْعْعَأَأ ؟ َقَقا َلَل ُرُرَمَمُعُع ُنُنْبْب اَخْلَّطَّطَخْلَخْلا ِبِبِبِ :نِنْعْعَدَدي َأَأِرْض
َقَقا َلَلَلُ :هُهُهْعْعَدَد َ ،فَفِإِإ َّنَّن َلَلَل ُهُه َحَحْصْصَأَأ ا ًبًبا ْحَيُرُرِقِقْحَيْحَي َأَأَحْمْمُكُكُدُدَح اَلاَلَصَص َتُهُهَت َمَمَعَع ِهِهِهِتِتاَلاَلَصَص َ ،يَيِصِصَوَوا ُهُهَمَم َمَمَعَع َيَيِصِصا ِهِهِهِمِم ،
ُقُقُرُرْمْمَيَي و َنَن ْنْنِمِم ال ِّدِّدي ِنِن اَماَمَكَك ُقُقُرُرْمْمَيَي ال ُمُمْهْهَّسَّس َنَنِمِم الَّرَّر ِةِةِةَّيَّيِمِم » .وذكر احلديث ،فبوب عليه البخاري
« َبَباب ْنْنَمَم َكَكَرَرَتَت َتَتِقِقا َلَل ا َوَوَخْلَخْلَخْل ا ِجِرِر ِج ِلِلل ِفِفُّلُّلَأَأَّتَّت ْ ،نْنَأَأَوَو اَلاَل َرَرِفِفْنْنَيَي ال َّنَّنا ُسُس ْنْنَعَعه» .ENFفهذه أول بدعة
ظهرت يف اإلسالم ظهرت يف عهد النبي
دون قتال ،ثم خرجت بعد ذلك
بالسيف يف عهد اخللفاء الراشدين ،ففارقوا اجلامعة كام أخرب النبي :
وقال شيخ اإلسالم أي ًضًضا( :وكانت البدع األوىل مثل بدعة اخلوارج إنام هي من
سوء فهمهم للقرآن ،مل يقصدوا معارضته ،لكن فهموا منه ما مل يدل عليه ،فظنوا أنه
يوجب تكفري أرباب الذنوب ،إذ كان املؤمن هو الرب التقى؛ قالوا :فمن مل يكن ب ًّرًّرا
تقًّيًّيا فهو كافر ،وهو خملد يف النار ،ثم قالوا :وعثامن ،وعيل ،ومن واالمها ليسوا
بمؤمنني؛ ألهنم حكموا بغري ما أنزل اهلل نأ :ةدحاولا :ناتمدقم اهل مهتعدب تناكف    ،
من خالف القرآن بعمل ،أو برأي أخطأ فيه فهو كافر .والثانية :أن عثامن وعلًّيًّيا ومن
واالمها كانوا كذلك .وهلذا جيب االحرتاز من تكفري املسلمني بالذنوب واخلطايا،
فإنه أول بدعة ظهرت يف اإلسالم ،فكفر أهلها املسلمني ،واستحلوا دماءهم
وأمواهلم).EOF

وقال أي ًضًضا عن اخلوارج( :وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب ،بل بام يرونه
هم من الذنوب ،واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك ،فكانوا كام نعتهم النبي :
« ُلُلُتُتْقْقَيَي و َنَن َلَلْهْهَأَأ ا ِمِمِماَلاَلْسْسِإلِإل ُ ،عُعَدَدَيَيَوَو و َنَن َلَلْهْهَأَأ ا ْوْوَألَأل َثَثا ِنِنِن» ،EPFوكفروا عيل بن أيب طالب،
وعثامن بن عفان ،ومن واالمها ،وقتلوا عيل بن أيب طالب مستحلني لقتله ،قتله
عبد الرمحن بن ملجم املرادي منهم ،وكان هو وغريه من اخلوارج جمتهديـن يف

( )1صحيح البخاريَ ،)3396-71 /9(:تَتِكِكاب ا َتَتِتِتْسْسا ِةِةَبَب ا ِّدِّدِّدَتَتْرْرُمْلُمْلُمْل ي َنَن َوَوا َعَعُمْلُمْلُمْل ا ِدِدِنِن ي َنَن
مسلم(َ ،) 2505 - 113 /3تَتِكِكاب ال َكَكَّزَّز ا ِةِة ،باب ِرِرْكْكِذِذ ا َوَوَخْلَخْلَخْل ا ِجِرِر ِج َفَفِصِصَوَو ا ْمْمِهِتِهِتِهِت .
( )2جمموع الفتاوى. 30 / 13 :
( )3سبق خترجيه.

َتَتِقِقَوَوا ْمْمِهِلِهِلِهِل  .وهو يف
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العبادة ،لكن كانوا جها اًلاًل ،فارقوا السنة واجلامعة ،فقال هؤالء :ما الناس إال مؤمن
أو كافر ،واملؤمـن من فعل مجيع الواجبات ،وترك مجيع املحرمات ،فمن مل يكن
كذلك فهو كافر خملد يف النار .ثم جعلوا كل من خالف قوهلم كذلك ،فقالوا :إن
عثامن ،وعلًّيًّيا ،ونحومها حكموا بغري ما أنزل اهلل ،وظلموا ،فصاروا كفا ًرًرا).ENF
وقال اآلجري يف «باب ذم اخلوارج ،وسوء مذهبهم ،وإباحة قتاهلم ،وثواب
من قتلهم أو قتلوه») :أ ّوّول قرن طلع منهم عىل عهد رسول اهلل هو طعن عىل
النبي وهو يقسم الغنائم باجلعرانة ،فقال :اعدل يا حممد ،فام أراك تعدل ،فقال
َ « :لَلْيْيَوَو َكَكْ ،نْنَمَمَفَف ُلُلِدِدْعْعَيَي ِإِإَذَذا ْمَلْمَلْمَل ْنْنَكَكَأَأ ُلُلِدِدْعْعَأَأ ؟!» ،فأراد عمر قتله ،فمنعه النبي
اَلاَلَصَص َت َمَمَع ِهِهِتِتاَلاَلَصَص
َ ،يَيِصِصَوَوا ُهُهَمَم
ُهُهَت َع
من قتله ،وأخرب ِ« :إِإ َّنَّن َهَهَذَذا و َحَحْصْصَأَأ ا ًبًبا ُهُهَلَل ْحَيُرُرِقِقْحَيْحَي َأَأَحْمْمُكُكُدُدَح
يف غري
َمَمَعَع َيَيِصِصا ِهِهِمِم ُ ،قُقُرُرْمْمَيَي و َنَن َنَنِمِم ال ِّدِّدي ِنِن اَماَمَكَك ُقُقُرُرْمْمَيَي ال ُمُمْهْهَّسَّس ْنْنِمِم الَّرَّر ِةِةِةَّيَّيِمِم » ،EOFوأمر
حديث بقتاهلم ،وبني فضل من قتلهم ،أو قتلوه .EPFثم إ هّنهّنم بعد ذلك خرجوا من
بلدان شتى ،واجتمعوا ،وأظهروا األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،حتى قدموا
املدينة ،فقتلوا عثامن بن عفان  ،وقد اجتهد أصحاب رسول اهلل ممن كان يف
املدينة يف أن ال يقتل عثامن ،فام أطاقوا عىل ذلك  ،ثم خرجوا بعد ذلك علـى أمري
املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،ومل يرضوا بحكمه ،وأظهروا قوهلم ،وقالوا :ال حكم
إال هلل ،فقال عيل ُ « :ةُةَمَمِلِلَكَك ٍّقٍّقَحَح َرَرَأَأ ا ُدُدوا َهِبَهِبَهِبا ال َبَبا َلَلَلِطِط » ،EQFفقاتلهم عيل  ،فأكرمه اهلل
 بقتلهم ،وأخرب عن النبي بفضل من قتلهم ،أو قتلوه ،وقاتل معه الصحابة
 ،فصار سيف عيل بن أيب طالب يف اخلوارج سيف حق إىل أن تقوم الساعة).ERF
وقال الشيخ صالح الفوزان وذكر قصة ذي اخلويرصة( :هذا أول مبدأ

التكفري ،فقاتلهم عيل

يف موقعة النهروان ،فنرصه اهلل عليهم ،وقتل منهم مقتلة

( )1جمموع الفتاوى. 481 /7:
( )2سبق خترجيه.
( )3تقدم ختريج هذه األلفاظ.
( )4صحيح مسلم(َ ،) 2517 -611/3تَتِكِكاب ال َكَكَّزَّز ا ِةِة ،باب ال ِرِرْحْحَّتَّت ي ِضِض ىَلىَلَعَع ْتَقَق ْت ِلِل ا َوَوَخْلَخْلَخْل ا ِجِرِر ِج  .ولفظه عنده « ُةُةَمَمِلِلَكَك
ٍّقٍّقَحَح ِرِرُأُأ يَدَد َهِبَهِبَهِبا َبَبا ٌلٌلٌلِطِط ».
( )5الرشيعة. 326 /1:
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 .هذا أول تكفري يف اإلسالم،

عظيمة ،فنال بذلك األجر الذي أخرب به رسول اهلل

ولكن ال يزال اخلوارج يظهرون يف كل وقت ،ويكفرون املسلمني ،وما زال
املسلمون يقاتلوهنم ،ك ٌّلٌّل من ظهر منهم قتل :ظهروا يف عهد معاوية

 ،وظهروا يف

عهد عبد امللك بن مروان ،وظهروا يف أوقات خمتلفة يف دول اإلسالم ،وكلام ظهروا
نرص اهلل املسلمني عليهم ،وهم كام قال النبي ُ « :تُتُتْقْقَيَي ُلُلو َنَن َلَلْهْهَأَأ ا ِمِمِماَلاَلْسْسِإلِإل َ ،يَيَوَو ُرْتُكُكُرْتُرْت و َنَن
َلَلْهْهَأَأ ا ْوْوَألَأل َثَثا ِنِنِن» ،ENFفال يقاتلون الكفار ،ولكن يقاتلون املسلمني.

هذه حال اخلوارج يف كل وقت ،فمن تبنى هذا املذهب وك ّفّفر املسلمني وكفر

حكام املسلمني ،أو ك ّفّفر علامء املسلمني ،فإنه من هذه الطائفة الضالة جيب قتاهلم،

لكن بعد أن يدعوا إىل الرجوع إىل احلق ،فإن أ ّرصّرصوا فإهنم يقاتلون كام قاتلهم عيل بن
ومن جاء بعده من والة أمور املسلمني).EOF

أيب طالب

:

:

لقد ع ّظّظم الرشع تكفري املسلمني بغري حق؛ ملا يرتتب عليه من املحاذير العظيمة

التي يرتتب عليها احلكم عىل املسلم بأمور تتعلق يف نفسه ،وماله ،وأهله ،وآخرته،
منها:

^˚= W“v= 4…f= ﬂ˙ãˇ^= ÔŸ‹= ‚‹= Êr^à~dË= ÊÎŸƒ= àÕ’ÿ^= ﬂ_’v`= Ú^àr`=W€Ë
مما يرتتب عليه إحالل الدم واملال ،وبراءة املسلمني منه ،وحتريم زوجته عليه،
وأنه ال يرث ،وال يورث ،فإذا مات ال يغسل ،وال يصىل عليه ،وال يقرب يف مقابر
ِد
املسلمني؛ لقوله
فيام روى البخاري ْنْنَعَع ا ِنِنْبْب َّبَّبَعَعا ٍسٍس ْ « :نْنَمَم َلَلَّدَّدَبَب ِدي ُهُهَنَن
َفَفا ُلُلُتُتْقْق و ُهُهُه».EPF
( )1سبق خترجيه.
( )2التكفري وضوابطه. 08 1:
( )3رواه البخاري(َ ،) 6922 - 15 /9تَتِكِكاب ا َتَتِتِتْسْسا ِةِةَبَب ا ِّدِّدَتَتْرْرُمْلُمْلُمْل ي َنَن َوَوا ا ِدِدِدِنِن ي َنَن َتَتِقِقَوَوا َ ،بَبا ُبُب ِمِمْكْكُحُح ا ِّدِّدَتَتْرْرُملُمل َوَوا ِةِةَّدَّدَتَتْرْرُملُمل
َعَعُمْلُمْلُمْل
ْمْمِهِلِهِلِهِل
َوَوا َتَتِتِتْسْسا ْمْمِهِهِتِتَبَب .
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قال أبو عمر ابن عبد الرب( :ظاهر هذا احلديث يوجب عىل كل حال من غ رّيرّي
دين اإلسالم ،أو بدله فليقتل ،ويرضب عنقه ،إال أن الصحابة قالوا :إنه يستتاب،
فان تاب وإال قتل).ENF
ولذا قال شيخ اإلسالم عن اخلوارج( :هم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب،
بل بام يرونه هم من الذنوب ،واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك).EOF
^= = W!^= Ôπá= ‚‹= Éà�ÿ^Ë= ‚≈Ÿÿ_f= ﬁŸåª^= Ÿƒ= ﬁ’•^=WÏ‡_oÿ

مما يرتتب عليه احلكم بخلوده األبدي يف النار إن مات عىل ذلك ،وعدم جواز
االستغفار له ،والرتحم عليه؛ ألن اهلل تعاىل قال يف كتابه :ﮋﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ

[التوبة١١٣ :

].

ويف الصحيحني عن ا ِبِبَّيَّيَسَسُمْلُمْلُمْل ِنِنْبْب َزَزَحَح ن
َك»َ .فَفَأَلَلَزَزْنْنَأ اهلل :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
َتَتْسْسَألَألْغَّنَّنَرَرِفِفْغ َلَلَكَك َمَما ْمَلْمَلْمَلْمَل ُأ  ع ع َهَهْنْن َ َكَكْنْن َكَك
ﭪﮊ [التوبة.EPF] ١١٣ :
َقَقا َلَلَ :قَقا َلَل ُسُسَرَر و ُلُل اهلل

َ « :وَواهلل

قال الشيخ السعدي يف تفسري هذه اآلية( :فإن النبي والذين آمنوا معه عليهم
أن يوافقوا رهبم يف رضاه وغضبه ،ويوالوا من وااله اهلل ،ويعادوا من عاداه اهلل،
واالستغفار منهم ملن تبني أنه من أصحاب النار مناف لذلك ،مناقض له).EQF
^W}˙åÿ_=f ﬁÂj_≈›kß=Ë ≤›Ÿåª=^ ﬂ_’v= Ÿƒ= uËà¶^ Wpÿ_oÿ

مما يرتتب عليه إراقة الدماء ،وإثارة الفتن العظيمة التي ترض بمجتمعات
املسلمني ،والتي جاء التحذير منها:
( )1االستذكار.151/7:
( )2جمموع الفتاوى. 481 /7:
ِهِهِلِلْوْوَقَق
ِسِسْفْفَّتَّت
ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
( )3رواه البخاري(َ ،) 4675 - 69 /6تَتِكِكا ُبُب ال ري ،باب
ِنِناَماَم
ﭪﮊ [التوبة .] ١١٣ :ومسلم(َ ،) 141 - 40 /1تَتِكِكا ُبُب ا اَماَماَمْيْيِإلِإل ِنِن ،باب ُلُلَّوَّوَأَأ ا ِإلِإلي ُلُلْوْوَقَق اَلاَل َهَهَلَلِإِإ َّالَّالِإِإ اهلل.
( )4تيسري الكريم الرمحن.353:
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ع  َ ر ر ْمْمُكُكْيْيَلَل َ ق ق ٌلٌلُجُج َ   َأَأَرَر
ف ْنْنَعَع ُةُةَفَفْيْيَذَذُحُح
َقَقا َلَلَ :قَقا َلَل ُسُسَرَر و ُلُل اهلل ِ« :إِإ َّنَّن َمَما َأَأَخَتَخَتَخَتَخَتُفو ع 
ال ْرْرَقَق آ َنَنَنَ ،حَّتَّتَحى َإَإَذَذا ُرُرئ ْتْتَيَي ُهُهَتَتَجَجْهَبْهَبْهَب ْيْيَلَلَعَعه َكَكَوَو ا َنَن ْدِرِر ْد ًئًئا ل ِمِماَلاَلْسْسِإلِإل َرَّيَرَّيَرَّيَغَغ ه ِإِإىَلىَل َمَما َشَشا َءَء اهللَ ،فَفا َلَلَسَسْنْن خ
ُتَ :يَيا َنَنب َيَي
ِفَ ،مَمَرَرَوَو اه بال ِرِّشِرِّشِرِّشِكِكِكَ .قَقا َلَلَلْ :لْلْلُقُق ُتُت
ُهُهُهْنْنِمِم َ ،بَبَنَنَوَوَذَذ ُهُه َرَرَوَو ا َءَء َظِهِهِهِرِرْهْهَظ َ ،عَعَسَسَوَو ى َعَعىَلىَل َجَجا ِهِهِرِر ِبِبال ْيْيِّسِّس ِفِف
اهلل أُهْياَماَمُهْيُهْي ْوْوَأَأ ىَلىَل ِبِبال ْرِّشْرِّشْرِّشِكِكِك :ا ُّيُّيِمِمْرْرَملَمل ْمْمَأَأ الَّرَّرا ْيْيِمِم ؟ َقَقا َلَلَلْ :لْلَبَب الَّرَّرا ْيْيْيِمِم ».ENF

وروى البخاري معل ًقًقا ْنْنَعَع ِعِعَسَس ي ِدِد ِنِنْبْب ا ُمْلُمْلُمْلس ِبِبَّيَّي َقَقا َلَلِ « :تِتَعَعَقَقَوَو ا ُةُةَنَنْتْتِفِفْلْل ا ُألُألوىَلىَل ِ -نِنْعْعَيَيي
َحْل َّر َةَة
َلَلَتَتْقْقَمَم َنَناَماَمْثْثُعُع ْ -مْمَلَلَفَف ِقِقْبْبُتُت ْنْنِمِم َحَحْصْصَأَأ ا ِبِبِب ْدَبَب ْد ٍرٍر َأَأَحًدًدَح اَّ ،مَّمُثُث ِتِتَعَعَقَقَوَو ا ُةُةَنَنْتْتِفِفْلْل ال َّثَّثاِن ُةُةَيَيِن – ِنِنْعْعَيَيي :ا َّرَحْلَحْل
 ْمْمَلَلَفَف ِقِقْبْبُتُت ْنْنِمِم َحَحْصْصَأَأ ا ِبِب ا ِةِةَيَيِبِبْيْيَدَدُحْلُحْلُحْل َأَأَحًدًدَح اَّ ،مَّمُثُث ِتِتَعَعَقَقَوَو ال َّثَّثا ُةُةَثَثِلِل ْمْمَلَلَفَف َتْرْرَت َتْعْعِفِفَت ِلِلَوَول َّنَّنا ِسِس
َطَبَبَطاٌخٌخٌخ:EPF»EOF

وهلذا ملا ذكر شيخ اإلسالم عالمة اخلوارج قال( :أهنم يكفرون بالذنوب

والسيئات ،ويرتتب عىل تكفريهم بالذنوب استحالل دماء املسلمني ،وأمواهلم ،وأن

دار اإلسالم دار حرب ،ودارهم هي دار اإليامن).EQF

وقال أي ًضًضا وذكر الرافضة( :ولكن الفساد الظاهر كان يف اخلوارج من سفك

الدماء وأخذ األموال واخلروج بالسيف ،فلهذا جاءت األحاديث الصحيحة بقتاهلم
واألحاديث يف ذمهم واألمر بقتاهلم كثرية ج ًّدًّدا ،وهى متواترة عند أهل احلديث).ERF
 

ىَلىَلَعَع ِتِتَّمَّمُأُأه ِجِجَدَدا َلَل ا َنَنُملُملا ِقِقِفِف  .قال
( )1صححه ابن حبان(َ ،)18- 281 /1تَتِكِكاب ال ِمِمْلْلِعِع ِ ،رِرْكْكِذِذ َمَما َكَكا َنَن ي ُفُفّوّوَخَخَتَت
اهليثمي(جممع الزوائد( :) 890 - 87 1/1:إسناده حسن) .ورواه الطرباين(املعجم الكبري- 88 / 20 :
 ) 169من حديث معاذ  ،قال اهليثمي( :املرجع السابق( :) 9159 - 228 /5:وفيه شهر بن حوشب،
وهو ضعيف يكتب حديثه).
ِبِبَوَو
( )2قال احلافظ ابن حجر(الفتح( :) 149 /1:قوله ( ال َّنَّنا ِسِس َبَبَطَطاخ) بفتح أوله وختفيف ثانيه أي قوة ،وقد
يستعمل يف غريها يقال :ال طباخ لفالن أي ال عقل»أ.هـ.
ِةِةَكَكِئِئ
( )3صحيح البخاري(َ ،) 4024 - 86 /5تَتِكِكا ُبُب ا َغَغَملَمل ا ِزِزيَ ،بَباب ُهُهُشُش و ِدِد ا َمْلَمْلَمْلال ًرًرْدْدَبَب ا.
( )4جمموع الفتاوى.) 72 / 19 :
( )5املرجع السابق. 35 / 13 :
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:

أهل السنة وسط بني الغالة واجلفاة يف باب الكفر والتكفري والوعيد:
فاخلوارج يكفرون بالكبائر ،ويقولون بخلود أهلها يف النار ،ويستحلون

دماءهم وأمواهلم بذلك ،ويرون اخلروج عىل األئمة إذا خالف ح ًّقًّقا واج ًبًبا:

قال األشعري عن اخلوارج( :تقول :إن كل كبرية كفر ،وإن الدار دار كفر –

يعنون :دار خمالفيهم  -وإن كل مرتكب معصية كبرية ففي النار خالًدًدا خملًدًدا،
ويكفرون علًّيًّيا رضوان اهلل عليه يف التحكيم ،ويكفرون :احلكمني أبا موسى،

وعمرو بن العاص ،ويرون قتل األطفال).ENF

ونقل من أقواهلم( :إذا كفر اإلمام كفرت الرعية ،وقالت :الدار دار رشك

وأهلها مجي ًعًعا مرشكون ،وتركت الصالة إال خلف من تعرف ،وذهبت إىل قتل أهل

القبلة ،وأخذ األموال ،واستحلت القتل والسبي عىل كل حال).EOF

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن اخلوارج( :إهنم يكفرون بالذنوب

والسيئات ،ويرتتب عىل تكفريهم بالذنوب استحالل دماء املسلمني وأمواهلم ،وأن

دار اإلسالم دار حرب ،ودارهم هي دار اإليامن).EPF

وأما املرجئة فعىل طرف آخر :فيقولون :ال نكفر من أهل القبلة بذنب .فنفوه
نف ًيًيا مطل ًقًقا؛ ألنه ال يرض عندهم مع اإليامن ذنب ،وال يدخل النار أحد بدون الكفر

( )1مقاالت اإلسالميني. 87 /1 :
( )2املرجع السابق.611/1 :
( )3جمموع الفتاوى. 72 / 19 :
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بالكلية ،وال تفاضل عندهم يف اإليامن :بني إيامن املوحد التقي وال العايص الشقي،
ففتحوا الباب لسائر املعايص ،ومنها القتل ،واخلروج عىل األئمة بالسيف:
قال أبو إسحاق الفزاري( :سمعت سفيان واألوزاعي يقوالن :إن قول املرجئة
خيرج إىل السيف).ENF

وقال أبو احلسن األشعري( :واختلف الناس يف السيف عىل أربعة أقاويل،
فقالت :املعتزلة ،والزيدية ،واخلوارج ،وكثري من املرجئة :ذلك واجب ،إذا أمكننا أن
نزيل بالسيف أهل البغي ،ونقيم احلق).EOF

وقال ابن اجلوزي( :وقالت املرجئة :إن من أقر بالشهادتني وأتى بكل املعايص
مل يدخل النار أص اًلاًل .وخالفوا األحاديث الصحاح يف إخراج املوحدين من النار،
قال ابن عقيل :ما أشبه أن يكون واضع اإلرجاء زندي ًقًقا ،فإن صالح العامل بإثبات
الوعيد واعتقاد اجلزاء ،فاملرجئة ملا مل يمكنهم جحد الصانع؛ ملا فيه من نفور الناس
وخمالفة العقل ،أسقطوا فائدة اإلثبات -وهي اخلشية واملراقبة ،-وهدموا سياسة
الرشع ،فهم رش طائفة عىل اإلسالم).EPF

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وقالت امل ت ال :مهقرف فالتخا ىلع ةئجر ذُذُ به
الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شي ًئًئا من اإليامن ،إذ لو ذهب يشء منه مل يبق منه
يشء ،فيكون شي ًئًئا واحًدًدا يستوي فيه الرب والفاجر ،ونصوص الرسول وأصحابه
تدل عىل ذهاب بعضه وبقاء بعضه ،كقولهْ« :خُيَرَرْخُيْخُي ُجُج ْنْنِمِم ال َّنَّنا ِرِر ْنْنَمَم َكَكا َنَن يِفيِف َقَقَق ِهِهِبِبْلْل َقَقْثْثِمِم ا ُلُل
َذَذَّرَّر ٍةٍة ْنْنْنِمِم ِإِإي ِنِنِناَماَم ».ENF)EQF

( )1كام يف السنة لعبد اهلل بن أمحد. 217 /1
( )2مقاالت اإلسالميني.154/1:
( )3تلبيس إبليس. 103 /1:
ِنِناَماَم
ِنِناَماَم
ِلِلاَماَمْعْعَألَأل
 .واللفظ
يِفيِف ا
( )4رواه البخاري(َ ،) 22 - 13 /1تَتِكِكاب ا ِإلِإلي َ ،بَباب َفَفَتَت ا ِلِلُضُض ِلِلْهْهَأَأ ا ِإلِإلي
ِنيِنيَسَسَفَفَنَن
َ ،مَمَوَو ا
للرتمذي(َ ،) 2598 - 714 /4تَتِكِكا ُبُب ِةِةَفَفِصِص ِجِج َمَمّنّنَهَه ْنْنَعَع ِلِلْوْوُسُسَرَر اهلل َ ،بَبا ُبُب َمَما َجَجا َءَء َّنَّنَأَأ لل َّنَّنا ِرِر
َرَرِكِكُذُذ ْنْنَمَم ُجُجُرُرْخَيْخَيْخَي ْنْنِمِم ال َّنَّنا ِرِر ْنْنِمِم ِلِلِهِهَأَأ ال ِدِدْيْيِحِحْوْوَّتَّت .
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وأما أهل السنة واجلامعة فهم وسط يف باب الوعيد ،واألسامء ،واألحكام بني
املرجئة واخلوارج ،فهم ال يكفرون بالذنوب التي دون الرشك ،EOFوإن مات املوحد
املرص فهو حتت املشيئة ،وال خيرجون بالسيف عىل األئمة ،وإن جاروا وظلموا ،وال
يكفرون خمالفيهم ،وإن كفرهم املخالفون واستحلوا دماءهم ،فإن قام يف معني
أسباب الكفر اشرتطوا قيام احلجة وانتفاء املوانع:
قال أبو بكر اإلسامعييل ناق اًلاًل اعتقاد أهل السنة( :ويقولون :إن أحًدًدا من أهل
التوحيد ،ومن يصيل إىل قبلة املسلمني لو ارتكب ذن ًبًبا ،أو ذنو ًبًبا كثرية -صغائر أو
كبائر -مع اإلقامة عىل التوحيد هلل ،واإلقرار بام التزمه وقبله عن اهلل ،فإنه ال يكفر به،
ويرجون له املغفرة قال تعاىل :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ [النساء.EPF)] ٤٨ :
وقال أي ًضًضا( :ويرون أ َّنَّن الدار دار إسالم ال دار كفر ،كام رأته املعتزلة ،ما دام
النداء بالصالة ،واإلقامة هبا ظاهرين ،وأهلها ممكنني).EQF

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :من شأن أهل البدع أهنم يبتدعون أقوا اًلاًل
جيعلوهنا واجبة يف الدين ،بل جيعلوهنا من اإليامن الذي ال بد منه ،ويكفرون من
خالفهم فيها ،ويستحلون دمه ،كفعل اخلوارج ،واجلهمية ،والرافضة ،واملعتزلة،
وغريهم .وأهل السنة ال يبتدعون قوال ،وال يكفرون من اجتهد فأخطأ ،وإن كان
خمال ًفًفا هلم مستح اًّلاًّل لدمائهم ،كام مل تكفر الصحابة اخلوارج ،مع تكفريهم لعثامن،
وعيل ،ومن واالمها ،واستحالهلم لدماء املسلمني املخالفني هلم).ERF
وقال أي ًضًضا( :واخلوارج هم أول من كفر املسلمني ،يكفرون بالذنوب،

ويكفرون من خالفهم يف بدعتهم ،ويستحلون دمه وماله ،وهذه حال أهل البدع
( )1جمموع الفتاوى. 223 /7:
( )2عبارة (التي دون الرشك) :من تعليقات شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه اهلل عىل هذا الكتاب.
( )3اعتقاد أئمة احلديث. 64 /1:
( )4املرجع السابق. 76 /1:
( )5جمموع الفتاوى. 212 / 19 :
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يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها ،وأهل السنة واجلامعة يتبعون الكتاب
والسنة ،ويطيعون اهلل ورسوله ،فيتبعون احلق ،ويرمحون اخللق).ENF

== = WÊ
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كانت بدعة اخلوارج يف التكفري بسبب سوء فهمهم للقرآن ،حيث أخذوا

بظواهر بعض النصوص املطلقة دون أن ينظروا ملا قيدها يف مواضع أخر ،فاستحقوا

الذم ،ومل يردوا املحكم إىل املتشابه ،ثم تأولوا القرآن باألهواء املضلة:
أ  -األ ذخ بظواهر النصوص املطلقة دون النظر ملا ق ّيّيدها:

ألن يف القرآن نصو ًصًصا حيتاج إىل ردها للنصوص األخرى املبينة؛ ألن كالم اهلل

يفرس بعضه بع ًضًضا ،وكذلك كالم رسوله

 ،قال تعاىل :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ [آل عمران]٧:؛ ولذا
فاخلوارج اجلهلة احتجوا بقول اهلل تعاىل :ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﮊ [اجلن ،] ٢٣ :وقوله تعاىل :ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮊ

[البقرة] ٨١ :

عىل كفر العصاة ،ومل يرّدّدوا هذا

إىل قوله تعاىل :ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ[ النساء،] ٤٨ :

وقوله :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ [الرعد ،]٦:ومل يفطنوا للقيد يف قوله:

ﮋﮟ ﮠ ﮡﮊ [البقرة ،EOF] ٨١ :قال البغوي( :واإلحاطة :اإلحداق باليشء
من مجيع نواحيه .قال ابن عباس ،وعطاء ،والضحاك ،وأبو العالية ،والربيع،

ومجاعة :هي الرشك يموت عليه).EPF

( )1املرجع السابق. 279 /3:
( )2نبه عىل هذا القيد فضيلة شيخنا صالح الفوزان  -حفظه اهلل  -حني كتب يف احلاشية عبارة( :ومل يفطنوا
للقيد يف قوله :ﮋﮟ ﮠ ﮡﮊ.
( )3معامل التنزيل.611/1:
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لذا وصفهم النبي بقولهَ « :يَيَسَسْخُرُرْخ ُجُج يِفيِف آِخِرِرِخ الَّزَمَمَّز ا ِنِن ٌمٌمْوْوَقَق َدَدْحْحَأَأ ا ُث
ُث ا َنَنْسْسَألَألا ِنِن،
َهَهَفَفُسُس ا ُءُء ا ِمِماَلاَلْحْحَألَأل ُ ،قُقَيَي و ُلُلو َنَن ْنْنِمِم َخَخ ِرْيِرْي
َجُيا ُزُزِوِو َحَنَنَحا ْمْمْمُهُهَرَرِجِج ،
ِرْي َقَقـ ِلِلْوْو ا ِةِةِةَّيَّيِرَبِرَبِرَبْلْل َ ،رَرْقْقَيَي ؤو َنَن ا ْرْرُقُقْلْل آ َنَن اَلاَل َجُيَجُي
ُقُقُرُرْمْمَيَي و َنَن ْنْنِمِم ال ِّدِّدي ِنِن اَماَمَكَك ُقُقُرُرْمْمَيَي ال ُمُمْهْهَّسَّس َنَنِمِم الَّرَّر ِةِةِةَّيَّيِمِم » ،ENFفوصفهم النبي بأربع صفات:
األوىل :سفهاء العقول.
الثانية :أحداث األسنان.EOF
الثالثة :جريان العلم عىل ألسنتهم دون أن يصل إىل قلوهبم.
الرابعة :وهي نتيجة لذلك اخلروج من الدين برسعة السهام؛ ألهنم يقرؤون
القرآن وال يصل إىل قلوهبم.

قال احلافظ ابن حجر( :قال النووي :املراد أهنم ليس هلم فيه حظ ،إال مروره
عىل لساهنم ،ال يصل إىل حلوقهم فض اًلاًل عن أن يصل إىل قلوهبم؛ ألن املطلوب
تعقله وتدبره بوقوعه يف القلب .قلت :وهو مثل قوله فيهم أيضا« :اَلاَل َجُيَجُي
َجُيا ُزُزِوِو ِإِإي اَماَمُهُنْمْمُهُنُهُن
َحَنَنَحا ْمْمْمُهُهَرَرَجَج » .EPFأي :ينطقون بالشهادتني وال يعرفوهنا بقلوهبم ،ووقع يف رواية ملسلم
« َنَنْوْوُؤُؤَرَرْقْقَيَي ال ْرْرُقُق آ َنَن ًبًبْطْطَرَرا».ERF)EQF
ب – عدم ردهم املحكم للمتشابه:

فقد أخرج اآلجري عن طاوسَ ،قَقا َلَلَ « :رَرِكِكُذُذ اَلْبْباَل ن َّبَّبَعَعا ٍسٍس
ا َوَوَخلَخل ا ِرِرُجُجَ ،مَمَوَو ا
ُهُهُبُبْيْيِصِصُيُي م َدَدْنْنِعِع َرَرِقِق ا ِةِةَءَء ال ْرْرُقُق آ ِنِن؟ َقَقَفَف ا َلَل ُ :يُيْؤَنَنْوْوُنُنِمِمْؤ ِهِهِهِمِمَكَكْحْحُمُمِبِب َ ،نَنْوْوُّلُّلِضِضَيَيَوَو َدَدْنْنِعِع َشَشَتَتُمُم ا ِهِبِهِبِهِبه:
ﮋﯔ ﯕﯖ ﯗﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﮊ[آل عمران.ESF)]٧:
( )1سبق خترجيه
( )2كنت وضعتها ثال ًثًثا ،فأضاف فضيلة شيخنا صالح الفوزان  -حفظه اهلل (الثانية :أحداث األسنان).
( )3سبق خترجيه.
ِرِرْكْكِذِذ
َفَفِصِصَوَو
ا َوَوَخْلَخْلَخْل ا ِجِرِر ِج
ا ْمْمِهِتِهِتِهِت  .بل هو يف صحيح
( )4صحيح مسلم(َ ،) 2500 - 10 1/3تَتِكِكاب ال َّزَّزكا ِةِة ،باب
ِلِلَوَوْلْل
ِدِدِلِل
ِثِثْعْعَبَب
ِنِنْبْب
يِبيِبَأَأ
ٍبٍبِلِل
ا ي ِدِد
َخَخَوَو ا
َطَطا
ِّيِلِّيِلِّيِلَعَع ْبْبْب ِنِن
البخاري كذلك(َ ،) 4351 - 163 /5تَتِكِكا ُبُب ا َغَغَملَمل ا ِزِزي ،باب
ىَلىَلِإِإ ا ِنِنَمَمَيَيْلْل َلَلْبْبَقَق ِةِةَّجَّجَحَح ا َدَوَوْلْل َد ا ِعِع .ولفظه « ْتَيَي ْت ُلُلو َنَن َتَتِكِكا َبَب اهلل ًبًبْطْطَرَرا».
( )5فتح الباري. 293 / 12 :
ِةِةَحَح
( )6الرشيعة( ،) 45 - 343 /1با ُبُب ِّمِّمَذَذ ا َوَوَخْلَخْلَخْل ا ِجِرِر ِج ُسُسَوَو و ِءِء َذَذَمَم ا ْمْمِهِهِبِبِهِه َبَبِإِإَوَو ا َتَتِقِقا ْمْمِهِلِهِلِهِل َوَوَثَثَوَو ا ِبِب ْنْنَمَم ْمْمُهُهَلَلَتَتَقَق ْوْوَأَأ ُلُلَتَتَقَق و ُهُه.
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وأخرج ابن جرير الطربي( :عن قتادة يف قوله :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ [آل عمران ،]٧:وكان قتادة إذا قرأ هذه اآلية :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮊ قال :إن مل يكونوا احلرورية والسبئية فال أدري من هم ،ولعمري لقد كان يف
بيعة الرضوان من املهاجرين
أهل بدر واحلديبية الذين شهدوا مع رسول اهلل
واألنصار -خرب ملن استخرب ،وعربة ملن استعرب ملن كان يعقل أو يبرص ،إن اخلوارج
خرجوا وأصحاب رسول اهلل يومئذ كثري باملدينة ،والشأم ،والعراق ،وأزواجه
يومئذ أحياء ،واهلل إن خرج منهم ذكر وال أنثى حرورًّيًّيا قط ،وال رضوا الذي هم
عليه ،وال مالؤوهم فيه ،بل كانوا حيدثون بعيب رسول اهلل إياهم ،ونعته الذي
نعتهم به ،وكانوا يبغضوهنم بقلوهبم ،ويعادوهنم بألسنتهم ،وتشتد -واهلل -عليهم
أيدهيم إذا لقوهم).ENF

قال اآلجري( :مل خيتلف العلامء قدي اًماًم وحدي ًثًثا أن اخلوارج قوم سوء ،عصاة هلل
 ولرسوله  ،وإن ص ّلّلوا ،وصاموا ،واجتهدوا يف العبادة ،فليس ذلك بنافع هلم،
وإن أظهروا األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،وليس ذلك بنافع هلم؛ ألهنم قوم
يتأولون القرآن عىل ما هيوون ،ويم ّوّوهون عىل املسلمني).EOF

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وكانت البدع األوىل مثل بدعة اخلوارج إنام
هي من سوء فهمهم للقرآن ،مل يقصدوا معارضته ،لكن فهموا منه ما مل يدل عليه،
فظنوا أنه يوجب تكفري أرباب الذنوب ،إذ كان املؤمن هو الرب التقى ،قالوا :فمـن مل
يكن ب ًّرًّرا تقًّيًّيا فهو كافر ،وهو خملد يف النار).EPF

وقال أي ًضًضا( :فانتحلت اخلوارج كتاب اهلل ،وانتحلت الشيعة أهل البيت،
وكالمها غري متبع ملا انتحله ،فإن اخلوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها،

( )1جامع البيان يف تأويل القرآن. 88 1/6:
( )2الرشيعة. 235 /1:
( )3جمموع الفتاوى. 30 / 13 :
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وك ّفّفروا املؤمنني الذين أمر القرآن بمواالهتم؛ وهلذا تأول سعد بن أيب وقاص فيهم
هذه اآلية :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ [البقرة ،] ٢٧ - ٢٦ :وصاروا يتتبعون
املتشابه من القرآن فيتأولونه عىل غري تأويله ،من غري معرفة منهم بمعناه ،وال رسوخ
يف العلم ،وال اتباع للسنة ،وال مراجعة جلامعة املسلمني الذين يفهمون القرآن).ENF
ج -أت ول القرآن باألهواء املضلة:

وبذلك وصفهم الصحابة ومن بعدهم:
قال البخاريَ ( :بَباب ْتَقَق ْت ِلِل ا ا ِجِرِر ِج َوَوا ِدِدِحِحْلْلُمْلُمْلُمْل ي َنَن َدْعْعَبَب َد َقَقِإِإ ا ِةِةَمَم ا ِةِةَّجَّجُحْلُحْلُحْل
ِ ،لِلْوْوَقَقَوَو
َوَوَخْلَخْلَخْل
ْمْمِهِهْيْيَلَلَعَع
اهلل َعَعَتَت ا ىَلىَل :ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ
[التوبةَ « ،] ١١٥ :كَكَوَو ا َنَن ا ُنُنْبْب َرَرَمَمُعُع َرَرَيَي ا ْمْمُهُه َرِشَرِشَرِشا َرَر ِقِقْلْلَخَخ اهللَ ،قَقَوَو ا َلَلَلِ :إِإ ْمْمُهَّنُهَّنُهَّن ا ُقُقَلَلَطَطْنْن وا ِإِإىَلىَل آ َيَيا ٍتٍت
ِنِنِمِمْؤ
َني»).EOF
ْتْتَلَلَزَزَنَن يِفيِف ا َّفَّفُكُكْلْل ا ِرِر ُلُلَعَعَجَجَفَف و َهَها َعَعىَلىَل ا ُمْلُمْلُمْلْؤ َنيَني

ولنذكر اآلن صورتني تدالن عىل هذا الفهم الفاسد هلؤالء الغالة ،ثم نذكر
مثالني ملناظرة الصحابة هلم:
أ -صور من مواقف اخلوارج يف التكفري:

الصورة األوىل :إنكار ذي اخلويرصة عىل النبي
أعطى رجا اًلاًل يتألفهم ،ووكل أقو ًمًما إىل إيامهنم:
يِبيِبَأَأ ِعِعَسَس
َقَقا َلَل « :اَماَمَنَنْيْيَبَب ُنُنْحْحَنَن َدَدْنْنِعِع ُسُسَرَر و ِلِل اهلل
ي ٍدٍد ا ّيّيِرِرْدْدُخْلُخْلُخْل
فقد روى الشيخان ْنْنَعَع
َوَوُهُهَوَو ُمُمِسِسْقْقَيَي اًماًماًمْسْسِقِق َ ،أَأَتَتا ُهُه ُذُذو ا ِةِةَرِصَرِصَرِصْيْيَوَوُخْلُخْلُخْل ـ َوَوُهُهَوَو َرَرُجُجٌلٌل ْنْنِمِم ِنِنَبَبي ِمَتِمَتِمَتي ٍمٍم ـ َقَقَفَف ا َلَلَلَ :يَيا ُسُسَرَر و َلَل
اهلل ،ا ْلْلْلِدِدْعْع َ ،قَقَفَف ا َلَلَلَ :لَلْيْيَوَو َكَكْ ،نْنَمَمَوَو ُلُلِدِدْعْعَيَي ِإِإَذَذا ْمَلْمَلْمَل ْلْلِدِدْعْعَأَأ ؟! ْدَقَق ْد ِخَتَتْبْبِخ َخَخَوَو ْرِس
َتَتْرِسْرِس ِإِإ ْنْن ْمَلْمَلْمَل ْنْنُكُكَأَأ
توزيع غنائم حنني ،حينام

( )1املرجع السابق. 210 / 13 :
ِفِفُّلُّلَأَأَّتَّت
ِلِل
ْنْنَأَأَوَو اَلاَل َرَرِفِفْنْنَيَي ال َّنَّنا ُسُس ُهُهُهْنْنَعَع َ ،تَتِكِكاب
( )2صحيح البخاري( ،)3396-71/9با ُبُب ْنْنَمَم َكَكَرَرَتَت َتَتِقِقا َلَل ا َوَوَخلَخل ا ِجِرِر ِج ل
ا َتَتِتِتْسْسا ِةِةَبَب ا ِّدِّدَتَتْرْرُمْلُمْلُمْل ي َنَن َوَوا َعَعُمْلُمْلُمْل ا ِدِدِنِن ي َنَن َتَتِقِقَوَوا ْمْمِهِلِهِلِهِل .
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ُلُلُلِدِدْعْعَأَأ َ .قَقَفَف ا َلَل ُرُرُرَمَمُعُع َ :يَيا ُسُسَرَر و َلَل اهلل ،ا ْئْئَذَذ ْنْن يِليِل ِفِفي ِهِه َفَفَأَأِرْض
َبَبِرْضِرْض ُهُهُهَقَقُنُنُعُع َ ،قَقَفَف ا َلَلَلُ :هُهْعْعَدَد ؛ َفَفِإِإ َّنَّن ُهُهَلَل
َحَحْصْصَأَأ ا ًبًبا ْحَيُرُرِقِقْحَيْحَي َأَأَحْمْمُكُكُدُدَح َصَصَصالَتُهُهَت َمَمَعَع َصَصالِهِتْمْمْمِهِتِهِت َ ،يَيِصِصَوَوا ُهُهَمَم َمَمَعَع َيَيِصِصا ِهِهِمِم ـ ْمْمْمُ ،ؤُؤَرَرْقْقَيَي و َنَن ا ْرْرُقُقْلْل آ َنَن اَلاَل
َجُيا ُزُزِوِو َتَرَرَت ا ْمْمْمُهُهَيَيِقِق ُ ،قُقُرُرْمْمَيَي و َنَن ْنْنِمِم ال ِّدِّدي ِنِن اَماَمَكَك ُقُقُرُرْمْمَيَي ال ُمُمْهْهَّسَّس َنَنِمِم الَّرَّر ِةِةِةَّيَّيِمِم » .ENFفهذا الرجل الذي
َجُيَجُي
عده كثري من العلامء أول اخلوارج إنام أيت من فهمه األهوج امل مهف مدع ىلع ينب
للنصوص الرشعية ،واختالل يف فهم مكانة السنة من القرآن:
قال ابن اجلوزي( :فهذا أول خارجي خرج يف اإلسالم ،وآفته أنه ريض برأي
نفسه ،ولو وقف لعلم أنه ال رأي فوق رأي رسول اهلل ،وأتباع هذا الرجل هم الذين
قاتلوا عيل بن أيب طالب ).EOF

وقال شيخ اإل نكل ،هعابتا بلطو ،نآرقلا ميظعت مهبهذم لصأو( :مالس
خرجوا عن السنة واجلامعة ،فهم ال يرون اتباع السنة التي يظنون أهنا ختالف القرآن،
كالرجم ،ونصاب الرسقة ،وغري ذلك ،فضلوا ،فإن الرسول أعلم بام أنزل اهلل عليه،
واهلل قد أنزل عليه الكتاب واحلكمة ،وجوزوا عىل النبي أن يكون ظا ًملًملا).EPF

و ّملّملا ذكر مرشوعية بذل والة األمور األموال ملن يرجى نفعه ،أو دفع رضره من
الكفار؛ ألن النبي
أعطى يوم حنني املؤلفة قلوهبم كافرهم ومسلمهم ،قال:
(وهذا النوع من العطاء ،وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء ،كام يفعل
امللوك ،فاألعامل بالنيات ،فإذا كان القصد بذلك مصلحة الـدين وأهله كان من
جنس عطاء النبي وخلفائه ،وإن كان املقصود العلو يف األرض والفساد كان من
جنس عطاء فرعون ،وإنام ينكره ذوو الدين الفاسد -كذي اخلويرصة الذي أنكره
حتى قال فيه ما قال ،وكذلك حزبه اخلوارج -أنكروا عىل أمري
عىل النبي
املؤمنني ع ٍّيلٍّيل
ما قصد به املصلحة من التحكيم وحمو اسمه ،وما تركه من سبي
( )1سبق خترجيه.
( )2تلبيس إبليس. 111 /1:
( )3جمموع الفتاوى. 208 / 13 :

نساء املسلمني وصبياهنم ،وهؤالء َمَمَأَأ ر النبي
يصلح به دنيا وال آخرة).ENF
الصورة الثانية :موقف اخلوارج من عيل
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بقتاهلم؛ ألن معهم دينا فاسًدًدا ال
حينام كفروه بالتحكيم:

فقد روى مسلم ْنْنَعَع يِبيِبَأَأ َرَرا ٍعٍعِفِف ىَلىَلْوْوَمَم ُسُسَرَر و ِلِل اهلل َّ « :نَّنَأَأ اَحْلُرُرَحْلَحْل و َةَةَّيَّيِرِر َّمَلَّمَلَّمَلا ْتْتَجَجَرَرَخَخ ـ
َوَوُهُهَوَو َمَمَعَع ِّيِلِّيِلِّيِلَعَع ِنِنْبْب يِبيِبَأَأ َطَطا ٍبٍبِلِل
ـ َقَقا ُلُلوا :اَلاَل َمَمْكْكُحُح ِإِإ اَّلاَّل هللَ .قَقا َلَل ٌّيِلٌّيِلَعَع ٌّيِلٌّيِلُ :ةُةَمَمِلِلَكَك َحٍّقَح ٍّق ِرِرُأُأ ي َدَد َهِبَهِبَهِبا
َبَبا ٌلِطِط ٌل ٌلِ ،إِإ َّنَّن ُسُسَرَر و َلَل اهلل
َفَفَصَصَوَو َنَنا ًسًساِ ،إِإيِّنيِّن ُفُفِرِرْعْعَألَأل ْمْمُهُهَتَتَفَفِصِص يِفيِف ُؤُؤَهَه اَلِءِءِءاَل ُ :قُقَيَي و ُلُلو َنَن اَحْلَّقَّقَحْلَحْل
ِبِبَأْمْمِهِهِتِتَنَنِسِسْلْلَأ اَلاَل ُجَيُجَيُجَيو ُزُز َهَهَذَذا ْمْمْمُهُهْنْنِمِم َ -شَشَأَأَوَو ا َرَر ِإِإىَلىَل َحِهِهِهِقِقْلْلَح ْ -نْنِمِم ِضِضَغَغْبْبَأَأ ِقِقْلْلَخَخ اهلل ِإِإ ِهِهِهْيْيَلَل ».EOF
وروى عبد الرزاق عن أيب إسحاق َقَقا َلَلَ « :اَامَلمَل َحَحكم ْتْت ا ِرِرْوْوُرُرَحلَحل ي ُةُةُةَ ،قَقا َلَل ٌّيِلٌّيِلَعَع ٌّيِلٌّيِلَ :مَمَما
ُقُقَيَي و ُلُلو َنَن؟ َلَلَلْيْيِقِق َ :نَنَنْوْوُلُلْوْوُقُقَيَي  :اَلاَل َمَمْكْكُحُح ِإِإ اَّلاَّل هللَ ،قَقا َلَلَل :ا ُمُمْكْكُحلُحل هللْ ،يِفْيِفْيِفَوَو ا ْرْرَألَأل ِض
ِض َّكَّكُحُح ا ٌمٌمٌمْ ،مْمُهُهَّنَّنِكِكَلَلَوَو
ٍةٍةَرَر
َنَنَنْوْوُلُلْوْوُقُقَيَي  :اَلاَل ِإِإ َمَما َرَرَةَةَة ،اَلاَل َّدَّدُبُب ِلِلل َّنَّنا ِس
ِس ْنْنِمِم ِإِإ َمَما َمَمْعْعَيَي ُلُل َهَهْيْيِفِف ا ا مُلمُلْؤُنُنُنِمِمْؤ ُ ،عُعِتِتْمْمَتَتْسْسَيَيَوَو َهَهْيْيِفِف ا ال َفَفا ُرُرِجِج
َوَوال َكَكا ُرُرُرِفِف ُ ،لُلْبْبَيَيَوَو ُغُغ اهلل َهَهْيْيِفِف ا ا َلَلَلَجَجَألَأل ».EPF

ويف رواية ابن أيب شيبة عن أيب البخرتي « :اَماَمَفَف ْدَتَت ْد ُرُرو َنَن َمَما ُلُلْوْوُقُقَيَي ُؤُؤَهَه الء؟ ْوْوُقُقَيَي لو َنَنَن:
اَلاَل ِإِإ َمَما َرَرَةَةَة ،هْيهْيَأَأ ا ال َّنَّنا ُسُسِ ،إِإ َّنَّنه اَلاَل ْمْمُكُكُحُحِلِلْصْصُيُي ِإِإ اَّلاَّل ٌرْيٌرْيٌرْيِمِمَأَأ ٌّرٌّرَبَب ْوْوَأَأ فا ٌرٌرٌرِجِج َ .قَقا ُلُلواَ :هَهَذَذا ال ُّرَّبُّرَّبُّرَّب قْدْد َرَرَرَعَع َنَنْفْفاه،
ُلُل ا ُملُملْؤُنُنُنِمِمْؤ  ،ىِلىِلْمْمُيُيَوَو ِلِل
ل َفَفا ِرِرِرِجِج ُ ،لُلْبْبَيَيَوَو ُغُغ اهلل ا َلَلَلْجْجَألَأل َ ،وَوَتُنُنَمَمْأْأَت
اَماَمَفَف َبَبا ُلُل ال َفَفا ِرِرِجِج ؟ َقَقَفَف الَ :مَمْعْعَيَي
ِف
َجُيا ُدُدَهَه ِمِمِمُكُكّوّوُدُدَعَع ُ ،يُيَوَو ْؤُذُذَخَخْؤ لل ْيْيِعِعَّضَّضِف ْنْنِمِم
ْمْمْمُكُكُلُلُبُبُسُس َ ،وَوَتُمُمْوْوُقُقَت َوَوْسْسَأَأ ا ْمْمْمُكُكُقُق ُ ،مُمَسَسْقْقُيُيَوَو ْمْمْمُكُكُئُئْيْيَفَف َ ،وَو َجُيَجُي
ال َقَقو ِّيِّيِّي».EQF
وأخرج اآل ع يرج  ْ ْنَنَ س  ِ ِدْدْيِيِعَعَ ب  ِ ِنْنْ ج بُبُي  ٍر ٍر :لاق «ومما يتبع احلرورية من املتشابه قول
اهلل  :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ[املائدة ،] ٤٤ :ويقرؤون معها
ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ [ األنعام ،]١:فإذا رأوا اإلمام احلاكم حيكم بغري احلق
( )1السياسة الرشعية. 45 /1:
( )2سبق خترجيه.
( )3املصنف (َ ،) 18654 - 149 /01تَتِكِكا ُبُب ال َقَقُّلُّل ط ِةِةَ ،بَبا ُبُب َمَما َجَجا َءَء يِفيِف ا ِرِرِرْوْوُرُرَحلَحل ّيّية.
( )4املصنف (َ ،) 37931 - 562 /7تَتِكِكاب ا َلَلَمَمَجلَجل َ ،بَبا ُبُب َمَما َرَرِكِكُذُذ يِفيِف ا َوَوَخلَخل ا ِجِرِر ِج .
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قالوا :قد كفر ،ومن كفر عدل بربه ،فقد أرشك ،فهؤالء األئمة مرشكون ،فيخرجون
فيفعلون ما رأيت؛ ألهنم يتأولون هذه اآلية».ENF

فرتى أن هؤالء اجلفاة اختذوا القرآن؛ لتكفري األخيار من الصحابة األطهار،
وأنكروا ما جاءت به السنة من لزوم اجلامعة ،ووجوب السمع والطاعة ،والصرب
عىل جور األئمة ،وحتريم الدماء املعصومة ،وأن من محل علينا السالح فليس منا،
فتحقق فيهم وصفه ُ « :قُقَيَي و ُلُلو َنَن ْنْنِمِم َخَخ ِرْيِرْي
َجُيا ُزُزِوِو
ِرْي ِلِلْوْوَقَق ا ِةِةِةَّيَّيِرَبِرَبِرَبْلْل ُ ،ؤُؤَرَرْقْقَيَي و َنَن ا ْرْرُقُقْلْل آ َنَن اَلاَل َجُيَجُي
َحَنَنَحا ْمْمْمُهُهَرَرِجِج ُ ،قُقُرُرْمْمَيَي و َنَن َنَنِمِم ال ِّدِّدي ِنِن اَماَمَكَك ُقُقُرُرْمْمَيَي ال ُمُمْهْهَّسَّس َنَنِمِم الَّرَّر ِةِةِةَّيَّيِمِم »:EOF

قال احلافظ ابن حجر( :وقوله « ُقُقَيَي و ُلُلو َنَن ْنْنِمِم َخَخِرْيِرْيِرْيِرْي َقَقـ ِلِلْوْو ا ِةِةِةَّيَّيِرَبِرَبِرَبْلْل » :أي :من القرآن
كام يف حديث أيب سعيد الذي قبله « ُؤُؤَرَرْقْقَيَي و َنَن ا ْرْرُقُقْلْل آ َنَنَن» ،وكان أول كلمة خرجوا هبا
قوهلم :ال حكم إال هلل ،وانتزعوها من القرآن ومحلوها عىل غري حمملها).EPF

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فلام اتفق عيل ومعاوية عىل التحكيم أنكرت
اخلوارج ،وقالوا ال حكم إال هلل ،وفارقوا مجاعة املسلمني ،فأرسل إليهم ابن عباس
فناظرهم ،فرجع نصفهم ،واآلخرون أغاروا عىل ماشية الناس ،واستحلوا دماءهم،
فقتلوا ابن خباب ،وقالوا :كلنا قتله ،فقاتلهم ع ٌّيلٌّيل فلم ينفذوا حلكم النبي ،
وال حلكم األئمة بعده بل قالوا :إن عثامن وعل ًّيًّيا ومن واالمها قد حكموا بغري ما أنزل
اهلل ،ومن مل حيكم بام أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون ،فكفروا املسلمني هبذا وبغريه،
وتكفريهم وتكفري سائر أهل البدع مبني عىل مقدمتني باطلتني :إحدامها :أن هذا
خيالف القرآن ،والثانية :أن من خالف القرآن يكفر ،ولو كان خمط ًئًئا أو مذن ًبًبا ،معتقًدًدا
للوجوب والتحريم).EQF
( )1الرشيعة ( ،) 44 - 343 /1با ُبُب ِّمِّمَذَذ ا َوَوَخْلَخْلَخْل ا ِجِرِر ِج ُسُسَوَو و ِءِء َذَذَمَم ا ْمْمِهِهِبِبِهِه َبَبِإِإَوَو ا ِةِةَحَح َتَتِقِقا ْمْمِهِلِهِلِهِل َوَوَثَثَوَو ا ِبِب ْنْنَمَم ْمْمُهُهَلَلَتَتَقَق ْوْوَأَأ ُلُلَتَتَقَق و ُهُه.
( )2سبق خترجيه.
( )3فتح الباري. 619 /6:
( )4جمموع الفتاوى. 208 / 13 :
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وقال أي ًضًضا بعد أن ذكر قصة ذي اخلويرصة( :وكذلك حزبه اخلوارج أنكروا

عىل أمري املؤمنني ع ٍّيلٍّيل

ما قصد به املصلحة من التحكيم وحمو اسمه ،وما تركه من

سبي نساء املسلمني وصبياهنم ،وهؤالء َمَمَأَأ ر النبي

ال يصلح به دنيا وال آخرة).ENF

بقتاهل نيد مهعم نأل ؛م اًاً دساف   اًاً

ب -صور من مناظرة الصحابة هلم:

الصورة األوىل :مناظرة ع ٍّيلٍّيل وابن عبا ٍسٍس

للخوارج:

فقد روى اإلمام أمحد بإسناد ال بأس به عن ِدِدْبْبَعَع اهلل ِنِنْبْب َّدَّدَشَش ا ٍدٍد« :أ َّنَّن ا َخلَخلوارج

أنكروا عىل ع ٍّيلٍّيل
التحكيم ،وحمو اسم أمري املؤمنني من كتاب التحكيم ،فقالوا:
ا َلَلَسَسْنْن ْخَتَتْخ ْنْنِمِم ِمِمَقَق ي ٍص
ٍص ُهُهَكَكَسَسَبَبْلْلَأَأ اهلل َتَعَعَت اىَلىَلَ ،وَوا ٍمٍمْسْس َكَكاَّماَّمَسَس اهلل َتَعَعَت اىَلىَل ِهِهِهِبِب َّ ،مَّمُثُث ا َتَتْقْقَلَلَطَطْنْن
َتَتْمْمَّكَّكَحَحَفَف يِفيِف ِدِدي ِنِن اهلل ،اَلاَلَفَف َمَمْكْكُحُح ِإِإ اَّلاَّل هلل .فقال ع ُّيلُّيل
ِلِلل َرَرُقُق ا ِءِء ِمِمن ا َخلَخلوار ِجِج َملَملا مجعهم:
َحَحَحْصْصَأَأ ا ْمْمُكُكُبُب ُؤُؤَهَه اَلِءِءاَل ا ِذِذَّلَّل ي َنَن َرَرَخَخ ُجُجوا ِنِنْيْيَبَبي ْمْمُهُهَنَنْيْيَبَبَوَو َتَتِكِكا ُبُب اهللُ ،قُقَيَي و ُلُل اهلل َتَعَعَت اىَلىَل يِفيِف َتَتِكِكا ِهِهِبِب يِفيِف
ا ٍةٍةَأَأَرَرْمْم َرَرَوَو ُجُج ٍلٍلٍل :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ [النساءُ ،] ٣٥ :ةُةَّمَّمُأُأَفَف ٍدٍدَّمَّمَحُمَحُمَحُم
ْعْعَأَأ َظُمُمَظ ًمًمَدَد ا ًةًةَمَمْرْرُحُحَوَو ْنْنِمِم ا ٍةٍةَأَأَرَرْمْم َرَرَوَو ُجُج ٍلٍل،
ُت َعَعُمُم ا َةَةَيَيِوِو َ :بَبَتَتَكَك ُّيِلُّيِلُّيِلَعَع ُنُنْبْب يِبيِبَأَأ َطَطا ٍبٍبٍبِلِل ْ ،دَقَقَوَو ْد َجَجا َنَنَءَء ا ْيْيَهَهُسُسُلُل ُنُنْبْب ٍرٍرْمْمَعَع و
َوَوَو ُمُمَقَقَنَن وا َعَعَّيَلَّيَلَّيَل ْنْنَأَأ َكَكاَتْبْبَت ُت
ِبِبا ِةِةَيَيِبِبْيْيَدَدُحْلُحْلُحْل
ُنُنْحْحَنَنَوَو َمَمَعَع ُسُسَرَر و ِلِل اهلل
َني َصَصا َحَحَلَل ُهُهَمَمْوْوَقَق ًشًشْيْيَرَرُقُق اَ ،بَبَتَتَكَكَفَف ُسُسَرَر و ُلُل اهلل :
ِ ،حِح َني

ِمِمْسْسِبِب اهلل الَّرَّرَمْحِنِنَمْحَمْح الَّرَّر ِحِحِحي ِمِمِمَ ،قَقَفَف ا َلَل ٌلْيْيَهَهُسُس ٌل ٌل :اَلاَل َتْبْبُتُتْكْكَت ِ :مِمْسْسِبِب اهلل الَّرَّرَمْحِنِنَمْحَمْح الَّرَّر ِحِحي ِمِمِمَ ،قَقَفَف ا َلَلَل:
َفَفْيْيَكَك ُبُبُتُتْكْكَنَن ؟ َقَقَفَف ا َلَلَل :ا ْبْبُتُتْكْك ِبِبا ِمِمْسْس َكَك الله َّمَّمَّمَ .قَقَفَف ا َلَل ُسُسَرَر و ُلُل اهلل َ :فَفا ْبْبُتُتْكْك ٌ :دٌدَّمَّمَحُمَحُمَحُم ُسُسَرَر و ُلُل
اهللَ ،قَقَفَف ا َلَلَلْ :وْوَلَل ُمُمَلَلْعْعَأَأ َّنَّنَأَأ َكَك ُسُسَرَر و ُلُل اهلل ْمَلْمَلْمَل َخَخُأُأ ا ْفْفِلِل َكَك
َكَ .بَبَتَتَكَكَفَف َ :هَهَذَذا َمَما َصَصا َحَحَلَل ُدُدَّمَّمَحُمَحُمَحُم ُنُنْبْب
ِدِدْبْبَعَع اهلل ًشًشْيْيَرَرُقُق اُ ،قُقَيَي و ُلُل اهلل َتَعَعَت اىَلىَل يِفيِف َتَتِكِكا ِهِهِهِبِب  :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﮊ[األحزاب.EOF»] ٢١ :

( )1السياسة الرشعية. 45 /1:
( )2مسند أمحد( .)656- 84 /2وقال حمققه شعيب األرنؤوط :إسناده حسن.
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وروى عبد الرزاق واحلاكم ،وصححه مناظرة ابن عباس للخوارج بنحوه
مطو اًلاًل ،وزاد أهنم أخذوا عىل ع ٍّيلٍّيل أنه قاتل ومل يسب ،ومل يغنم ،فلئن كان الذين
قاتل كفا ًرًرا لقد حل سبيهم وغنيمتهم ،وإن كانوا مؤمنني ما حل قتاهلم ،فقال ابن
عباس َ « :وَوأ َّمَّما ُكُكُلُلْوْوَقَق مَ :قَقاَتَلَلَت ْمْمَلَلَفَف ْسْسَيَي ِب
ِبَ ،وَوْمَلْمَلْمَل َيَيْغْمْمْمَنَنْغ َ ،أَأَتَنَنْوْوُبُبْسْسَت ْمْمُكُكَمَمُأُأ َعَعا َةَةَةَشَشِئِئ َّ ،مَّمُثُث
َتَنَنْوْوُّلُّلِحِحَتَتْسْسَت َهَهْنْنِمِم ا َمَما َتَتَتْسْسُيُي ُّلُّلَحَح ْنْنِمِم َغَغِرْيَهَهِرْيِرْي اْ ،نْنِئِئَلَلَفَف ْمْمُتُتْلْلَعَعَفَف ْدَقَقَلَل ْد ْمْمْمُتُتْرْرَفَفَكَك َ ،يَيْهْهَوَو ْمْمْمُكُكُّمُّمُأُأ ْ ،نْنِئِئَلَلَوَو
ْمْمُتُتْلْلُقُق ْ :تْتَسَسْيْيَلَل َنَنِّمِّمُأُأِبِبا ْدَقَقَلَل ْد ْمْمْمُّتُّتْرْرَفَفَكَك َ ،فَفِإِإ َّنَّن اهلل َتَعَعَت اىَلىَل َلَلَلْوْوُقُقَيَي  :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ
ْمْمُتُتْرِصْرِص ِإِإ َهَهْيْيَلَل ا ْرِص
ﯞ ﯟ ﮊ [األحزابَ ،] ٦:فَفَأْمْمُتُتْنْنَأ َتَنَنْوْوُرُرْوْوُدُدَت َنْيَنْيَنْيَبَب ِنْيِنْيِنْيَتَتَلَلاَلاَلَضَض ُ ،هُّيُهُّيُهُّيُهُّيَأَأ اَماَم ْرِص
ْمْمُتُتْرِصْرِص
ِإِإىَلىَل ٍةٍةٍةَلَلاَلاَلَضَض َ ،نَنَفَفَظَرَرَظ ُهُهُضُضْعْعَبَب م ِإِإىَلىَل ٍضٍضٍضْعْعَبَب » .زاد عبد الرزاقَ « :جَجَرَرَفَف َعَع ْمْمُهُهْنْنِمِم ُرْشُرْشُرْشِعِع و َنَن ًفًفْلْلَأَأ ا،
َيَيِقِقَبَبَوَو ْمْمُهُهْنْنِمِم ُةُةَعَعَبَبْرْرَأَأ آاَلٍفٍفٍفاَل ُ ،لُلِتِتُقُقَفَف وا».ENF
الصورة الثانية :مناظرة جابر

هلم:

ُت ْدَقَق ْد ِنِنَفَفَغَغَشَشي ٌيٌيْأْأَرَر ْنْنِمِم ِيِيْأْأَرَر اَخْلَوَوَخْلَخْل ا ِجِجِجِرِر ،
فقد روى مسلم ع ْنْن ِزِزَيَي يَدَد ا َفَفَفْلْل ِريِريِقِق َقَقا َلَلْ « :نْنُكُك ُت
َنَنْجْجَرَرَخَخَفَفا يِفيِف َصَصِعِع ا ٍةٍةَبَب َذَذ ِوِوي ٍدٍدَدَدَعَعِ ،رِرُنُن ي ُدُد ْنْنَأَأ َّجَّجُحُحَنَن َّ ،مَّمُثُث َنَنْخَجَجُرُرْخ َعَعىَلىَل ال َّنَّنا ِسِس
ِسَ ،قَقا َلَلَلَ :نَنْرْرَرَرَمَمَفَف ا َعَعىَلىَل
ا ِدِدَمْلَمْلَمْل ي ِةِةِةَنَن َ ،فَفِإِإَذَذا َجَجا ُرُرِبِب ُنُنْبْب ِدِدْبْبَعَع اهلل ِّدِّدَحُيَحُيَحُي ُث
ُث ا َمَمْوْوَقَقْلْل َ -جَجا ٌسٌسِلِل ِإِإىَلىَل َسَسا ٍةٍةَيَيِرِر ْ -نْنَعَع ُسُسَرَر و ِلِل اهلل ،
ُت ُهُهُهَلَل َ :يَيا َصَصا َبَبِحِح ُسُسَرَر و ِلِل اهللَ ،مَما َهَهَذَذا ا ِذِذَّلَّل ي
َنيَ ،قَقا َلَلَلْ :لْلُقُقَفَف ُت
َقَقا َلَلَلَ :فَفِإِإَذَذا َوَوُهُه ْدَقَق ْد َذَذ َرَرَكَك ا ِّيِّيِمِمَّنَّنَهَهَجْلَجْلَجْل َنيَني
ُثُثِّدِّدَحُتَحُتَحُت و َنَن؟ َوَواهلل ُقُقَيَي و ُلُلُل :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ [آل عمران ،] ١٩٢ :ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ [السجدة ،]٢٠ :اَماَمَفَف َهَهَذَذا ا ِذِذَّلَّل ي َتُقُقَت و ُلُلو َنَن؟ َقَقا َلَلَلَ :قَقَفَف ا َلَلَلَ :أَأَتُأُأَرَرْقْقَت ا ْرْرُقُقْلْل آ َنَن؟
ْلْلُقُق ُتُت
ُتْ :مْمْمَعَعَنَن َ .قَقا َلَلَلْ :لْلَهَهَفَف َتَتْعْعِمِمَسَس َقَقَمَمِبِب ا ِمِم ٍدٍدَّمَّمَحُمَحُمَحُم ِهِهْيْيَلَلَعَع ال اَلاَلَّسَّس م؟ ِنِنْعْعَيَيي :ا ِذِذَّلَّل ي ُهُهُثُثَعَعْبْبَيَي اهلل ِفِفي ِهِه.
ُتَ . :قَقا َلَلَلَ :فَفِإِإ َقَقَمَم ا ُمُم ٍدٍدَّمَّمَحُمَحُمَحُم
ِذِذَّلَّل
ِهِهِبِب
ُهُهَّنَّن
ْلْلُقُق ُتُت ْمْمَعَعَنَن
ا ُمُمُمْحْحَمْلَمْلَمْل و ُدُد ،ا ي ْخُيِرِرْخُيْخُي ُجُج اهلل ْنْنَمَم ْخُيِرِرْخُيْخُي ُجُجُجَ ،قَقا َلَلَلَّ :مَّمُثُث
َتَتَعَعَنَن ْضْضَوَو َعَع ال َرِّصَرِّصَرِّصا ِطِطَّ ،رَمَمَوَو َّر ال َّنَّنا ِس
ِس ِهِهِهْيْيَلَلَعَع َ ،قَقا َلَلَلَ :خَخَأَأَوَو ا ُفُف ْنْنَأَأ اَلاَل ُكُكَأَأ و َنَن َفَفْحْحَأَأ ُظُظ َذَذا َكَكَكَ ،قَقا َلَلَل:
َرْيَرْيَرْيَغَغ ُهُهَّنَّنَأَأ ْدَقَق ْد َمَمَعَعَزَز َّنَّنَأَأ ًمًمْوْوَقَق ا ُرُرْخَيْخَيْخَي ُجُجو َنَن ْنْنِمِم ال َّنَّنا ِرِر َدَدْعْعَبَب ْنْنَأَأ ُكُكَيَي و ُنُنُنوا ِفِفي َهَهاَ ،قَقا َلَلَلِ - :نِنْعْعَيَيي :-
َيَيَفَفْخُرُرْخ ُجُجو َنَن َكَكَأْمْمُهَّنُهَّنُهَّنَأ ِعِعي َدَدا ُنُن ال ِمِمِمِسِساَماَمَّسَّس َ ،قَقا َلَلَلْ :دَيَيَفَف ْد ُلُلُخُخ و َنَن ًرًرَهَنَهَنَهَن ا ْنْنِمِم َهْنَهْنَهْنَأَأا ِرِر ا ِةِةِةَّنَّنَجْلَجْلَجْل َ ،يَيَفَفْغُلُلِسِسَتَتْغ و َنَن ِفِفي ِهِه،
( )1مصنف عبد الرزاق(َ ،) 8677 1-751/01تَتِكِكا ُبُب ال َقَقُّلُّل ط ِةِةَ ،بَبا ُبُب َمَما َجَجا َءَء يِفيِف ا ّيّيِرِرْوْوُرُرَحلَحل ة .واملستدرك
للحاكم(َ ،) 2656 - 164 /2تَتِكِكا ُبُب ِقِقت ِلِلَاَا ْهْهْهَأَأ ِلِل ال ِغِغَّبَّب ي.
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َيَيَفَفْخُرُرْخ ُجُجو َنَن َكَكَأْمْمُهَّنُهَّنُهَّنَأ ا َرَرَقَقْلْل ا ِطِطي ُسُسَ ،نَنْعْعَجَجَرَرَفَفا َنَنْلْلُقُقاْ :مْمُكُكَحْيَحْيَحْيَوَو َنَنْوْوَرَرُتُتَأَأ ال َخَخْيْيَّشَّش ْكْكْكَيَي ُبُبِذِذ َعَعىَلىَل ُسُسَرَر و ِلِل
اهلل ؟ َنَنْعْعَجَجَرَرَفَفا اَلاَلَفَف َوَواهللَ ،مَما َجَجَرَرَخَخ َّنَّنِمِما ُرْيُرْيُرْيَغَغ َرَرُجُج ٍلٍل َوَوا ٍدٍدٍدِحِح ».ENF
= = WÔƒ_å=ÿ^ ﬂ_Î=– ≥=d Ô‹˚=^ Ω
= uá^È¶=^ tÂ·=‹ Ú_—f=W_o�ÿ_n

إذا كان النبي وصف اخلوارج بوصف وقع يف الذين خرجوا عىل ع ٍّيلٍّيل
فوقع الوصف كام وصف ،فال يعني أن هذا خا ٌصٌصٌص هبم؛ بل ك ّلّل من اتصف بصفاهتم
وانتهج منهجهم فهو منهم ،ودليل ذلك من السنة ،واألثر ،وأقوال أهل العلم الذي
حكاه شيخ اإلسالم إمجا ًعًعا عنهم:

َّنَّنَأَأ ُسُسَرَر و َلَل اهلل
= Ô·åÿ=^ _‹aÃف=قد روى ابن ماجه بإسنا ٍدٍد حسن ْنْنَعَع ا ِنِنْبْب َرَرَمَمُعُع
ِطِطُقُق
َقَقا َلَلُ « :أُأَشَشْنْنَيَي َنَنْش
َجُيا ُزُزِوِو َتَرَرَت ا ْمْمْمُهُهَيَيِقِق  ،اَماَمَّلَّلُكُك َجَجَرَرَخَخ ٌنٌنْرْرَقَق َعَعَعَ .قَقا َلَل ا ُنُنْبْب
ٌءٌءْش ُؤُؤَرَرْقْقَيَي و َنَن ا ْلْلْل ْرْرُقُق آ َنَن اَلاَل َجُيَجُي
ُقُقَيَي و ُلُلُل :اَماَمَّلَّلُكُك َجَجَرَرَخَخ ٌنٌنْرْرَقَق ِطِطُقُقَعَع ـ َرَرَثَثْكْكَأَأ ْنْنِمِم ِرْشِرْشِرْشِعِع ي َنَن َّرَمَم َّر ًةًة ـ
ُت ُسُسَرَر و َلَل اهلل
َرَرَرَمَمُعُع ْ :عْعِمِمَسَس ُت
َحَّتَّتَحى َجَجُرُرْخَيْخَيْخَي يِفيِف َرَرِعِع ا ُمُمِهِهِضِض ال َّجَّجَّدَّد ا ُلُلُل».EOF

ُت
ورواه اإلمام أمحد ،وصححه احلاكم ،عن عبد اهلل بن عمرو قالْ « :عْعِمِمَسَس ُت
ُقُقَيَي و ُلُلُلَ :يَيَسَسْخُرُرْخ ُجُج َنَنُأُأ ا ٌسٌس ْنْنِمِم ِتِتَّمَّمُأُأي ْنْنِمِم ِلِلَبَبِقِق ا ِرْشِرْشِرْشَمْلَمْلَمْل ِقِقُ ،ؤُؤَرَرْقْقَيَي و َنَن ا ْرْرُقُقْلْل آ َنَن اَلاَل
ُسُسَرَر و َلَل اهلل
َجُيا ُزُزِوِو َتَرَرَت ا ْمْمْمُهُهَيَيِقِق  ،اَماَمَّلَّلُكُك َجَجَرَرَخَخ ْمْمُهُهْنْنِمِم ٌنٌنْرْرَقَق ِطِطُقُقَعَعَع ،اَماَمَّلَّلُكُك َجَجَرَرَخَخ ْمْمُهُهْنْنِمِم ٌنٌنٌنْرْرَقَق ِطِطُقُقَعَع َ -حَّتَّتَحى َهَهَّدَّدَعَع ا
َجُيَجُي
َيَيِزِز ا ًةًةَدَد َعَعىَلىَل ِةِةَرْشَرْشَرْشَعَع َّرَمَم َّر ا ٍتٍت  :-اَماَمَّلَّلُكُك َجَجَرَرَخَخ ْمْمُهُهْنْنِمِم ٌنٌنْرْرَقَق ِطِطُقُقَعَعَ ،حَّتَّتَحى َجَجُرُرْخَيْخَيْخَي ال َّجَّجَّدَّد ا ُلُل يِفيِف
ْمْمْمِهِهِتِتَّيَّيِقِقَبَب ».EPF
( )1رواه مسلم(َ ،) 493 - 123 /1تَتِكِكا ُبُب ا ِنِناَماَمْيْيِإلِإل  ،باب َنَنْدْدَأَأى ِلِلْهْهَأَأ ا ِةِةَّنَّنَجْلَجْلَجْل ًةًةَلَلِزِزْنْنَمَم ِفِفي َهَها.
( )2سنن ابن ماجه(َ ،) 174 -16/1تَتِكِكا ُبُب الُّسُّسن ِةِةَ ،بَبا ُبُب ْيِفْيِفْيِف ِرِرْكْكِذِذ ا َوَوَخلَخل ا ِجِرِر ِج  .قال احلافظ البوصريي (مصباح
الزجاجة يف زوائد سنن ابن ماجه( :) 65 - 26 /1:إسناده صحيح ،وقد احتج البخاري بجميع رواته).
قال األلباين مش ًريًريا إىل أن يف إسناده هشام بن عامر(سلسلة األحاديث الصحيحة( :) 2455 -8 /1:قلت:
لكن ابن عامر قال احلافظ« :صدوق مقرئ ،كرب فصار يتلقن ،فحديثه القديم أصح » .فإن كان احلديث
قد حفظه ،ومل يتلقنه فهو صحيح ،عىل خالف يف سامع األوزاعي من نافع .لكن يبدو يل أنه حديث
حسن).
ِنِنَتَتِفِف
َوَوا ِمِمِحِحاَلاَلَملَمل  .وفيه
( )3مسند أمحد(  .)1 87 6-554/ 11مستدرك احلاكم(َ ،) 8497 - 533 /4تَتِكِكا ُبُب ال
شهر بن حوشب خمتلف فيه ،قال اهليثمي (جممع الزوائد( :)6 040 1- 228 /6:رواه أمحد يف حديث=
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قال يف «إنجاح احلاجة رشح سنن ابن ماجه»( :كلام خرج قرن قطع .أي:

أهلك ودمر .ولفظ عرشين مرة حيتمل أن يكون مقولة ابن عمر ،فيكون سامع ابن
عمر هذا الكالم منه

أكثر من عرشين مرة ،وحيتمل أن يكون من مقولة النبي

 ،فاملراد منه -واهلل أعلم :-أن أهل احلق يقاتلوهنم ،ويقطعون دابرهم أكثر من

عرشين مرة يف كل قرن ،ومع ذلك يبقى منهم فرقة ،حتى خيرج يف عراضهم

ومواجهتهم الدجال .احلاصل أن أهل األهواء وإن قاتلهم أهل احلق يف قرن واحد

أكثر من عرشين مرة ال يرتكون أهواءهم) .ENFلكن ليس معنى ذلك أهنم يبقون
بأعياهنم لكن يبقى مذهبهم ،وكل من اعتنقه صار حكمه حكمهم.EOF

= Wàn˚=^ _‹`Ëف=كام روى عبد الرزاق ْنْنَعَع ق َتَتادة َقَقا َلَلَّ « :مَلَّمَلَّمَلا ِمِمَسَس َعَع َعَعَع ٌّيِلٌّيِلٌّيِل ا َةَةَةَمَمِّكِّكَحَحُملُمل َ ،قَقا َلَلَل:
ْنْنَمَم َهَهؤاَلِءِءاَل ؟ َلَلَلْيْيِقِق ُ :هُهَلَل ال َّرٌقٌق َّر ا ُءُءُء .ق َلَلَلَاَا ْ :لْلَبَب ْمْمُهُه ا َّيَّيَخلَخلا ُبُبو َنَن ال َّيَّيَعَعا ُبُبو َنَنَنَ .لَلَلْيْيِقِق  :إ ُهَّنُهَّنُهَّنم ُلُلْوْوُقُقَيَيو َنَنَن :اَلاَل
َمَمْكْكُحُح ِإِإ اَّلاَّل هللَ ،قَقا َلَلَلُ :ةُةَمَمِلِلَكَك َحٍّقَح ٍّق َيَيِزِزُعُع َهِبَهِبَهِبا َبَبا ٌلِطِط ٌل ٌلَ .قَقا َلَلَلَّ :لَّلَفَف ام ُهُهَلَلَتَتَقَق م َقَقا َلَل َرَرُجُجٌلٌلٌل :ا ُدُدُدْمْمَحلَحل هلل
ا ِذِذَّلَّل ي َبَبَأَأ ا ُهُهَدَد م َرَرَأَأَوَو اَحَنَنَحا ُهُهْنْنِمِم مَ ،قَقَفَف ا َلَل ٌّيِلٌّيِلَعَع ٌّيِلٌّيِلَّ :الَّالَّالَكَك  ،وا ْيْيِذِذَّلَّل ْفْفَنَن يِسيِس ِدِدَيَيِبِب هِ ،إِإ َّنَّن ُهُهْنْنِمِم م ْنْنَمَلَمَلَمَل ْيِفْيِفْيِف
ِبِباَلاَلَصَصَأَأ ال َجَجِّرِّر ا ِلِل ْمَلْمَلْمَل ْحَتُهُهْلْلِمِمْحَتْحَت ال َسَسِّنِّن ا ُءُء ُدُدُدْعْعَبَب َّ ،نَّنَنَنْوْوُكُكَيَيَلَلَوَو َآَآِخُهُهُرُرِخ م ًصًصْوْوًصًصُلُل ا َّرَجَج َّر اِدَنَنَنْيْيِد .EQF»EPF
وما زال العلامء يسمون من خرج عىل األئمة باخلوارج بعد الصحابة؛ ولذا قال

شيخ اإلسالم عن الصحابة( :و مما يدل عىل أهنم كانوا يرون قتل من علموا أنه من

أولئك اخلوارج -وإن كان منفرًدًدا -حديث صبيغ بن عسل ،وهو مشهور ،قال
=طويل ،وشهر ثقة ،وفيه كالم ال يرض ،وبقية رجاله رجال الصحيح) .قلت :ورواه احلاكم (املستدرك
َ ،)8558-655/4تَتِكِكا ُبُب ال ِنِنَتَتِفِف َوَوا ِمِمِحِحاَلاَلَملَمل  ،من حديث أيب هريرة عن عبد اهلل بن عمرو بنحوه ،وقال:
(هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ،ومل خيرجاه) ،لكن فيه عبد اهلل بن صالح كاتب الليث ساء حفظه.
(.61/1 )1
( )2عبارة( :ليس معنى ذلك أهنم يبقون بأعياهنم ،لكن يبقى مذهبهم ،وكل من اعتنقه صار حكمه
حكمهم) من إضافات فضيلة شيخنا صالح الفوزان حفظه اهلل.
( )3قال ابن األثري(النهاية يف غريب األثر( :)652/1:أيُ :يُي ْعْعرون الناس ثيا ُهَبُهَبُهَبم و ُبُبَهَهْنْنَيَيوهنا).
( )4املصنف(َ ،) 18655 -051/01تَتِكِكا ُبُب ال َقَقُّلُّل ط ِةِةَ ،بَبا ُبُب َمَما َجَجا َءَء يِفيِف ا ّيّيِرِرْوْوُرُرَحلَحل ة.
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أبو عثامن النهديَ « :سَسَأَلَلَأ َرَرُجُجٌلٌل ْنْنِمِم ِنِنَبَبي ُبُبْرْرَيَي وٍعٍعٍعْ -وْوَأَأ ْنْنِمِم ِنِنَبَبي ِمَتٍمٍمٍمْيْيِمَتِمَت َ -رَرَمَمُعُع َنَنِبِب ا ّطّطَخلَخلا ِبِب
ِنِنَعَع ال َّذَّذا ا ِتِتَ ،وَوا ِتِتاَلاَلَسَسْرْرُملُمل
 ،وال َّنَّنا َعَعِزِز ا ِتِتْ ،وْوَأَأ ْنْنَعَع ْنْنْنِهِهِضِضْعْعَبَب َ ،قَقَفَف ا َلَل ُرُرُرَمَمُعُع ْ :عْعَضَض ْنْنَعَع
َيَيِرِر
َكَ ،فَفإَذَذا ُهُهَلَل ٌةٌةٌةَرَرْفْفَوَو َ ،قَقَفَف ا َلَل ُرُرُرَمَمُعُع  :أما و اهلل ْوْوَلَل ُتُتْيْيَأَأَرَر َك
ُت اّلّل ْيْيِذِذ ِهِهِهْيْيِفِف َنَنْيْيَعَعا َكَكَك،
ْبْبَرَضَرَض ُتُت
َك ُلُلْحَمْحَمْحَم و ًقًقا َلَلَرَض
ِسِسْأْأَرَر َكَك
ِلِل
ِإِإىَلىَل ِلِلْهْهَأَأ ال ِةِةَرْصَرْصَرْصَّبَّب
َّمَّمُثُث َقَقا َلَلَلَّ :مَّمُثُث َبَبَتَتَكَك
ـ ْوْوَأَأ َقَقا َلَلِ :إِإل َنَنْيْيا ـ ْنْنَأَأ اَلاَل َجُتَجُتَجُتا ُسْوْوُس هَ ،قَقا َلَلَلُ :لُلَفَف و َجَجا َءَء ُنُنْحْحَنَنَوَو
ِمِما ٌةٌةَئَئ َتَنَنْقْقّرّرَفَفَتا» ،رواه األموي و غريه بإسناد صحيح .ENFفهذا عمر حيلف بني املهاجرين
واألنصار أنه لو رأى فيه العالمة التي وصف هبا النبي

اخلوارج لرضب عنقه،

مع أنه هو الذي هناه النبي
 « :اَماَمَنَنْيْيَأَأ ِقِقَلَل ي ُمُمُتُت و ْمْمُهُه َفَفا ُلُلُتُتْقْق و ْمْمْمُهُه » EOFالقتل املطلق ،وأن العفو عن ذلك كان حال
عن قتل ذي اخلويرصة ،فعلم أنه فهم من قول النبي

الضعف واالستئالف).EPF

= IﬁÂ‡_‹=â` œ˙k~^= Ÿƒ= ﬁŸ≈ÿ^= ⁄‰`= €^È–`= ‚‹= _‹`Ëف=قال الربهباري( :ومن خرج عىل

إمام من أئمة املسلمني فهو خارجي ،قد شق عصا املسلمني ،وخالف اآلثار وميتته

ميتة جاهلية ،وال حيل قتال السلطان ،وال اخلروج عليه وإن جار ،وذلك ألن رسول
اهلل
قال أليب ذر الغفاري« :ا رِبرِبرِبْصْص َ ،وَوِإِإ ْنْن َكَكا َنَن ًدًدْبْبَعَع ا َحًّيِشِشَبَبَح ًّيًّيا» ،EQFوقوله لألنصار:
«ا ُرِبُرِبُرِبْصْص وا َحَّتَّتَحى َتيِنيِنْوْوَقَقْلْلَت َعَعىَلىَل اَحْلْوْوَحْلَحْل ِضِض
ِض» .ERFوليس من السنة قتال السلطان؛ فإن فيه فساد
الدنيا والدين).ESF
( )1رواه اخلطيب البغدادي من طريق سعيد بن حييى األموي(األسامء املبهمة يف األنباء املحكمة-251/2:
 .) 80ورواه الاللكائي(رشح أصول اعتقاد أهل السنة ،)6 13 1- 634 /4:واآلجري (الرشيعة:
 )4 06 2 - 6552/5من طرق أخرى.
( )2سبق خترجيه.
( )3الصارم املسلول. 189 :
( )4رواه أمحد(( .) 51 5 21 - 436 / 35
ِلِلْوْوَقَق
َصَصْنْنَألَألِلِل ا ِرِر «ا ُرِبُرِبُرِبْصْص وا َّتَّتَحَحى
( )5صحيح البخاري(َ ،) 3792 - 33 /5تَتِكِكا ُبُب َنَنَمَما ِبِبِقِق ا َصَصْنْنَألَأل ا ِرِرَ ،بَباب
ال ِّيِّيِبِبَّنَّن
يِنيِنْوْوَقَقْلْلَتَت ىَلىَلَعَع ا ِضِضِضْوْوَحْلَحْلَحْل » .ومسلم( ،) 4885 - 19 /6ك َتَتا ُبُب ا ا ِةِةَرَر ،باب ا ِرِرْمْمَألَأل ِبِبال ِرْبِرْبِرْبَّصَّص َدْنْنِعِع َد ِمِمْلْلُظُظ ا ِةِةاَلاَلُوُوْلْل
َمَمِإلِإل
َوَوا َثَثْئْئِتِتْسْسا ْمْمِهِهِرِر .
( )6رشح السنة. 78 :
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وعقد اآلجري -كغريه من علامء السنة -با ًبًبا للتحذير من مذهبهم ،وإباحة

قتاهلم إىل قيام الساعة ،فقال ملا ذكر خروجهم يف الصدر األ ف لو  ي ي «باب ذم اخلوارج

وسوء مذهبهم وإباحة قتاهلم»( :ومن كان عىل مذهبهم من سائر اخلوارج ،يتوارثون

هذا املذهب قدي اًماًم وحدي ًثًثا ،وخيرجون عىل األئمة واألمراء ،ويستحلون قتل

املسلمني) حتى قال( :فصار سيف عيل بن أيب طالب يف اخلوارج سيف حق إىل أن
تقوم الساعة).ENF

وقال شيخ اإلسالم( :وهذه العالمة التي ذكرها النبي هي عالمة أول من

خيرج منهم ،ليسوا خمصوصني بأولئك القوم ،فإنه قد أخرب يف غري هذا احلديث :أهنم

ال يزالون خيرجون إىل زمن الدجال ،وقد اتفق املسلمون عىل أن اخلوارج ليسوا

خمتصني بذلك العسكر ،وأي ًضًضا فالصفات التي وصفها تعم غري ذلك العسكر؛ وهلذا

كان الصحابة يروون احلديث مطل ًقًقا).EOF

وقال أي ًضًضا( :وكذلك اخلروج واملروق يتناول كل من كان يف معنى أولئك،

وجيب قتاهلم بأمر النبي

واإلسالم أنوا ًعًعا خمتلفة).EPF

كام وجب قتال أولئك ،وإن كان اخلروج عن الدين

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ ،عمن بلغه عنهم تكفري
أئمة املسلمني بمكاتبة امللوك املرصيني ،بل كفروا من خالط من كاتبهم من مشايخ
املسلمني يف عرصه( :وقد رأيت سنة أربع وستني EQFرجلني من أشباهكم املارقني
باألحساء قد اعتزال اجلمعة واجلامعة ،وكفرا من يف تلك البالد من املسلمني،
وحجتهم من جنس حجتكم ،يقولون :أهل األحساء جيالسون ابن فريوز،
( )1الرشيعة. 326 /1:
( )2جمموع الفتاوى. 495 / 28 :
( )3املرجع السابق. 499 / 28 :
( )4كتب شيخنا صالح الفوزان حفظه اهلل هنا( :يعني سنة  1264هـ حني كان قاض ًيًيا يف األحساء).
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وخيالطونه هو وأمثاله ممن مل يكفر بالطاغوت ،ومل يرصح بتكفري جده الذي رّدّد دعوة
الشيخ حممد ،ومل يقبلها ،وعاداها .قاال :ومن مل يرصح بكفره فهو كافر باهلل ،مل يكفر
بالطاغوت ،ومن جالسه فهو مثله .ورتبوا عىل هاتني املقدمتني الكاذبتني الضالتني ما
يرتتب عىل الردة الرصحية من األحكام حتى تركوا رد السالم ،فرفع إيل أمرهم
فأحرضهتم ،وهتددتم ،وأغلظت هلم القول فزعموا :أواًلاًل :أهنـم عىل عقيـدة الشيخ
حممد بن عبد الوهاب ،وأن رسائله عندهم ،فكشفت شبهتهم ،وأدحضت ضاللتهم
بام حرضين يف املجلس ،وأخربهتم برباءة الشيخ من هذا املعتقد واملذهب ،وأنه ال
يكفر إال بام أمجع املسلمون عىل تكفري فاعله من الرشك األكرب ،والكفر بآيات اهلل
ورسله ،أو بيشء منها بعد قيام احلجة وبلوغها املعتبـر ،كتكفيـر من عبد الصاحلني،
ودعاهم مع اهلل ،وجعلهم أنداًدًدا له فيام يستحقه عىل خلقه ،من العبادات واإلهلية.
وهذا ٌعٌعِمِمْجُمْجُمْجُم عليه أهل العلم واإليامن ...وأما التكفري هبذه األمور التي ظننتموها من
مكفرات أهل اإلسالم ،فهذا مذهب احلرورية املارقني ،اخلارجني عىل عيل بن أيب
طالب أمري املؤمنني ،ومن معه من الصحابة ،فإهنم أنكروا عليه حتكيم أيب موسى
األشعري وعمرو بن العاص يف الفتنة التي وقعت بينه وبني معاوية وأهل الشام،
فأنكرت اخلوارج عليه ذلك ،وهم يف األصل من أصحابه ،من قراء الكوفة
والبرصة ،وقالـوا :ح ّكّكمت الرجال يف دين اهلل ،وواليت معاوية وعم ًرًرا وتوليتهام،
وقد قال اهلل تعـاىل :ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ [األنعام.ENF)] ٥٧ :
وقال سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز( :وهذه الدولة -بحمد اهلل -مل يصدر

منها ما يوجب اخلروج عليها ،وإنام الذي يستبيح اخلروج عىل الدولة باملعايص هم

اخلوارج ،الذين يكفرون املسلمني بالذنوب ،ويقاتلون أهل اإلسالم ،ويرتكون أهل

األوثان ،وقد قال فيهم النبي
( )1الدرر السنية. 466 /1:

ُ :هَّنُهَّنُهَّنِإِإم « ُقُقُرُرْمْمَيَي و َنَن ُهُهْنْنِمِم اَماَمَكَك ُقُقُرُرْمْمَيَي ال ُمُمْهْهَّسَّس َنَنِمِم الَّرَّر ِةِةِةَّيَّيِمِم ».
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ِقِقَلَل
وقال « :اَماَمَنَنْيْيَأَأ ي ُمُمُتُت و ْمْمُهُه َفَفا ُلُلُتُتْقْق و ْمْمْمُهُه ؛ َفَفِإِإ َّنَّن يِفيِف ْمْمِهِهِلِلْتْتَقَق ًرًرْجْجَأَأ ا ْنْنَمِلَمِلَمِل ْمْمُهُهَلَلَتَتَقَق َدَدْنْنِعِع اهلل َمَمْوْوَيَي
ا َيَيِقِقْلْلا ِةِةِةَمَم » .متفق عليه ،ENFواألحاديث يف شأهنم كثرية معلومة).EOF

وقال شيخنا حممد بن صالح العثيمني وذكر فتنة اخلوارج وخطورة التكفري:

(ومازال هذا احلكم موجوًدًدا إىل يومنا هذا ،فإن هناك شعبة ضالة ،مبتدعة ،خبيثة

تكفر من مل يكفره اهلل ورسوله بأهوائهم :هذا كافر ،هذا مبتدع ،هذا فاسق ،وما

أشبه ذلك ...لكن مازال فيهم ما زال هذا املذهب اخلبيث موجوًدًدا يف املسلمني،
يبيحون دماء املسلمني مع احرتامها ،وأمواهلم مع احرتامها ،ونساءهم مع احرتام

األعراض ،فيقولون مث اًلاًل :من زنى فهو كافر ،ومن رسق فهو كافر ،ومن رشب

اخلمر فهو كافر ،كل ذنب من كبائر الذنوب فهو عندهم كفر -والعياذ باهلل -خيرج
من امللة ،فهؤالء الذين يكفرون املسلمني ال شك أهنم هم الكفار؛ ألن النبي

أخرب أن الرجل إذا قال ألخيه :يا كافر فإنه يبوء هبا أحدمها ال بد ،إن كان كام قال
كافر فهو كافر ،وإال كان الكافر هو القائل.EQF)EPF

وقال الشيخ بعد أن بني وجودهم عىل عهد النبي

وأهنم موجودون اآلن:

(أما كيفية معرفتهم فهذه هي التي جيب عىل اإلنسان أن يتوقف فيها ،ورد فيهم

عالمات ،أخرب عنهم الرسول

طالب

بعالمات هلم ،منها ما وقع يف عهد عيل بن أيب

من ظهور ذي الثدية وغريه ،ولكن نحن اآلن ال نستطيع أن نحكم عىل

( )1سبق خترجيه.
( )2جمموع فتاوى ومقاالت . 91 /4:وأقول :أنا كاتب هذه األسطر ،ولقد سمعت شيخنا العالمة ابن باز
يقول ملا ذكرنا له ـ وكنا أربعة ـ بعض العبارات اخلطرية املنترشة بني الشباب ،فقال باحلرف الواحد:
(اخلوارج ليسوا عندكم فقط بالقصيم ،اخلوارج هنا ،ويف مكة ،وجدة ،والطائف ،وغريها) ،وأمر
بالصرب قائ اًلاًل( :أليس يسموننا وابن عثيمني هيئة كبار العمالء).
ِهِهْيْيَلَلَعَع
( )3سبق خترجيه بلفظ « :اَلاَل ِمِمْرْرَيَي ي ٌلٌلُجُجَرَر اًلاًلُجُجَرَر ِبِبا ُسُسُفُفْلْل و ِقِق ،اَلاَلَوَو ِمِمْرْرَيَي ي ِهِه ِبِبا ِرِرْفْفُكُكْلْل َّالَّالِإِإ ا ْتَّدَّدَتَتْرْر ْت
ْ ،نْنِإِإ ْمَلْمَلْمَل ُكُكُكَيَي ْنْن َصَصا ُهُهُبُبِحِح
َِِكَكِلِلَذَذَكَك».
( )4رشح رياض الصاحلني. 375 /4:
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هؤالء بأهن مهنأ انفرع جراوخلا يأر مهيأر ناك اذإف ،مهيأر انملع اذإ الإ ،جراوخلا م

منهم ،مثال ذلك :من يرى جواز اخلروج عىل أئمة املسلمني ،الذين هم مسلمون،

هذا رأي اخلوارج ،نعرف أن هؤالء متشددون يف دين اهلل ،لكن دينهم مل يتجاوز
حناجرهم ،قلوهبم خاوية وخالية من اإليامن).ENF

وقال :بعد تفجري اخلرب من قبل بعض التكفرييني الغالة( :الواجب عىل طالب

العلم أن يبينوا أن هذا املنهج منهج خبيث ،منهج اخلوارج الذين استباحوا دماء

املسلمني وك ّفّفوا عن دماء املرشكني).EOF
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ملا ظهر منهج التكفري بالتأويل الباطل ،الذي استحلت به الدماء اعتنى علامء
السنة يف مصنفاهتم يف السنة واالعتقاد ببيان خطورته ،وبيان حتريمه ،ومنابذته ملنهج
أهل السنة واجلامعة ،حتى صار شعا ًرًرا ألهل السنة ،وأص اًلاًل من أصوهلم ،يتميزون به
عن اخلـوارج واملعتزلة كام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :كام نصب كثري من أهل
البدع واألهواء نفسه لألمر والنهي ،كاخلوارج ،واملعتزلة ،والرافضة ،وغريهم من
غلط فيام أتاه من األمر والنهي واجلهاد ،وغري ذلك ،فكان فساده أعظم من صالحه؛
بالصرب عىل جور األئمة ،وهنى عن قتاهلم ما أقاموا الصالة،
وهلذا أمر النبي
وقال :أدوا إليهم حقوقهم وسلوا اهلل حقوقكم ...وهلذا كان من أصول أهل السنة
واجلامعة لزوم اجلامعة ،وترك قتال األئمة ،وترك القتال يف الفتنة ،وأما أهل األهواء
كاملعتزلة فريون القتال لألئمة من أصول دينهم ،وجيعل املعتزلة أصول دينهم مخسة:
( )1لقاء الباب املفتوح :جملس  - 11سؤال . 25
( )2املرجع السابق :جملس  129سؤال .1أقول أنا كاتب هذه األسطر :ولقد سمعت شيخنا العالمة ابن
عثيمني يقول عن الذين يفجرون يف البالد السعودية( :هؤالء أخبث من اخلوارج ،اخلوارج عندهم عبادة
وورع ،وهؤالء ليس عندهم عبادة ،بل دينهم الكذب).
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التوحيد الذي هو سلب الصفات ،والعدل الذي هو التكذيب بالقدر ،واملنزلة بني
املنزلتني ،وإنفاذ الوعيد ،واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر الذي فيه قتال
األئمة) .ENFوحتذير األئمة جاء من أوجه:

 -1عقد األبواب والفصول يف التحذير من اخلوارج ومنهجهم:
فبوب البخاري يف كتا ِبِب اس ِتِتتا َبَبة املر ِدِدِدَتَت ي َنَن وامل َعَعا ْيْيِدِدِنِن ن و َتَتِقِقا هِلهِلم ،فقالَ « :بَباب ْتَقَق ْت ِلِل
ا َوَوَخْلَخْلَخْل ا ِجِرِر ِج َوَوا ْلْلُمْلُمْلُمْل ح ِدِدي َنَنَن» ،وكذا مجع أحاديثهم مسلم حتت باب « َبَباب ِرِرْكْكِذِذ ا َوَوَخْلَخْلَخْل ا ِجِرِر ِج
َفَفِصِصَوَو ا ْمْمْمِهِتِهِتِهِت » ،وذكرها أبو داود يف َتَتِكِكا ِبِب الِّسِّسن ِةِة يف بابنيَ « :بَباب يِفيِف ْتَقَق ْت ِلِل ا َوَوَخْلَخْلَخْل ا ِجِرِر ِج ِج»،
و« َبَباب يِفيِف َتَتِقِقا ِلِل ا َخْلَخْلَخْلَخْل َوَوا ِجِرِر ِج ِج» ،والرتمذي يف كتاب الفتن ،يف « َبَباب يِفيِف ِةِةَفَفِصِص ا َمْلَمْلَمْلا ِةِةِةَقَقِرِر » ،وابن

ماجه يف املقدمة يف « َبَباب يِفيِف ِرِرْكْكِذِذ ا َوَوَخْلَخْلَخْل ا ِجِرِر ِج ِج» ،وبوبوا عىل األحاديث املتقدمة يف
التحذير من رمي املسلم بالكفر ،فقال البخاريَ « :بَباب ْنْنَمَم َرَرَّفَّفَكَك َخَخَأَأ ا ُهُه ِرْيِرْيِرْيَغَغِبِب ِوِوْأْأَتَت يٍلٍل َوَوُهُهَفَف
َكَكَك اَماَم َقَقا َلَلَل» ،ومجع أحاديثها مسلم حتت « َبَباب َيَيَبَبا ِنِن َحَحا ِلِل ِإِإي ِنِناَماَم ْنْنَمَم َقَقا َلَل ِخِخَألَأل ي ِهِه ا ِمِمِلِلْسْسُمْلُمْلُمْل َ :يَيا
َكَكا ُرُرُرِفِف » ،وبوب الرتمذي عليها فقالَ « :بَباب َمَما َجَجا َءَء ِفِفي ْنْنَمَم َمَمَرَر ى َخَخَأَأ ا ُهُه ٍرٍرٍرْفْفُكُكِبِب » .وذكروا
كذلك أحاديث كثرية منها حديث مجاعة من الصحابة
عن النبي َقَقا َلَل« :اَلاَل
َتُعُعِجِجْرْرَت وا ِدِدْعْعَبَب ي َّفَّفُكُك ا ًرًرا ُبُبِرْضِرْضِرْضَيَي ْمْمُكُكُضُضْعْعَبَب َقَقِرِر ا َبَب ٍضٍضٍضْعْعَبَب » ،فبوب عليه البخاري فقال:
« َبَباب ِلِلْوْوَقَق ال ِّيِّيِبِبَّنَّن  :ال ِجْرْرَتَت ِج ُعُعوا ِدِدْعْعَبَب ي َّفَّفُكُك ا ًرًرا ُبُبِرْضِرْضِرْضَيَي ْمْمُكُكُضُضْعْعَبَب َقَقِرِر ا َبَب ٍضٍضٍضْعْعَبَب » ،وقال
الرتمذيَ « :بَباب َمَما َجَجا َءَء اَلاَل ِجْرْرَتَت ِج ُعُعوا ِدِدْعْعَبَب ي َّفَّفُكُك ا ًرًرا َيَيَي ُبُبِرْضِرْضِرْض ْمْمُكُكُضُضْعْعَبَب َقَقِرِر ا َبَب ٍضٍضٍضْعْعَبَب » ،وقال
النسائيِ « :رِرْحَتْحَتْحَت ي ُمُم ا ْتَقَقْلْل ْت ِلِلِل».
 -2حرص أئمة السنة عىل التحذير من منهج اخلوارج يف عقائدهم املنقولة:

فقد ألف احلافظ الاللكائي كتابه «رشح أصول اعتقاد أهل السنة» وتوسع يف
نقل عقائد كثري من أئمة السلف التي يدينون هبا ،ويأمرون املسلمني باعتقادها،
فكان األمر بلزوم اجلامعة ونبذ الشذوذ والفرقة ،وذم منهج التكفري واستحالل
الدماء مما ينصون عليه ،ويتواطؤون عىل ذكره:
( )1االستقامة. 215 /2:
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فمن ذلك ما نقله عن حممد عبد الرمحن بن أيب حاتم الرازي ،حني قال:

(سألت أيب وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة يف أصول الدين ،وما أدركا عليه

العلامء يف مجيع األمصار ،وما يعتقدان من ذلك ،فقاال :أدركنا العلامء يف مجيع
األمصار :حجا ًزًزا ،وعرا ًقًقا ،وشا ًمًما ،ويم ًنًنا ،فكان من مذهبهم ،)...فذكر مجلة من
مسائل االعتقاد ثم قال( :وأهل الكبائر يف مشيئة اهلل

بذنوهبم ،ونكل أرسارهم إىل اهلل

 ،وال نكفر أهل القبلة

 ،ونقيم فرض اجلهاد واحلج مع أئمة املسلمني

يف كل دهر وزمان ،وال نرى اخلروج عىل األئمة ،وال القتال يف الفتنة ،ونسمع ونطيع

ملن واله اهلل

أمرنا ،وال ننزع يًدًدا من طاعة نتتبع السنة واجلامعة ،ونجتنب الشذوذ

واخلالف والفرقة ،فإن اجلهاد ماض مذ بعث اهلل

نبيه

إىل قيام الساعة مع أويل

األمر من أئمة املسلمني ،ال يبطله يشء ،واحلج كذلك ،ودفع الصدقات من السوائم
إىل أويل األمر من أئمة املسلمني).ENF

 -3إفراد املصنفات املطولة اخلاصة يف االعتقاد:
التي اعتنى فيها أئمة السنة ببيان اعتقاد أهل السنة واجلام موزل بوجو يف ةع

اجلامعة ،وذم منهج اخلوارج ،والتكفري ،وحتريم اخلروج عىل والة األمر ،ومن ذلك:
* ألف أبو بكر اخلالل «كتاب السنة» فذكر أبوا ًبًبا منها« :باب يف جامع طاعة

اإلمام ،وما جيب عليه للرعية» ،ثم« :باب يف الصرب والوفاء» ،ثم« :باب اإلمارة وما

قيل فيها» ،ثم« :باب اإلنكار عىل من خرج عىل السلطان» ،ثم« :باب تفريع أبواب
أمر اخلوارج وقتاهلم ،وقتال من خرج عىل السلطان ،وأحكام دمائهم ،وأمواهلم،

وذرارهيم».EOF

( )1رشح أصول اعتقاد أهل السنة.671/1:
(.) 144 / 11 (،) 30 1/1(،) 20 1/1(،) 07 1/1(،) 97 /1( )2
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* وألف أبو بكر بن أيب عاصم «كتاب السنة» فذكر أبوا ًبًبا منها« :باب يف أمر
النبي بالقتل ملن فارق اجلامعة» ،ثم« :بـاب ما ذكر عن النبي من أمره بلزوم
اجلامعة ،وإخباره أن يد اهلل عىل اجلامعة» ،ثم« :باب املارقة ،واحلرورية ،واخلوارج
السابق هلا خذالن خالقها» ،ثم« :باب ذكر السمع والطاعة» ،ثم« :باب ما أمر به
النبي من الصرب عند ما يرى املرء من األمور التي يفعلها الوالة» ،ثم« :باب ما
أمر به النبي يف اخلارج عىل أمته».ENF

* وألف ابن بطة العكربي «كتاب الرشح واإلبانة عىل أصول السنة والديانة»
فذكر أبوا ًبًبا منها« :ما أمر اهلل به ،وذكره يف كتابه من لزوم اجلامعة ،ونبذ الفرقة»،
ثم« :حكم مرتكبي الذنوب» ،ثم« :الكف والقعود يف الفتنة ،وال نخرج بالسيف
عىل األئمة».EOF
 -4اختصار تلك املطوالت يف التحذير منهم:

حني قام بعض أئمة السنة باختصار هذه املطوالت بزبد خمترصة؛ لتسهيل حفظ
هذه العقيدة عىل املسلمني ،فكان التحذير من التكفري وأهله مما التزموا بذكره مجي ًعًعا،
ومن خمترصات العقيدة التي اعتنى هبا علامؤنا رش ًحًحا وبس ًطًطا ثالثة كتب:

* عقيدة احلافظ أيب جعفر الطحاوي املسامة بـ «الطحاوية» ،وفيها( :وال نرى
اخلروج عىل أئمتنا ووالة أمورنا ،وإن جاروا ،وال ندعوا عليهم ،وال ننزع يًدًدا من
طاعتهم ،ونرى طاعتهم من طاعة اهلل فريضة ،ما مل يأمروا بمعصية ،وندعو هلم
بالصالح واملعافاة ،ونتبع السنة واجلامعة ،ونجتنب الشذوذ واخلالف والفرقة،
ونحب أهل العدل واألمانة ،ونبغض أهل اجلور واخليانة ،واحلج واجلهاد ماضيان
مع أويل األمر من املسلمني -برهم وفاجرهم -إىل قيام الساعة).EPF
(.) 743 /2(،) 739 /2(،) 699 /2(،) 622 /2(،) 86 /1(،) 73 /1( )1
( )2ص.) 276 ( ،) 265 (،) 104 (:
(.) 371 /1( )3
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* «ملعة االعتقاد» للحافظ ابن قدامة املقديس ،وفيها( :وال نكفر أحًدًدا من أهل

القبلة بذنب وال نخرجه عن اإلسالم بعمل ...ونرى احلج واجلهاد ماضيا مع كل

إمام ،ب ًّرًّرا كان أو فاج ًرًرا ،وصالة اجلمعة خلفهم جائزة ...ومن السنة السمع والطاعة

ألئمة املسلمني وأمراء املؤمنني -برهم وفاجرهم -ما مل يأمر بمعصية اهلل ،فإنه ال

طاعة ألحد يف معصية اهلل ،ومن ويل اخلالفة ،واجتمع عليه الناس ،ورضوا به ،أو

غلبهم بسيفه حتى صار خليفة ،وسمي أمري املؤمنني -وجبت طاعته ،وحرمت

خمالفته واخلروج عليه ،وشق عصا املسلمني).ENF

* «املنظومة احلائية» للحافظ أيب بكر بن أيب داود ،وفيها:
وال تكف ا لهأ نر لللللل لص نإو ةال    

صتواعتقـ نإ جراوــخلا يأر د هههههه ه
وعال
وال ت ـبوعل ايجرم ك ًـًـ ـنيدب ا هههههههه ه

**

فكلهم يعيص وذو العرش يصفحح

**

أال إنمـ لاب يجرملا ا ـ نيد            

**
 

() 33 ، 32 ( )1
() 38 ( )2

مقال مل و يدري هاوهي ن ي ـضف حححح ح
EOF

يمـ حز ))))))))))))))))))))))))) )
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الفصل الثاين:





احلكم بالكفر عىل شخ ٍصٍص ما هو حق هلل تعاىل ولرسوله ؛ ألنه من األحكام
الرشعية التي ال جيوز فيها الكالم بغري علم ،بنص كالم اهلل  وكالم رسوله :
== = WÔ‹_ƒ= ñÈî=‡ ÷ÿ=Ö ‚›Ã

كقوله تعاىل فيها :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ [األعراف :] ٣٣ :قال ابن
القيم( :وأما القول عىل اهلل بال علم فهو أشد هذه املحرمات حتري اًماًم ،وأعظمها إثم ًـًـا؛
وهلذا ذكر يف املرتبة الرابعة من املحرمات التي اتفقت عليها الرشائع واألديان ،وال
تباح بحال ،بل ال تكون إال حمرمة ،وليست كامليتة ،والدم ،وحلم اخلنزير الذي يباح
يف حال دون حال ،فإن املحرمات نوعان :حمرم لذاته ال يباح بحال ،وحمرم حتري اًماًم
عار ًضًضا يف وقت دون وقت ،قـال اهلل تعاىل يف املحرم لذاته :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮊ ،ثم انتقل منه إىل ما هو أعظم منه فقال :ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ ،ثم انتقل
منه إىل ما هو أعظم منه فقال :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ ،فهذا أعظم املحرمات
عند اهلل ،وأشدها إثام ،فإنه يتضمن الكذب عىل اهلل ،ونسبته إىل ما ال يليق به ،وتغيري
دينه ،وتبديله ،ونفي ما أثبته ،وإثبات ما نفاه ،وحتقيق ما أبطله ،وإبطال ما حققه،
وعداوة من وااله ،ومواالة من عاداه ،وحب ما أبغضه ،وبغض ما أحبه ،ووصفه بام
ال يليق به يف ذاته ،وصفاته ،وأقواله ،وأفعاله ،فكيف بمن نسب إىل أوصافه سبحانه
وتعاىل ما مل يصف به نفسه ،أو نفى عنه منها ما وصف به نفسه ،قال بعض السلف:
ليحذر أحدكم أن يقول :أحل اهلل كذا ،وحرم اهلل كذا ،فيقول اهلل :كذبت مل أحل
هذا ،ومل أحرم هذا).ENF
=
( )1مدارج السالكني. 372 /1:
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WÔì_~= ñÈî·fË
تدل عىل أن تكفري املسلم بغري حق من أعظم التعدي عىل حقوق اهلل تعاىل فيام مل
يرشعه ،أو يقله:

كالذي تأىل عىل اهلل تعاىل بقوله :ال يغفر اهلل لفالن .فقال اهلل تعاىل لهْ « :نْنَمَم َذَذا
َك» ،وقول
ُت َلَلَمَمَعَع َكَك
ا ِذِذَّلَّل ي َتَتَيَيَأىَّلىَّلَأ َعَعَّيَلَّيَلَّيَل ْنْنَأَأ اَلاَل َأَأْغَرَرِفِفْغ ٍناَلاَلُفُفِلِل ٍنٍن؟ َفَفِإِإيِّنيِّن ْدَقَق ْد ُتُتْرْرَفَفَغَغ ٍناَلاَلُفُفِلِل ٍن َبَبْحْحَأَأَوَوْطْط ُت
ِخ
َمُهاِ ،إِإ ْنْن َكَكا َنَن اَماَمَكَك َقَقا َلَل،
النبي قال « :اَماَمُّيُّيَأَأ ا ِرِرْمْم ٍئٍئ َقَقا َلَل َألَألِخي ِهِهِهَ :يَيا َكَكا ُرُرُرِفِف ْ ،دَقَقَفَف ْد َبَبا َءَء َهِبَهِبَهِبا َأَأَحُدُدَح َمُهَمُه
َوَوِإِإ اَّلاَّل ْتْتَعَعَجَجَرَر ِهِهِهْيْيَلَلَعَع »:ENF
قال أبو عمر ابن عبد الربَ «( :بَبا َءَء َهِبَهِبَهِبا» :أي :احتمل وزرها .ومعناه أن الكافر إذا
قيل له :يا كافر ،فهو حامل وزر كفره ،وال حرج عىل قائل ذلك له .وكذلك القول
للفاسق :يا فاسق .وإذا قيل للمؤمن :يا كافر .فقد باء قائل ذلك بوزر الكلمة،
واحتمل إث اًماًم مبي ًنًنا ،وهبتا ًنًنا عظي اًماًم ،إال أنه ال يكفر بذلك؛ ألن الكفر ال يكون إال برتك
ما يكون به اإليامن).EOF

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فإن الكفر والفسق أحكام رشعية ،ليس ذلك
من األحكام التي يستقل هبا العقل ،الكافر من جعله اهلل ورسوله كاف ًرًرا ،والفاسق
من جعله اهلل ورسوله فاس ًقًقا ،كام أن املؤمن واملسلم من جعله اهلل ورسوله مؤم ًنًنا
ومسل اًماًم ،والعدل من جعله اهلل ورسوله عد اًلاًل ،واملعصوم الدم من جعله اهلل ورسوله
معصوم الدم).EPF
وقال أي ًضًضا( :فلهذا كان أهل العلم و السنة ال يكفرون من خالفهم ،وإن كان
ذلك املخالف يكفرهم؛ ألن الكفر حكم رشعي ،فليس لإلنسـان أن يعاقب بمثله،
كمن كذب عليك وزنى بأهلك ،ليس لك أن تكذب عليه وتزين بأهله؛ ألن الكذب
( )1سبق ختريج احلديثني يف أول الكتاب.
( )2االستذكار. 548 /8:
( )3منهاج السنة النبوية. 92 /5:
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و الزنا حرام حلق اهلل تعاىل ،وكذلك التكفري حق هلل ،فال يكفر إال من كفره اهلل
ورسوله).ENF
=: :·Ÿÿ= ÔÎŸ≈Õÿ=^ Ô·åÿ=^ _‹`Ë
فكام روى الشيخان عن ْتِعِع ْت َبَبا َنَن ِنِنْبْب َمَما ٍكٍكِلِل
 ،حني َقَقا َلَل َقَقا ٌلٌلِئِئ ْمْمُهُهْنْنِمِم َ « :نَنْيْيَأَأ
َمَما ُكُكِلِل ُنُنْبْب ال ِنِنُشُشْخْخُّدُّد ؟ َقَقَفَف ا َلَل ْمْمْمُهُهُضُضْعْعَبَب َ :ذَذ ِلِلَكَك َنَنُمُما ِفِفِف ٌقٌق اَلاَل ُّبُّبِحُيِحُيِحُي اهلل ُسُسَرَرَوَو و ُهُهُهَلَل  ،ف َقَقا َلَل ال ُّيُّيِبِبَّنَّن :
ِلِل
اَلاَل َتْلْلُقُقَت َذَذ ِلِل َكَك
َكَ ،أَأاَلاَل َتَرَرَت ا ُهُه َقَقا َلَلَل :اَلاَل ِإِإ َهَهَلَل ِإِإ اَّلاَّل اهللِ ،رِرُيُي ي ُدُد ِبِبَذَذ َكَك َهَهْجْجَوَو اهلل؟َ .قَقا َلَلَل :اهلل ُسُسَرَرَوَو و ُهُهُلُل
ِصِصَنَنَوَو
َح َّر َمَم َعَعىَلىَل ال َّنَّنا ِرِر
َنيَ ،قَقَفَف ا َلَلَلَ :فَفِإِإ َّنَّن اهلل َّرَح
ي ُهُهَتَتَحَح ِإِإىَلىَل ا َنَنُمْلُمْلُمْلا ِقِقِقِفِف َنيَني
ُمُمُمَلَلْعْعَأَأ َ ،قَقا َلَلَلَ :نَنْلْلُقُقاَ :فَفِإِإ َّنَّنا َرَرَنَن ى ُهُهَهَهْجْجَوَو
كان وجهه
ْنْنَمَم َقَقا َلَلَل :اَلاَل ِإِإ َهَهَلَل ِإِإ اَّلاَّل اهللِ ،غِغَتَتْبْبَيَي ي ِبِبَذَذ ِلِلَكَك َهَهْجْجَوَو اهلل» .EOFفهذا الصحايب
ونصيحته للمنافقني ،واختذهم بطانة ،ومع ظهور ما اع َلَلَتَت به من وصفه بالنفاق إال
من النفاق ،فإن النصيحة للمنافقني وإن كانت
أنه مل ُيُيقبل منه ،بل برأه النبي
خطأ ،فال تدل عىل الكفر بكل حال ،كيف وهو بدري؟
قال النووي( :وقد نص النبي عىل صدق إيامنه باط ًنًنا ،وبراءته من النفاق
بقوله يف رواية البخاريَ « :أَأاَلاَل َتَرَرَت ا ُهُه َقَقا َلَلَل :اَلاَل ِإِإ َهَهَلَل ِإِإ اَّلاَّل اهللِ ،رِرُيُي ي ُدُد ِبِبَذَذ ِلِلَكَك َهَهْجْجَوَو اهلل» ،فهذه
شهادة من رسول اهلل له بأنه قاهلا مصد ًقًقا هبا ،معتقًدًدا صدقها ،متقر ًبًبا هبا إىل اهلل
تعاىل ،وشهد له يف شهادته ألهل بدر بام هو معروف).EPF
وقال الشيخ الطاهر بن عاشور بعد ذكر قصة عتبان
عند قوله تعاىل :ﱹﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﱸ [النساء( :] 48 1 :فظن هذا
القائل باملك أنه منافق؛ ملالزمته للمنافقني ،فوصفه بأنه منافق ال حيب اهلل ورسوله.
فلعل هذه اآلية نزلت للص ِّدِّد عن املجازفة بظن النفاق بمن ليس مناف ًقًقا).EQF
 

( )1الرد عىل البكري.294/2:
ِج
( )2رواه البخاري(َ ،) 425 - 92 /1تَتِكِكا ُبُب ال اَلاَلَّصَّص ةَ ،بَباب ا َسَسَمْلَمْلَمْل اِج ِدِد يِفيِف ا ُيُبُبْلْل ُيو ِتِت .ومسلم(،) 528 1-621/2
َتَتِكِكا ُبُب ا َسَسَملَمل اِجِج ِدِد ،باب ال ِةِةَصَصْخْخُّرُّر يِفيِف ال ِفِفُّلُّلَخَخَّتَّت ِنِنَعَع ا ِةِةَعَعاَماَمَجْلَجْلَجْل ٍرٍرْذْذُعُعِبِب .
( )3رشح مسلم. 243 /1:
( )4التحرير والتنوير.492/4:
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:

فال جيوز أن خيرج عن هذا األصل إال ببينة ،إذ إن اليقني ال يزول بالشك ،كام

دل عىل ذلك األدلة الرشعية ،والقواعد املرعية:

عن ِسِسَنَنَأَأ ِنِنْبْب َمَما ٍكٍكِلِل
َقَقا َلَلَ :قَقا َلَل ُسُسَرَر و ُلُل اهلل ْ « :نْنَمَم ىَّلىَّلَصَص اَلاَلَصَص َتَنَنَتاَ ،وَوا َلَلَبَبْقْقَتَتْسْس
َنَنَتَتَلَلْبْبِقِقاَ ،لَلَكَكَأَأَوَو َذَذ ِبِبي َنَنَتَتَحَحاَ ،فَفَذَذ ِلِلَكَك ا ُمُمِلِلْسْسُمْلُمْلُمْل ا ِذِذَّلَّل ي ُهُهَلَل ُةُةَّمَّمِذِذ اهللُ ،ةُةَّمَّمِذِذَوَو ُسُسَرَر و ِهِهِهِلِل  ،اًلَفَف اًل ُرُرِفِفْخُتْخُتْخُت وا اهلل يِفيِف
ِهِهِهِتِتَّمَّمِذِذ ».ENF
وعنه

َقَقا َلَل:

َفَفِإِإَذَذا َقَقا ُلُلو َهَهاْ ،وْوَّلَّلَصَصَوَو ا
ِدَمَمِد ا ْمْمُهُهُؤُؤ َوَوْمْمَأَأَوَو ا ْمْمُهُلُهُلُهُل ِإِإ اَّلاَّل

َقَقا َلَل ُ « :تُتْرْرِمِمُأُأ ْنْنَأَأ َقَقُأُأ ا َلَلِتِت ال َّنَّنا َسَس َحَّتَّتَحى ُقُقَيَي و ُلُلوا :اَلاَل ِإِإ َهَهَلَل ِإِإ اَّلاَّل اهلل،
اَلاَلَصَص َتَنَنَتاَ ،وَوا ُلُلَبَبْقْقَتَتْسْس وا َنَنَتَتَلَلْبْبِقِقاَ ،وَوَذَذ ُحُحَبَب وا َذَذ ِبِبي َنَنَتَتَحَحا ْدَقَقَفَف ْد َحْتْتَمَمُرُرَح َنَنْيْيَلَلَعَعا
َهَهِّقِّقَحَحِبِب اَ ،سَسِحِحَوَو ا ْمْمُهُبُهُبُهُب َعَعىَلىَل اهلل».EOF

وقد بوب البيهقي عىل حديث عتبان بن مالك
َكَ ،أَأاَلاَل َتَرَرَت ا ُهُه َقَقا َلَلَل :اَلاَل ِإِإ َهَهَلَل ِإِإ اَّلاَّل اهلل ِرِرُيُي ي ُدُد ِبِبَذَذَذ ِلِلَكَك َهَهْجْجَوَو اهلل؟» فقال« :باب ال يقبل
«اَلاَل َتْلْلُقُقَت َذَذ ِلِل َكَك
اجلرح فيمن ثبتت عدالته إال بأن يقف عىل ما جيرحه به .قال الشافعي :ألن الناس
الذي م ّرّر قري ًبًبا يف قوله

:

خيتلفون ويتباينون يف األهواء».EPF

وقال العالمة العز بن عبد السالم( :األصل براءة ذمته – أي :املسلم  -من

احلقوق ،وبراءة جسده من القصاص واحلدود والتعزيرات -براءته من االنتساب
إىل شخ ٍصٍص معني ،ومن األقوال كلها ،واألفعال بأرسها).EQF

( )1رواه البخاري(َ ،) 391 - 87 /1تَتِكِكا ُبُب ال اَلاَلَّصَّص ةَ ،بَباب ِلِلْضْضَفَف ا َبَبْقْقِتِتْسْسا ِلِل ا ِةِةَلَلْبْبِقِقْلْل .
( )2رواه البخاري(َ ،) 392 - 87 /1تَتِكِكا ُبُب ال اَلاَلَّصَّص ةَ ،بَباب ِلِلْضْضَفَف ا َبَبْقْقِتِتْسْسا ِلِل ا ِةِةَلَلْبْبِقِقْلْل  ،عن أنس
الصحيحني من حديث مجاعة :من حديث ابن عمر وأيب هريرة وجابر بنحوه.
( )3السنن. 20179 - 124 /01:
( )4قواعد األحكام. 32 /2:

 .وأصله يف
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :معناه :أين أمرت أن أقبل منهم ظاهر اإلسالم،

و أكل بواطنهم إىل اهلل ،والزنديق و املنافق إنام يقتل إذا تكلم بكلمة الكفر ،و قامت

عليه بذلك بينة ،و هذا حكم بالظاهر ال بالباطن).ENF

وقال( :قبول اإلسالم الظاهر جيري عىل صاحبه أحكام اإلسالم الظاهرة :مثل

عصمة الدم ،واملال ،واملناكحة ،واملوروثة ،ونحو ذلك ،وهذا يكفي فيه جمرد اإلقرار
الظاهر ،وإن مل يعلم ما يف باطن اإلنسان كام قال َ « :فَفِإِإَذَذا َقَقا ُلُلو َهَها ُمُمُمَصَصَعَع وا ِّنِّنِمِمي

ِدَمَمِد ا ْمْمُهُهَءَء َوَوْمْمَأَأَوَو ا ْمْمُهَلُهَلُهَل ِ ،إِإ اَّلاَّل َهَهِّقِّقَحَحِبِب اَ ،سَسِحِحَوَو ا ْمْمُهُبُهُبُهُب َعَعىَلىَل اهلل».EPF)EOF

وقال الشيخ حافظ حكمي( :التزام الدين الذي يكون به النجاة من خزي

الدنيا وعذاب اآلخرة ،وبه يفوز العبد باجلنة ،ويزحزح عن النار ،إنام هو ما كان عيل

احلقيقة يف كل ما ذكر يف حديث جربيل ،وما يف معناه من اآليات واألحاديث ،وما مل
يكن منه عيل احلقيقة ،ومل يظهر منه ما يناقضه أجريت عليه أحكام املسلمني يف

الدنيا ،ووكلت رسيرته إىل اهلل تعاىل ،قال اهلل

 :ﮋﯘﯙﯚﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟﮊ [التوبة ،]٥:ويف اآلية األخرى :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ [التوبة،] ١١ :
وغريها من اآليات .وقال رسول اهلل ألسامة يف قتله اجلهني بعد أن قال :ال إله
ُتَ :يَيا َلَلْوْوُسُسَرَر اهلل،
إال اهلل ،فقال رسول اهلل َ « :قَقَأَأ ا َلَل اَلاَل ِإِإله ِإِإ اَّلاَّل اهلل ُهُهَتَتْلْلَتَتَقَقَوَو ؟ َقَقا َلَلَلْ :لْلُقُق ُتُت
ِإِإ اَماَمَّنَّن َقَقا َهَلَهَلَهَلا ًفًفْوْوَخَخ ا ْنْنِمِم ال اَلاَلَّسَّس ِحِحِحَ ،قَقا َلَلَل :اَلاَلَفَفَأَأ َتَتْقْقَقَقَشَش ْنْنَعَع ِبِبِبْلْلَقَق ِهِه َحَّتَّتَحى َتَمَمَلَلْعْعَت َقَقَأَأ ا هَلهَلا ْمْمَأَأ اَلاَلاَل؟».ENF)EQF

( )1الصارم املسلول.753:
ِنِناَماَمْيْي
( )2سبق خترجيه .وهذا اللفظ لفظ حديث جابر عند مسلم(َ ،) 37 1-93/1تَتِكِكا ُبُب اإل  ،باب ا ِرِرْمْمَألَأل َتَتِقِقِبِبا ِلِل
ال َّنَّنا ِسِس َّتَّتَحَحى ُقُقَيَي و ُلُلوا اَلاَل َهَهَلَلِإِإ َّالَّالِإِإ اهلل ٌدٌدَّمَّمَحُمَحُمَحُم ُسُسَرَر و ُلُل اهلل)ُ « :تُتْرْرِمِمُأُأ ْنْنَأَأ َقَقُأُأ ا َلَلِتِت ال َّنَّنا َسَس َّتَّتَحَحى ُقُقَيَي و ُلُلوا اَلاَل َهَهَلَلِإِإ َّالَّالِإِإ اهللَ ،ذَذِإِإَفَف ا
َقَقا ُلُلوا :اَلاَل َهَهَلَلِإِإ َّالَّالِإِإ اهللَ :عَعَع ُمُمَصَص وا ِّنِّنِمِمى َمَمِدِد ا ْمْمُهُهَءَء َوَوْمْمَأَأَوَو ا ْمْمُهَلُهَلُهَل َّالَّالِإِإ َهَهِّقِّقَحَحِبِب ا َسَسِحِحَوَو ا ْمْمُهُبُهُبُهُب ىَلىَلَعَع اهلل» .وأكثر األحاديث عن
ابن عمر وأيب هريرة وأنس علقت العصمة عىل جمموع الشهادة مع الصالة والزكاة.
( )3درء تعارض العقل والنقل. 434 /7:
ٍدٍدْيْيَزَز
ِثِثْعْعَبَب
ىَلىَلِإِإ ا َقَقُرُرُحْلُحْلُحْلا ِتِت ْنْنِمِم َةَةَنَنْيْيَهَهُجُج .
( )4رواه البخاري(َ ،) 4269 - 144 /5تَتِكِكا ُبُب ا َملَملَمل َغَغا ِزِزيَ ،بَباب
َسَسُأُأ ا َةَةَمَم َنَنْبْب
ال ِّيِّيِبِبَّنَّن
ِرِرِفِف
ومسلم(َ ،) 287 - 67 /1تَتِكِكا ُبُب ا ِنِناَماَمْيْيِإلِإل  ،باب ِرِرْحَتْحَتْحَت ي ِمِم ْتَقَق ْت ِلِل ا َكَكْلْل ا َدْعْعَبَب َد ْنْنَأَأ َقَقا َلَل اَلاَل َهَهَلَلِإِإ َّالَّالِإِإ اهلل .واللفظ ملسلم.
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وقال شيخنا حممد بن صالح العثيمني( :واألصل يف املسلم الظاهر العدالة بقاء

إسالمه ،وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتىض الدليل الرشعي ،وال

جيوز التساهل يف تكفريه أو تفسيقه).EOF

 

( )1معارج القبول. 608 /2:
( )2القواعد امللث :ى:ى . 87
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حيث إن النصوص املتقدمة حتذر من رمي املسلم بالكفر ،وإال عاد عليه ،فأهل
السنة واجلامعة يتورعون أشد الورع من رمي املسلم بالكفر ما مل تقم الرشوط،
وتنتفي املوانع ،خال ًفًفا لسائر الفرق  -سوى املرجئة  -التي جتازف بإطالق التكفري
دون ورع ،أو احتياط؛ ألنه قد حيصل من املؤمن الصادق يف إيامنه أعامل ظاهرها
النفاق ،لكن ال يكون ذلك احلكم منطب ًقًقا عليه:

التي رواها الشيخان ،وبوب البخاري عليها فقال:
ففي قصة حاطب
« َبَباب ا َجْلَجْلَجْلا ُسُسو ِسِسِ ،لِلْوْوَقَقَوَو اهلل َعَعَتَت ا ىَلىَل :ﱹﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﱸ [املمتحنة ،»]1 :حني
أرسل كتا ًبًبا ًّرسًّرسًّرس اًشيرق ربخي ،ا ب ب  يبنلا مزع    
عىل غزوهم ،فأعلم اهلل  نبيه
بذلك ،فدعاه وسأله ،وبني عذره بوثوقه من نرص اهلل للنبي  ،ولكن أراد محاية
ُت ًرًرْفْفُكُك اَ ،وَواَلاَل ا َدَدِتِتْرْر ا ًدًداَ ،وَواَلاَل ًضًضِرِر ا ِبِبا ِرِرْفْفُكُكْلْل َدَدْعْعَبَب ا ِمِماَلاَلْسْسِإلِإل ـ
أهله يف مكة ،ثم قالَ « :مَمَوَو ا ْلْلَعَعَفَف ُت
ويف روايةَ :وَواَلاَل ا ْدَدَدْزْز ْد ُتُت ْسْسِإلِإلِلِل ال ِمِم ِإِإ اَّلاَّل ًّبًّبُحُحا ENFـ فقال رسول اهلل ْ :دَقَقَلَل ْد ْمْمْمُكُكَقَقَدَدَصَص َ .قَقا َلَل
ْبْبِرْضِرْض َقَقُنُنُعُع َهَهَذَذا ا َنَنُمْلُمْلُمْلا ِقِقِقِفِف َ ،قَقا َلَلَلِ :إِإ ُهُهَّنَّن ْدَقَق ْد َدَدِهِهَشَش ْدَبَب ْد ًرًراَ ،مَمَوَو ا
ُرُرُرَمَمُعُع َ :يَيا ُسُسَرَر و َلَل اهلل! ِنِنْعْعَدَدي َأَأِرْض
ْدُيُي ْد ِرِريَكَك؟ َّلَّلَعَعَلَل اهلل ْنْنَأَأ ُكُكَيَي و َنَن ْدَقَق ْد ا َلَلَّطَّط َعَع َعَعىَلىَلىَلأ   ِ ِلْلْهَهَ ب ٍٍٍرْرْدَدَ َ ،قَقَفَف ا َلَلَل :ا ُلُلَمَمْعْع وا َمَما ْمْمُتُتْئْئِشِش ْدَقَقَفَف ْد ُتُتْرْرَفَفَغَغ
ْمْمْمُكُكَلَل  .ف زنأ ل اهلل السورة :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﱸ ىلإ قوله :ﱹﮀ ﮁ ﮂ ﮃﱸ [املمتحنة.EOF»]1 :
ومثلها قول النبي
بالنفاق بحجة أن
ملن وصم مالك ابن الدخشن
َكَ ،أَأاَلاَل َتَرَرَت ا ُهُه َقَقا َلَلَل :اَلاَل ِإِإ َهَهَلَل ِإِإ اَّلاَّل اهللِ ،رِرُيُي ي ُدُد
وجهه ونصيحته للمنافقني ،فقال « :اَلاَل َتْلْلُقُقَت َذَذ ِلِل َكَك
ِبِبَذَذ ِلِلَكَك َهَهْجْجَوَو اهلل؟».EPF

( )1زيادة من صحيح البخاري(َ ،) 3081 - 76 /4بَبا ُبُب َذَذِإِإ ا ا َّرَّرَطَطْضْض ال ُلُلُجُجَّرَّر ىَلىَلِإِإ ال ِرِرَظَظَّنَّن يِفيِف ُعُعُشُش و ِرِر ِلِلْهْهَأَأ ال ِةِةَّمَّمِّذِّذ .
( )2صحيح البخاري( ،) 3007 - 59 /4كتاب اجلهاد والسريَ ،بَباب ا َجْلَجْلَجْلا ُسُسو ِسِسِ ،لِلْوْوَقَقَوَو اهلل َعَعَتَت ا ىَلىَل  :اَلاَل ُذُذِخِخَّتَّتَتَت وا
ِّوِّوُدُدَعَع ي ْمْمُكُكَّوَّوُدُدَعَعَوَو َيَيِلِلْوْوَأَأاء ،وصحيح مسلم( ،)7556- 67 1/7كتـاب فضائل الصحابة ،باب :من
فضائل أهل بدر وقصة حاطب بن أيب بلتعة .
( )3سبق خترجيه.
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وقد حتصل للرجل موادهتم؛ لرحم أو حاجة،

فتكون ذن ًبًبا ينقص به إيامنه ،وال يكون به كاف ًرًرا ،كام حصل من حاطب بن أيب بلتعـة

ملا كاتب املرشكني ببعض أخبار النبي

 ،وأنزل اهلل فيه :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ [املمتحنة ،]1 :وكام حصل لسعد بن عبادة ملا
انترص البن يَبيَبُأُأ يف قصـة اإلفك ،فقـال لسعد بن معاذَ « :كَكَذَذ َتَتَتْبْب  ،واهلل اَلاَل َتُهُهُهُلُلُتُتْقْقَت َ ،وَوال
َتُرُرِدِدْقْقَت َعَعىَلىَل ِهِهِهِلِلْتْتَقَق َ .قَقا ْتْتَلَل َعَعا ُةُةُةَشَشِئِئ َ :كَكَوَو ا َنَن َلَلْبْبَقَق َذَذ ِلِل َك
َك َرَرُجُجاًلاًل َصَصا ًحِلًحِلًحِلاْ ،نْنِكِكَلَلَوَو ا ُهُهْتْتَلَلَمَمَتَتْحْح
اَحْلُةُةُةَّيَّيِمِمَحْلَحْل »ENF؛ وهلذه الشبهة س َّمَّمى عمر حاط ًبًبا مناف ًقًقا).EOF

وقال ابن العريب املالكي( :قوله تعاىل :ﱹ ﭙ ﭚ ﭛﱸ يعني :يف الظاهر؛

ألن قلب حاطب كان سلي اًماًم بالتوحيد؛ بدليل أن النبي قال هلمَّ « :مَّمَأَأ ا َصَصا ْمْمُكُكُبُبِحِح
ْدَقَقَفَف ْد َقَقَقَدَدَصَص » .وهذا نص يف سالمة فؤاده ،وخلوص اعتقاده).EPF

فهذا مما يوجب عىل املسلم التورع ،واالحتياط يف تكفري أهل اإلسالم ،قال

الشيخ عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب حمذ ًرًرا من التكفري بالظن واالستحسان:
(وباجلملة فيجب عىل من نصح نفسه أ اَّلاَّل يتكلم يف لإ ةلأسملا هذه   ّا ّا نم ناهربو ملعب

اهلل ،وليحذر من إخراج رجل من اإلسالم بمجرد فهمه ،واستحسان عقله ،فإن
إخراج رجل من اإلسالم ،أو إدخاله فيه من أعظم أمور الدين ...وقد استزل

الشيطان أكثر الناس يف هذه املسألة ،فقرص بطائفة فحكموا بإسالم من دلت

نصوص الكتاب والسنة واإلمجاع عىل كفره ،وتعدى بآخرين ،فكفروا من حكم

الكتاب ،والسنة ،واإلمجاع بأنه مسلم).EQF

( )1صحيح البخاري(َ ،) 4141 -611/5تَتِكِكا ُبُب ا َغَغَملَمل ا ْيْيِزِز َ ،بَباب ِدِدَحَح ي ِثِث ا ِكِكْفْفِإلِإل  .ومسلم(،)01- 112 /8
َتَتِكِكا ُبُب ال ِةِةَبَبْوْوّتّت  ،باب يِفيِفيِف ِدِدَحَح ي ِثِث ا ْفْفْفِإلِإل ِكِك ُبُبَقَقَوَوو ِلِل ِةِةَبَبْوْوَتَت ا َقَقْلْل ا ِفِفِذِذ .
( )2جمموع الفتاوى. 523 /7:
( )3أحكام القرآن. 225 /4:
( )4الدرر السنية. 217 /8:

* ولنذكر هنا من سنة النبي
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ما أنكر فيها ،وشدد عىل احلرمة العظيمة ملن

أظهر اإلسالم ،وأوجب التورع الشديد يف تكفريه؛ حتى لو ظهر لإلنسان يف أول
األمر خالفه ،ثم نذكر بعض املواقف ألئمة اإلسالم تبني ورعهم يف إطالق التكفري:
== = WÔ·åÿ=^ ‚‹= _‹aÃ

فحديث أسامة بن زيد
ِإِإىَلىَل ا ِةِةَقَقَرَرُحْلُحْلُحْل َ ،نَنْحْحَّبَّبَصَصَفَفا
قالَ « :نَنَثَثَعَعَبَبا ُسُسَرَر و ُلُل اهلل
ُت َنَنَأَأ ا َرَرَوَو ُجُجٌلٌل ْنْنِمِم ا َصَصْنْنَألَأل ا ِرِر َرَرُجُجاًلاًل ْمْمُهُهْنْنِمِم  -يف رواية أمحدِ :إِإَذَذا
ا َمَمْوْوَقَقْلْل َ ،نَنْمْمَزَزَهَهَفَفا ْمْمْمُهُه ْ ،قْقِحَلِحَلِحَلَوَو ُت
َلَلَبَبْقْقَأَأ ا ُمُمْوْوَقَقْلْل َكَكا َنَن ْنْنِمِم ْمْمِهِهِّدِّدَشَشَأَأ َنَنْيْيَلَلَعَعاَ ،وَوِإِإَذَذا ْدَأَأ ْد ُرُرَبَب وا َكَكا َنَن َحَحا ْمْمْمُهُهَتَتَيَيِمِم  ،-ENFاَّماَّمَلَلَفَف ِشِشَغَغ ي َنَنا ُهُه َقَقا َلَلَل :اَلاَل
ِإِإ َهَهَلَل ِإِإ اَّلاَّل اهللَّ ،فَّفَكَكَفَف ا َصَصْنْنَألَأل ا ُّيُّيُّيِرِر ُ ،هُهُتُتْنْنَعَعَطَطَفَف ِحْمِحْمِحْمُرُرِبِب ي َحَّتَّتَحى ُهُهُهُتُتْلْلَتَتَقَق  ،اَّماَّمَلَلَفَف َنَنْمْمِدِدَقَقا َغَغَلَلَبَب ال َّيَّيَّيِبِبَّنَّن ،
ُتَ :كَكا َنَن ًذًذِّوِّوَعَعَتَتُمُم ا ،اَماَمَفَف َزَزا َلَل َهَهُرُرِّرِّرَكَكُيُي ا
َقَقَفَف ا َلَلَلَ :يَيا َسَسُأُأ ا ُةُةَمَم ! ُهُهَتَتْلْلَتَتَقَقَأَأ َدَدْعْعَبَب َمَما َقَقا َلَلَل :اَلاَل ِإِإ َهَهَلَل ِإِإ اَّلاَّل اهلل؟! ْلْلُقُق ُتُت
ُت َلَلْبْبَقَق َذَذ ِلِل َك
ُتَ « :يَيا ُسُسَرَر و َلَل
َك ا ِمِمِمْوْوَيَيْلْل » .ويف رواية ملسلم ْلْلُقُق ُتُت
ُت يِّنَأَأ يِّن ْمَلْمَلْمَل ْنْنُكُكَأَأ ْمْمَلَلْسْسَأَأ ُت
َحَّتَّتَحى ْيْيَّنَّنَمَتَمَتَمَت ُت
اهللِ ،إِإ اَماَمَّنَّن َقَقا َهَلَهَلَهَلا ًفًفْوْوَخَخ ا ْنْنِمِم ال اَلاَلِّسِّس ِحِحِحَ ،قَقا َلَلَل :اَلاَلَفَفَأَأ َتَتْقْقَقَقَشَش ْنْنَعَع ِهِهِبِبْلْلَقَق َحَّتَّتَحى َتَمَمَلَلْعْعَت َقَقَأَأ ا َهَلَهَلَهَلا ْمْمَأَأ اَلاَل؟».
وزاد قال التابعي أبو ظبيانَ « :قَقَفَف ا َلَل ٌدٌدٌدْعْعَسَس َ :نَنَأَأَوَو ا َوَواهلل ،اَلاَل ُتُتْقْقَأَأُلُل اًماًمِلِلْسْسُمُم َحَّتَّتَحى ُهُهَلَلُتُتْقْقَيَي ُذُذو
ا ِنْيِنْيِنْيَطَطُبُبْلْل – ِنِنْعْعَيَييَ :سَسُأُأ ا َمَمَم َةَة َ .-قَقا َلَلَلَ :قَقا َلَل َرَرُجُجٌلٌلٌلَ :أَأْمَلْمَلْمَل ْلْلُقُقَيَي اهلل :ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ
[البقرةَ ،] ١٩٣ :قَقَفَف ا َلَل ٌدٌدٌدْعْعَسَس ْ :دَقَق ْد َقَقاَتَنَنْلْلَتا َحَّتَّتَحى اَلاَل َتُكُكَت و َنَن ٌةٌةٌةَنَنْتْتِفِف َ ،تَتْنْنَأَأَوَو َحَحْصْصَأَأَوَو ا ُبُبَكَك ِرِرُتُت ي ُدُدو َنَن ْنْنَأَأ
َقَقُتُت ا ُلُلِتِت وا َحَّتَّتَحى َتُكُكَت و ُنُن ٌةٌةٌةَنَنْتْتِفِف .EOF
فهذا احلديث يوجب عىل املسلم أن ال يدخل التأويالت مع وجود النصوص

الصحيحة فام ثبت بيقني ال يزول بالشك ،والسالمة ال يعدهلا يشء:
ولذا ملا ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن النبي

ترك قتل من ظهر منه نفاق،

قال« :فإذا كانت هذه حال من ظهر نفاقه بغري البينة الرشعية ،فكيف حال من مل
يظهر نفاقه؟ وهلذا قال ِ « :إِإيِّنيِّن ْمَلْمَلْمَل َمَمْوْوُأُأ ر ْنْنَأَأ َبَبِقِقَنَنُأُأ ْنْنَعَع ِبِبْوْوُلُلُقُق ال َّنَّنا َسَس َوَواَلاَل َقَقَّشَّشَأَأ
( )1املسند( .) 21745 - 73 / 36
( )2سبق خترجيه.
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ُطُطُبُبو ْمْمْمِهِنِهِنِهِن »َ ENFملَملا ا َنَنِذِذْؤْؤُتُتْسْس يف قتل ذي اخلويرصة ،و ملا استؤذن أي ًضًضا يف قتل رجل من
املنافقني قالَ « :سَسْيْيَلَلَأَأ ُدُدَهَهُشُشَيَي ْنْنَأَأ اَلاَل ِإِإ َلَله إ اَّلاَّل اهلل؟ قيل :بىل .قالَ :سَسْيْيَلَلَأَأ ْيِّلْيِّلْيِّلَصَصُيُي ؟ قيل :بىل.
أنه هني عن قتل من أظهر
َقَقا َلَلَلَ :لَلْوْوُأُأئ َ َ ِكِكا َنَنْيْيِذِذَّلَّل َهَنَهَنَهَنا يِنيِن اهلل ْنْنَعَع ِهِهِلِلْتْتَقَق م» ،.EOFفأخرب
اإلسالم من الشهادتني و الصالة ـ وإن ذكر بالنفاق ،و رمي به ،وظهرت عليه

داللته ـ إذا مل يثبت بحجة رشعية أنه أظهر الكفر).EPF

== = Wﬁ‰Ñ≈=f ‚›=Ã Ôf_wîÿ^= „Ñÿ= ‚‹= ﬁŸ≈ÿ^= ⁄‰`= Œ–^È‹= ‚‹= _‹`Ë
فالصحابة

مل يكفروا اخلوارج مع جميء النصوص الصحيحة بمروقهم من

الدين؛ استصحا ًبًبا لألصل ،وتغلي ًبًبا جلانب الورع:

قال الشاطبي( :وقد اختلفت األمة يف تكفري هؤالء الفرق أصحاب البدع
العظمى ،ولكن الذي يقوى يف النظر ،وبحسب األثر عدم القطع بتكفريهم،
والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم ،أال ترى إىل صنع عيل يف اخلوارج؟
وكونه عاملهم يف قتاهلم معاملة أهل اإلسالم عىل مقتىض قول اهلل تعاىل :ﮋ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮊ [احلجرات ،]٩:فإنه ملا اجتمعت احلرورية
وفارقت اجلامعة مل هييجهم عيل ،وال قاتلهم ،ولو كانوا بخروجهم مرتدين مل
يرتكهم؛ لقوله ْ « :نْنَمَم َّدَّدَبَب ل ِدَنَنْيْيِده فا ُلُلُتُتْقْق وه»؛ وألن أبا بكر خرج لقتال أهل الردة
ومل يرتكهم ،فدل ذلك عىل اختالف ما بني املسألتني .وأيضا فحني ظهر معبد اجلهني
وغريه من أهل القدر مل يكن من السلف الصالح هلم إال الطرد ،واإلبعاد ،والعداوة،
واهلجران ،ولو كانوا خرجوا إىل كفر حمض ألقاموا عليهم احلد املقام عىل املرتدين،
( )1صحيح البخاري(َ ،) 4351 - 163 /5تَتِكِكا ُبُب ا َغَغَملَمل ا ْيْيِزِز َ ،بَباب ُثُثْعْعَبَب ِّيِلِّيِلِّيِلَعَع ِنِنْبْب يِبيِبَأَأ َطَطا ٍبٍبِلِل َخَخَوَو ا ِدِدِلِل ِنِنْبْب ا ْلْلْل ِلِلَوَوي ِدِد
ىَلىَلِإِإ ا ِنِنَمَمَيَيْلْل َلَلْبْبَقَق ِةِةَّجَّجَحَح ا َدَوَوْلْل َد ا ِعِع .ومسلم(َ ،) 2500 - 10 1/3تَتِكِكا ُبُب ال َكَكَّزَّز ا ِةِة ،باب ِرِرْكْكِذِذ ا َوَوَخْلَخْلَخْل ا ِجِرِر ِج َفَفِصِصَوَو ا ْمْمِهِتِهِتِهِت .
( )2رواه أمحد( ،) 23670 - 73 /93وصححه ابن حبان( َ ،) 5971 -903/ 13تَتِكِكا ُبُب ا َنَنِجلِجلايا ِتِتَ ،بَبا ُبُب
ا َنَنِجلِجلايا ِتِت .لكنه ُأُأعَّلَّل باإلرسال ،انظر( :التمهيد.) 162 /01:
( )3الصارم املسلول.753:
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وعمر بن عبد العزيز أيضا ملا خرج يف زمانه احلرورية باملوصل أمر بالكف عنهم عىل
ما أمر به عيل  ،ومل يعاملهم معاملة املرتدين).ENF

وأما اإلمام الشافعي فقد ذكر أن املسلم الذي يكتب إىل املرش لهأ نم نيك
احلرب :بأن املسلمني يريدون غزوهم ،أو بالعورة من عوراهتم -ليس بكفر بني
استدال اًلاًل بقصة حاطب ثم قال( :يف هذا احلديث ـ مع ما وصفنا لك ـ طرح احلكم
باستعامل الظنون؛ ألنه ملا كان الكتاب حيتمل أن يكون ما قال حاطب كام قال من أنه
مل يفعلـه شا ًّكًّكا يف اإلسالم ،وأنه فعله ليمنع أهله ،وحيتمل أن يكون زلة ،ال رغبة عن
اإلسالم ،واحتمل املعنى األقبح -كان القول قوله فيام احتمل فعله ،و ُكُكُحُح م رسول
اهلل فيه بأن مل يقتله ،ومل يستعمل عليه األغلب).EOF

وأما اإلمام أمحد فحني جعل القول بخلق القرآن كف ًرًرا مل يكفر القائلني به
بأعياهنم؛ احتيا ًطًطا ،وور ًعًعا ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فإ َّنَّن اإلمام أمحد مث اًلاًل قد
بارش اجلهم َّيَّية الذين دعوه إىل خ ْلْلق القرآن ،ونفي الصفات ،وامتحنوه وسائر علامء
وقته ،وفتنوا املؤمنني واملؤمنات الذين مل يوافقوهم عىل ال َجَجَّتَّت هم بالرضب ،واحلبس،
والقتل ،والعزل ع ِنِن الواليات ،وقطع األرزاق ،ور ِّدِّد الشهادة ،وترك ختليصهم من
أيدي العدو ،بحيث كان كثري من أويل األمر إذ ذاك من اجلهم َّيَّية  -م َنَن الوالة
والقضاة وغريهم ُ -يُي ُرُرِّفِّفَكَك ون كل من مل يكن جه ًّيًّيِمِما مواف ًقًقا هلم عىل نفي الصفات،
مثل القول بخلق القرآن ،وحيكمون فيه بحكمهم يف الكافر ،ثم إ َّنَّن اإلمام أمحد دعا
للخليفة وغريه ممن َبَبَرَضَرَضَرَض ه وحبسه ،واستغف َرَر هلم ،وحللهم مما فعلوه به من الظل ِمِم
والدعاء إىل القول الذي هو ُكُكفر ،ولو كانوا مرتدين عن اإلسالم ،مل ُجَيُجَيُجَيز االستغفار
هلم ،فإ َّنَّن االستغفار للكفار ال جيوز بالكتاب والسنة واإلمجاع).EPF

( )1االعتصام. 694 /2:
( )2األم.052/4:
( )3جمموع الفتاوى. 488 / 13 :
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وهذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول( :هذا مع أنى دائام ومن جالسني يعلم

ذلك منى أين من أعظم الناس هن ًيًيا عن أن ينسب معني إىل تكفري وتفسيق ومعصية،
إال إذا علم أنه قد قامت عليه احلجة الرسالية التي من خالفها كان كاف ًرًرا تارة،

وفاس ًقًقا أخرى ،وعاص ًيًيا أخرى ،وإين أقرر أن اهلل قد غفر هلذه األمة خطأها ،وذلك

يعم اخلطأ يف املسائل اخلربية القولية ،واملسائل العملية).ENF

وقال( :وهلذا كنت أقول للجهمية من احللولية ،والنفاة الذين نفوا أن اهلل تعاىل

فوق العرش ملا وقعت حمنتهم :أنا لو وافقتكم كنت كاف ًرًرا؛ ألين أعلم أن قولكم كفر،

وأنتم عندي ال تكفرون؛ ألنكم جهال ،وكان هذا خطا ًبًبا لعلامئهم ،وقضاهتم،

وشيوخهم ،وأمرائهم ،وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم يف قصور
من معرفة املنقول الصحيح ،واملعقول الرصيح املوافق له).EOF

و ّملّملا ذكر القرطبي أن القول بكفر اخلوارج أظهر يف احلديث قال( :اخ ُتُتلف يف

ذلك ،وسبب اخلالف يف تكفري من هذه حاله أن باب التكفري باب خطري ،أقدم عليه
كثري من الناس فسقطوا ،وتوقف فيه الفحول فسلموا ،وال نعدل بالسالمة شي ًئًئا).EPF

وقال ابن الوزير ،وذكر كفريات املعتزلة بجحد ،أو تأويل ما هو معلوم

رضورة ،وأنه خياف فيه الكفر( :وإن كنا ال نكفرهم احتيا ًطًطا لإلسالم وأهله؛ ملا

سيأيت ،وملعارضة األدلة املوجبة إلسالمهم كام تقدم ،وألن قصدهم إنام هو حسم
مواد االعرتاض عىل اهلل تعاىل ،لكنهم أساؤوا النظر بالتزام مثل ما فروا منه).EQF

( )1املرجع السابق. 229 /3:
( )2الرد عىل البكري. 494 /2:
( )3املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم. 111 /3:
( )4إيثار احلق عىل اخللق. 223 /1:
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وقد نص شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب عىل عدم تكفري ع ّبّباد القبور إذا
مل يكن من ينبههم ،فقال( :ال نكفر من عبد الصنم ،الذي عىل عبد القادر ،والصنم
الذي عىل قرب أمحد البدوي ،وأمثاهلام؛ ألجل جهلهم ،وعدم من ينبههم).ENF
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ( :والشيخ حممد :من أعظم

الناس توق ًفًفا وإحجا ًمًما عن إطالق الكفر ،حتى إنه مل جيزم بتكفري اجلاهل الذي يدعو
غري اهلل من أهل القبور ،أو غريهم إذا مل يتيرس له من ينصحه ،ويبلغه احلجة التي

يكفر تاركها ،قال يف بعض رسائله :وإذا كنا ال نقاتل من يعبد قبة الكواز حتى نتقدم
بدعوته إىل إخالص الدين هلل ،فكيف نكفر من مل هياجر إلينا ،وإن كان مؤم ًنًنا

موحًدًدا؟).EOF

وقال الشيخ أي ًضًضا( :فإذا كان هذا كالم الشيخ :فيمن عبد الصنم الذي عىل

القبور إذا لـم يتيرس له من يعلمه ويبلغه احلجة ،فكيف يطلق عىل احلرمني :إهنا بالد

كفر والشيخ عىل منهاج نبوي ،ورصاط مستقيم ،يعطي كل مقام ما يناسبه من

اإلمجال والتفصيل).EPF

وقال الشيخ سليامن بن سحامن( :وكان شيخنا حممد بن عبد الوهاب يقرر يف

جمالسه ورسائله :أنه ال يكفر إال من قامت عليه احلجة الرسالية ،ومن عرف دين

الرسول ،وبعد معرفته تبني يف عداوته ومسبته .وتارة يقول :وإن كنا ال نكفر من

يعبد قبة الكواز ،ونحوه؛ لعدم من ينبههم ،فكيف نكفر من مل هياجر إلينا؟ ويقول يف
بعضها :وأمـا من أخلد إىل األرض واتبع هواه ،فال أدري ما حاله).EQF
 

( )1الدرر السنية.014/1:
( )2منهاج التأسيس. 98 :
( )3مصباح الظالم. 43 :
( )4كشف الشبهتني. 75 :
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حيث إن املسلم الذي ثبت إسالمه بيقني ال خيرج منه إال بيقني ،نجد أن العلامء
يأيت يف كالمهم كث ًريًريا عدم التكفري بغري األمور املجمع عىل إخراج صاحبها من
اإلسالم ،واملبنية عىل النص؛ استناًدًدا إىل أن إمجاع األمة أمر قطعي يكفر خمالفه.

ولذا قال اإلمام الشافعي( :أما ما كان نص كتاب ب ّيّينا ،أو سنة جمتمع عليها
فالعذر مقطوع ،وال يسعالشك يف واحد منهام ،ومن امتنع من قبوله استتيب).ENF

وقال أي ًضًضا عن وجوب الصالة ،والصوم ،وحتريم الزنا ،والقتل ،ونحوه:
(وهذا العلم العام الذي ال يمكن فيه الغلط ِمِمن اخلرب ،وال التأوي ُلُل ،وال جيوز فيه
التناز ُعُع).EOF
وقال اإلمام أمحد( :وال خيرجه من اإلسالم يشء ،إال الرشك باهلل العظيم ،أو
يرد فريضة من فرائض اهلل جاحًدًدا هبا).EPF
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد ذكر قوله تعاىل :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮊ

[النساء( :] ١١٥ :وهذه اآلية تدل عىل أن إمجاع املؤمنني حجة ،من جهة أن خمالفتهم
مستلزمة خمالفة الرسول ،وأن كل ما أمج نع صن هيف نوكي نأ دب الف هيلع اوع
الرسول ،فكل مسألة يقطع فيها باإلمجاع وبانتفاء املنازع من املؤمنني ،فإهنا مما بني اهلل
فيه اهلدى ،وخمالف مثل هذا اإلمجاع يكفر ،كام يكفر خمالف النص الب نِّينِّي ،أما إذا كان
يظن اإلمجاع وال يقطع به ،فهنا قد ال يقطع أي ًضًضا بأهنا مم يبت ا  نّ نّ ةهج نم ىدهلا اهيف
الرسول ،وخمالف هذا اإلمجاع قد ال يكفر).EQF
( )1الرسالة. 460 :
( )2املرجع السابق.753:
( )3انظر :طبقات احلنابلة أليب يعىل. 344 /1:
( )4جمموع الفتاوى. 38 /7:
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وقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب( :وال نقاتل إال ما أمجع عليه العلامء

كلهم ،وهو :الشهادتان .وأي ًضًضا ،نك ّفّفره بعد التعريف ،إذا عرف وأنكر).ENF

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ ر ًّدًّدا عىل بعض الغالة الذين

يكفرون بغري حق( :أخربهتم برباءة الشيخ من هذا املعتقد واملذهب ،وأنه ال يكفر

إال بام أمجع املسلمون عىل تكفري فاعله من الرشك األكرب ،والكفـر بآيات اهلل ورسله،

أو بيشء منها بعد قيام احلجة ،وبلوغها املعتبـر ،كتكفيـر من عبد الصاحلني  ، ،
ودعاهم مع اهلل ،وجعلهم أنداًدًدا له فيام يستحقه عىل خلقه ،من العبادات واإلهلية،

وهذا ٌعٌعِمِمْجُمْجُمْجُم عليه أهل العلم واإليامن).EOF

وقال الشيخ عبد اللطيف أي ًضًضا مبي ًنًنا معنى كالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم:

(كالم الشيخني يف كل موضع فيه البيان الشايف أن نفي التكفري باملكفرات -قوهلا

وفعلها -فيام خيفى دليله ،ومل تقم احلجة عىل فاعله ،وأن النفي يراد به نفي تكفري

الفاعل ،وعقابه قبل قيام احلجة ،وأن نفي التكفري خمصوص بمسائل النزاع بني

األمة).EPF

و نإ ام ذكر العلامء ذلك بناء عىل أن األمور املختلف فيها ال توجب كفر

املخالف؛ إذ تكون واحلالة هذه غال ًبًبا من املسائل الدقيقة التي ال يكفر خمالفها:

قال اإلمام أمحد ملا سئل عن قوله تعاىل ﱹﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﱸ [املائدة :] 44 :ما هذا الكفر؟( :كفر ال ينقل عن امللة ،مثل اإليامن بعضه دون

بعض ،فكذلك الكفر حتى جييء من ذلك أمر ال خيتلف فيه).EQF

( )1فتاوى ومسائل -ضمن مؤلفات الشيخ.9/4:
( )2الدرر السنية. 466 /1:
( )3منهاج التأسيس. 315 :
( )4انظر جمموع الفتاوى البن تيمية،452/7:الصالة وحكم تاركها البن القيم. 78 /1:
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وقال أبو عمر ابن عبد الرب( :ومن جهة النظر الصحيح الذي ال مدفع له أن

كل من ثبت له عقد اإلسالم يف وقت بإمجاع من املسلمني ،ثم أذنب ذن ًبًبا ،أو تأول

تأوي اًلاًل ،فاختلفوا بعد يف خروجه من اإلسالم ،مل يكن الختالفهم بعد إمجاعهم معنى

يوجب حجة ،وال خيرج من اإلسالم املتفق عليه ،إال باتفاق آخر ،أو سنة ثابتة ال
معارض هلا).ENF

وقال الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن أبابطني( :فام تنازع العلامء يف كونه كف ًرًرا،

فاالحتياط للدين التوقف ،وعدم اإلقدام ،ما مل يكن يف املسألة نص رصيح عن

املعصوم).EOF

وقال الشيخ عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب حمذ ًرًرا من التكفري بالظن

واالستحسان( :وباجلملة فيجب عىل من نصح نفسه أ اَّلاَّل يتكلم يف هذه املسألة إ ّالّال
بعلم ،وبرهان من اهلل ،وليحذر من إخراج رجل من اإلسالم بمجرد فهمه

واستحسان عقله).EPF

بل إن العلامء نصوا عىل أنه ال يكفر بمخالفة اإلمجاع حتى يكون مشته ًرًرا ،وال

يكون من األمور اخلفية التي ال تعلم إال من جهة اخلواص كالعلامء:

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وقد تنازع الناس يف خمالف اإلمجاع :هل يكفر؟

عىل قولني ،والتحقيق :أن اإلمجاع املعلوم يكفر خمالفه ،كام يكفر خمالف النص

برتكه ..وأما غري املعلوم فيمتنع تكفريه).EQF
( )1التمهيد. 21 /71:
( )2الدرر السنية. 374 /01:
( )3املرجع السابق. 217 /8:
( )4جمموع الفتاوى. 269 / 19 :
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قال النووي( :أطلق اإلمام الرافعي القـول بتكفري جاحد املجمع عليه ،وليس

هو عىل إطالقه ،بل من جحد جمم ًعًعا عليه فيه نص ،وهو من أمور اإلسالم الظاهرة
التي يشرتك يف معرفتها اخلواص والعوام ،كالصالة ،أو الزكاة ،أو احلج ،أو حتريم

اخلمر ،أو الزنا ،ونحو ذلك -فهو كافر ،ومن جحد جمم ًعًعا عليه ال يعرفه إال

اخلواص ،كاستحقاق بنت االبن السدس مع بنت الصلب ،وحتريم نكاح املعتدة،
وكام إذا أمجع أهل عرص عىل حكم حادثة ،فليس بكافر؛ للعذر).ENF

وقال القرايف( :وال يعتقد أن جاحد ما أمجع عليه يكفر عىل اإلطالق ،بل ال بد

أن يكون املجمع عليه مشته ًرًرا يف الدين حتى صار رضورًّيًّيا ،فكم من املسائل املجمع
عليها إمجا ًعًعا ال يعلمه إال خواص الفقهاء ،فجحد مثل هذه املسائل التي خيفى

اإلمجاع فيها ليس كف ًرًرا).EOF

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ( :املخالفة يف املسائل

االجتهادية التي قد خيفى احلكم فيها عىل كثري من الناس ال تقتيض كف ًرًرا ،وال فس ًقًقا،
وقد يكون احلكم فيها قطعًّيًّيا جلًّيًّيا عند بعض الناس ،وعنـد آخرين يكون احلكم
فيها مشتبها خفًّيًّيا ،واهلل ال يكلف نف ًسًسا إال وسعها ،والواجب عىل كل أحد أن يتقي

اهلل ما استطاع ،وما يظهر خلواص الناس من الفهوم والعلوم ال جيب عىل من خفيت

عليه عند العجز عن معرفتها ،والتقليد ليس بواجب ،بل غايته أن يسوغ عند

احلاجة).EPF

وقد مثل شيخ اإلسالم لبعض هذه املسائل الدقيقة املجمع عىل بعضها التي

خالف فيها بعض السلف ،ومل يعلم أهنم كفروا املخالف فيها ،فقال( :فإن السلف
( )1روضة الطالبني.641/2:
( )2الفروق .952/4
( )3الرد عىل الصحاف. 32 :
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أخطأ كثري منهم يف كثري من هذه املسائل ،واتفقوا عىل عدم التكفري بذلك ،مثل ما
أنكر بعض الصحابة أن يكون امليت يسمع نداء احلي ،وأنكر بعضهم أن يكون

املعراج يقظة ،وأنكر بعضهم رؤية حممد ربه ،ولبعضهم يف اخلالفة والتفضيل كالم
معروف ،وكذلك لبعضهم يف قتال بعض ،ولعن بعض ،وإطالق تكفري بعض أقوال

معروفة ،وكان القايض رشيح ينكر قراءة من قرأ :ﮋ ْلْلَبَب ِجَعَع ِج َتَتْبْب ُرُرَخَخْسْسَيَيَوَو و َنَنَنﮊ [الصافات:
١٢

] ،ويقول :إن اهلل ال يعجب ،فبلغ ذلك إبراهيم النخعي ،فقال :إنام رشيح شاعر

يعجبه علمه ،كان عبد اهلل أفقه منه ،فكان يقول :ﮋﮙ ﮚ ﮛﮊ [الصافات:
١٢

] ،فهذا قد أنكر قراءة ثابتة ،وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة ،واتفقت األمة

عىل أنه إمام من األئمة ،وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن ،مثل

إنكار بعضهم قوله :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ [الرعد ،] ٣١ :وقال :إنام هي :أو مل

يتبني الذين آمنوا ،وإنكار اآلخر قراءة قوله ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ

[اإلرساء ،] ٢٣ :وقال :إنام هي :ووىص ربك .وبعضهم كان حذف املعوذتني ،وآخر
يكتب سورة القنوت ،ENFوهذا خطأ معلوم باإلمجاع ،والنقل ،املتواتر ،ومع هذا فلام مل
يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك مل يكفروا ،وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه

احلجة بالنقل املتواتر).EOF

 

( )1وتسمى سورة احلفد ،وهي دعاء « :اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ،ونثني عليك ،فال نكفرك ،ونخلع،
ونرتك من يفجرك ،اللهم إياك نعبد ،ولك نصيل ونسجد ،وإليك نسعى و نحفد ،نخشى عذابك،
ونرجو رمحتك ،إن عذابك بالكفار ملحق» .ذكر احلافظ السيوطي(الدر املنثور ) 695 /8:ذلك بأسانيده
حتت عنوان( :ذكر ما ورد يف سورة اخللع وسورة احلفد) .وانظر( :اإلتقان يف علوم القرآن.) 78 1/1:
( )2جمموع الفتاوى.294/ 12 :
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:
بالرغم من أنه جيب إطالق الكفر عىل ما عده اهلل تعاىل ورسوله

كف ًرًرا ،إال

أنه ال يلزم من وقوع الكفر من الشخص أن خيرج به من امللة؛ لعدم توفر الرشوط

وانتفاء املوانع:

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وحقيقة األمر يف رفك نوكي دق لوقلا نأ كلذ  اًاً،

فيطلق القول بتكفري صاحبه ،ويقال :من قال كذا فهو كافر ،لكن الشخص املعني

الذي قاله ال حيكم بكفره حتى تقوم عليه احلجة التي يكفر تاركها ،وهذا كام يف

نصوص الوعيد ،فإن اهلل سبحانه وتعاىل يقول :ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮊ [النساء ،] ١٠ :فهذا ونحوه من نصوص
الوعيد حق ،لكن الشخص املعني ال يشهد عليه بالوعيد ،فال يشهد ملعني من أهل

القبلة بالنار؛ جلواز أن ال يلحقه الوعيد؛ لفوات رشط ،أو ثبوت مانع ،فقد ال يكون
التحريم بلغه ..وهكذا األقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل مل تبلغه النصوص

املوجبة ملعرفة احلق ،وقد تكون عنده ومل تثبت عنده ،أو مل يتمكن من فهمها ،وقد

يكون قد عرضت له شبهات يعذره اهلل هبا ،فمن كان من املؤمنني جمتهًدًدا يف طلب

احلق وأخطأ فإن اهلل يغفر له خطأه ،كائ ًنًنا ما كان ،سواء كان يف املسائل النظرية ،أو

العملية ،هذا الذي عليه أصحاب النبي

 ،ومجاهري أئمة اإلسالم).ENF

وقال الشيخ أي ًضًضا( :وأصل ذلك :أن املقالة التي هي كفر بالكتاب ،والسنة،
واإلمجاع يقال :هي كف ٌرٌر قو اًلاًل ُيُي ُقُقَلَلْطْط  ،كام دل عىل ذلك الدالئل الرشعية ،فإن اإليامن
من األحكام املتلقاة عن اهلل ورسوله  ،ليس ذلك مما حيكم فيه الناس بظنوهنم

( )1املرجع السابق. 345 / 23 :
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وأهوائهم ،وال جيب أن حيكم يف كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت يف حقه
رشوط التكفري ،وتنتفي موانعه ،مثل من قال :إن اخلمر ،أو الربا حالل؛ لقرب عهده
باإلسالم ،أو لنشوئه يف بادية بعيدة ،أو سمع كال ًمًما أنكره ،ومل يعتقد أنه من القرآن،
وال أنه من أحاديث رسول اهلل  ،كام كان بعض السلف ينكر أشياء ،حتى يثبت
عنده أن النبي قاله ،وكام كان الصحابة يشكون يف أشياء -مثل رؤية اهلل ،وغري
ذلك -حتى يسألوا عن ذلك رسول اهلل ).ENF
قال شيخنا حممد بن صالح العثيمني معل ًقًقا عىل كالم شيخ اإلسالم اآلنف:
(وهبذا علم الفرق بني القول والقائل ،وبني الفعل والفاعل ،فليس كل قول ،أو فعل
يكون فس ًقًقا ،أو كف ًرًرا حيكم عىل قائله ،أو فاعله بذلك ...وهبذا علم أن املقالة أو
الفعلة قد تكون كف ًرًرا ،أو فس ًقًقا ،وال يلزم من ذلك أن يكون القائم هبا كاف ًرًرا ،أو
فاسقا ،إما النتفاء رشط التكفري أو التفسيق ،أو وجود مانع رشعي يمنع منه ،ومن
تبني له احلق فأرص عىل خمالفته تب ًعًعا العتقاد كان يعتقده ،أو متبوع كان يعظمه ،أو
دنيا كان يؤثرها ،فإنه يستحق ما تقتضيه تلك املخالفة من كفر أو فسوق).EOF

ودليله ما ذكره الشيخان رمحهام اهلل من السنة عن املعصوم  :ما رواه
َقَقا َلَلَ « :كَكا َنَن َرَرُجُجٌلٌل ُفُفِرْسِرْسِرْسُيُي َعَعىَلىَل
البخاري ومسلم عن يِبيِبَأَأ َةَةَرَرْيْيَرَرُهُه ْ ،نْنَعَع ال ِّيِّيِبِبَّنَّن
ُهُهَرَضَرَض ا ُتُتْوْوَمْلَمْلَمْل َقَقا َلَل ِنِنَبَبِلِلي ِهِهِهِ :إِإَذَذا َنَنَأَأ ا ُّتُّتُمُم َفَفَأُقُقِرِرْحْحَأ و يِنيِنَّ ،مَّمُثُث ا ُنُنَحَحْطْطو يِنيِنَّ ،مَّمُثُث َذَذ ُّرُّرو يِنيِن يِفيِف
ِهِهِهِسِسْفْفَنَن  ،اَّماَّمَلَلَفَف َحَحَرَض
َك،
ال ِّرِّري ِحِحِحَ ،وَوَفَف اهلل ْنْنِئِئَلَل َرَرَدَدَقَق َعَعَّيَلَّيَلَّيَل َرَريِّبيِّب َعَعَعُيُيَلَل ِّنِّنَبَبِّذِّذي َعَعَذَذا ًبًبا َمَما ُهُهَبَبَّذَّذَعَع َأَأَحًدًدَح ا .اَّماَّمَلَلَفَف َمَما َتَت َلَلِعِعُفُف ِهِهِبِب َذَذ ِلِل َكَك
َفَفَأَرَرَمَمَأ اهلل ا َضَضَضْرْرَألَأل َ ،قَقَفَف ا َلَلَل :ا ِعِعَمْجَمْجَمْج ي َمَما ِفِفي ِكِك ُهُهْنْنِمِم ْتْتْتَلَلَعَعَفَفَفَف َ ،فَفِإ ِإَذَذا َوَوُهُه َقَقا ٌمٌمٌمِئِئ َ ،قَقَفَف ا َلَلَلَ :مَما َلَلَمَحَمَحَمَح ـَكَك
َكَ .رَرَفَفَغَغَفَف ُهُهُهَلَل » ،EPFفهذا رجل قال الكفر البواح ومل
َعَعىَلىَل َمَما َتَتْعْعَنَنَصَص ؟ َقَقا َلَلَلَ :يَيا َرَرِّبِّبُ ،تُتَيَيْشْشَخَخ َكَك
يكفر؛ ألنه لو كفر بمقالته مل يغفر اهلل له.

( )1املرجع السابق. 165 / 35 :
( )2القواعد املثىل. 91 :
ِدِدَحَح
( )3رواه البخاري (َ ،) 3481 -671/4تَتِكِكا ُبُب َحَحَأَأ ا ِدِدي ِثِث ا َيَيِبِبْنْنَألَألا ِءِءَ ،بَباب ي ِثِث ا َغَغْلْل ا ِرِر .ومسلم(- 97 /8
َ ،) 7156تَتِكِكاب ال َّتَّتو َبَبة ،باب يِفيِفيِف ِةِةَعَعَسَس ِةِةَمْحَمْحَمْحَرَر اهلل َعَعَتَت ا ىَلىَل َهَّنَهَّنَهَّنَأَأَوَوا ْتَقَقَبَبَسَس ْت ُهُهَبَبَضَضَغَغ .
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وذكر احلديث( :وهذا احلديث متواتر عن النبي،

رواه أصحاب احلديث واألسانيد من حديث أيب سعيد ،وحذيفة ،وعقبة بن عامر
 ،وغريهم ،عن النبي

من وجوه متعددة يعلم أهل احلديث أهنا تفيدهم العلم

اليقيني ،وإن مل حيصل ذلك لغريهم ممن مل يرشكهم يف أسباب العلم ،فهذا الرجل
كان قد وقع له الشك واجلهل يف قدرة اهلل تعاىل عىل إعادة ابن آدم بعدما أحرق

وذري ،وعىل أنه يعيد امليت ،وحيرشه إذا فعل به ذلك ،وهذان أصالن عظيامن:

أحدمها متعلق باهلل تعاىل ،وهو اإليامن بأنه عىل كل يشء قدير ،والثاين :متعلق باليوم
اآلخر ،وهو اإليامن بأن اهلل يعيد هذا امليت ،وجيزيه عىل أعامله ،ومع هذا فلام كان
مؤم ًنًنا باهلل يف اجلملة ،ومؤم ًنًنا باليوم اآلخر يف اجلملة ،وهو أن اهلل يثيب ويعاقب بعد

املوت ،وقد عمل عم اًلاًل صا ًحلًحلا ،وهو خوفه من اهلل أن يعاقبه عىل ذنوبه غفر اهلل له بام

كان منه من اإليامن باهلل ،واليوم اآلخر ،والعمل الصالح ،وأيضا فقد ثبت يف

الصحيح عن النبي
إيامن).ENF

أن اهلل خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال دينار من

وقال كذلك عمن ُنُنسب له القول بنفي علو اهلل( :وليس أحد معصو ًمًما يف كل
ما يقوله إال رسول اهلل  ،نعم وقوع الغلط يف مثل هذا يوجب ما نقوله دائ اًماًم :إن
املجتهد يف مثل هذا من املؤمنني ،إن استفرغ وسعه يف طلب احلق فإن اهلل يغفر له
خطأه ،وإن حصل منه نوع تقصري فهو ذنب ال جيب أن يبلغ الكفر ،وإن كان يطلق
القول بأن هذا الكالم كفر ،كام أطلق السلف الكفر عىل من قال ببعض مقاالت
اجلهمية ،مثل القول بخلق القرآن ،أو إنكار الرؤية ،أو نحو ذلك مما هو دون إنكار
علو اهلل عىل اخللق ،وأنه فوق العرش ،فإن تكفري صاحب هذه املقالة كان عندهم
من أظهر األمور ،فإن التكفري املطلق مثل الوعيد املطلق ال يستلزم تكفري الشخص
( )1جمموع الفتاوى. 491 / 12 :
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املعني ،حتى تقوم عليه احلجة التي تكفر تاركها ،كام ثبت يف الصحاح عن النبي
يف الرجل الذي قالِ« :إِإَذَذا َنَنَأَأ ا ُّتُّتُمُم َفَفَأُقُقِرِرْحْحَأ و يِنيِنَّ ،مَّمُثُث ا يِنيِنْوْوُقُقَحَحْسْس َّ ،مَّمُثُث َذَذ ُّرُّرو يِنيِن يِفيِف ال ِمِمِمَيَي َ ،وَوَفَف اهلل،
ْنْنِئِئَلَل َرَرَدَدَقَق اهلل َعَعَّيَلَّيَلَّيَل ُيُيُيَلَل ِّنِّنَبَبِّذِّذَعَعي َعَعَذَذا ًبًبا اَلاَل ُهُهُبُبِذِذَعَعُيُي َأَأَحًدًدَح ا من ال َعَعا َنْيَنْيَنْيَنْيَملَمل َ .قَقَفَف ا َلَل اهلل لهَ :مَما َلَلَمَحَمَحَمَح َكَك َعَعىَلىَل
َمَما َتَتْلْلَعَعَفَف ؟ َقَقا َلَلَلُ :تُتَيَيْشْشَخَخَكَكَ .رَرَفَفَغَغَفَف ُهُهُهَلَل » ،فهذا الرجل اعتقد أن اهلل ال يقدر عىل مجعه إذا
فعل ذلك -أو شك -وأنه ال يبعثه ،وكل من هذين االعتقادين كفر يكفر من قامت
عليه احلجة ،لكنه كان جيهل ذلك ،ومل يبلغه العلم بام يرده عن جهله ،وكان عنده
إيامن باهلل ،وبأمره ،وهنيه ،ووعده ،ووعيده ،فخاف من عقابه ،فغفر اهلل له بخشيته،
فمن أخطأ يف بعض مسائل االعتقاد من أهل اإليامن باهلل ،وبرسوله ،وباليوم اآلخر،
والعمل الصالح مل يكن أسوأ حا اًلاًل من الرجل ،فيغفر اهلل خطأه ،أو يعذبه إن كان منه
تفريط يف اتباع احلق عىل قدر دينه ،وأما تكفري شخص علم إيامنه بمجرد الغلط يف
ذلك فعظيم).ENF

إ ًذًذا فأهل السنة وسط بني من يكفر بكل ما رآه مكف ًرًرا دون مراعاة للضوابط،
وبني من صار ال يطلق الكفر حتى عىل من أتى باإلحلاد؛ لذا ملا ذكر شيخ اإلسالم
هاتني الطائفتني قال( :وصار بعض أتباعهم حيكي هذا النزاع يف مجيع أهل البدع،
ويف ختليدهم ،حتى التزم ختليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه ،وىف هذا من اخلطأ
ما ال حيىص ،وقابله بعضهم فصار يظن أنه ال يطلق كفر أح ٍدٍد من أهل األهواء ،وإن
كانوا قد أتوا من اإلحلاد ،وأقوال أهل التعطيل واالحتاد .والتحقيق يف هذا أن القول
قد يكون كف ًرًرا -كمقاالت اجلهمية الذين قالوا :إن اهلل ال يتكلم ،وال يرى يف
اآلخرة -ولكن قد خيفى عىل بعض الناس أنه كفر ،فيطلق القول بتكفري القائل ،كام
قال السلف :من قال القرآن خملوق فهو كافر ،ومن قال :إن اهلل ال يرى يف اآلخرة
فهو كافر .وال يكفر الشخص املعني حتى تقوم عليه احلجة).EOF
( )1االستقامة. 163 /1:
( )2جمموع الفتاوى. 619 /7:
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ولنذكر هنا بعض املسائل الفرعية تحت هذا األصل العظيم ألهل السنة:

أ -التكفري خيتلف باختالف الزمان واملكان واألشخاص:

مما ينبني عىل هذا الضابط يف أن القائل قد يقول الكفر ،أو يفعله وال يكفر؛ ألن
العذر بعدم التكفري قد يرسي يف زمان دون زمان ،أو مكان دون مكان ،أو شخص
دون شخص؛ بناء عىل بلوغ احلجة ،وانتفاء املوانع:

فهذا النبي ملا قسم الغنائم يف حنني جعلها يف الطلقاء وفيهم كفار يتألفهم،
يف
ومل يعط األنصار شي ًئًئا ،فقال ذو اخلويرصة كام يف حديث أيب سعيد
َجُيا ُزُزِوِو
الصحيحنيَ « :يَيا ُسُسَرَر و َلَل اهلل ا ْلْلْلِدِدْعْع َ .قَقَفَف ا َلَلَلِ :إِإ َّنَّن َهَهَذَذا َحَحْصْصَأَأَوَو ا ُهُهَبَب ُؤُؤَرَرْقْقَيَي و َنَن ا ْرْرُقُقْلْل آ َنَن اَلاَل َجُيَجُي
َحَنَنَحا ْمْمْمُهُهَرَرِجِج ُ ،قُقُرُرْمْمَيَي و َنَن ُهُهْنْنِمِم اَماَمَكَك ُقُقُرُرْمْمَيَي ال ُمُمْهْهَّسَّس َنَنِمِم الَّرَّر ِةِةِةَّيَّيِمِم » .زادا يف حديث ع ٍّيلٍّيل َ « :فَفِإِإَذَذا
ِقِقَلَل ي ُمُمُتُت و ْمْمُهُه َفَفا ُلُلُتُتْقْق و ْمْمْمُهُه ؛ َفَفِإِإ َّنَّن يِفيِف ْمْمِهِهِلِلْتْتَقَق ًرًرْجْجَأَأ ا ْنْنَمِلَمِلَمِل ْمْمُهُهَلَلَتَتَقَق َدَدْنْنِعِع اهلل َمَمْوْوَيَي ا َيَيِقِقْلْلا ِةِةِةَمَم ».ENF

يف نفس املوقف قال بعض شباب األنصار َ « :يَيْغُرُرِفِفْغ اهلل ُسُسَرَرِلِل و ِلِل اهلل ،
ِطِطْعْعُيُيي ًشًشْيْيَرَرُقُق ا َيَيَوَو ُرْتُكُكُرْتُرْت ا َصَصْنْنَألَأل ا َرَرَرُ ،سُسُسَوَو ُيُيو َنَنُفُفا َتُرُرُطُطْقْقَت ْنْنِمِم ِدَمَمِد ا ْمْمْمِهِهِئِئ » .ويف رواية للبخاري قالوا:
«ِإِإَذَذا َكَكا ْتْتَنَن ِدِدَشَش ي ٌةٌةَدَد ُنُنْحْحَنَنَفَف ْدُنُن ْد َعَعىَ ،طَطْعْعُيُيَوَوى ا ِنِنَغَغْلْلي َةَةَمَم َنَنُرْيُرْيُرْيَغَغ ا» .ف َقَقا َلَل َ « :وَوَأَأ ال َتَنَنْوْوَضَضْرْرَت ْنْنَأَأ
ِجِجْرْرَيَي َعَع ال َّنَّنا ُسُس ِبِبا َنَنَغَغْلْلا ِمِمِئِئ ِإِإىَلىَل ُيُيُبُبوِهِتْمْمْمِهِتِهِت َ ،وَوَتُعُعِجِجْرْرَت و َنَن ُسُسَرَرِبِب و ِلِل اهلل ِإِإىَلىَل ُيُيُبُبو ْمْمْمُكُكِتِت ؟ ْوْوَلَل ْتْتَكَكَلَلَسَس
ُت َوَواِدَيَيِد ا َصَصْنْنَألَأل ا ِرِر ْوْوَأَأ ْمْمْمُهُهَبَبْعْعِشِش ».EOF
ا َصَصْنْنَألَأل ا ُرُر َوَواِدًيًيِد ا ْوْوَأَأ ًبًبْعْعِشِشا ْكْكَلَلَسَسَلَل ُت

ويف مسلم قال النبي ْ « :نْنَمَم َلَلَخَخَدَد َدَدا َرَر يِبيِبَأَأ َيَيْفْفُسُسا َنَن َوَوُهُهَفَف آ ٌنٌنٌنِمِم َ .قَقَفَف ا ْتْتَلَل ا
ْمْمُهُهُضُضْعْعَبَب ٍضٍضٍضْعْعَبَبِلِل َّ :مَّمَأَأ ا الَّرَّرُجُجُلُل َفَفَفَأْدَأ ْد ُهُهْتْتَكَكَرَر َرَرْغٌةٌةَبَبْغ يِفيِف ِهِهِتِتَيَيْرْرَقَق ٌ ،ةٌةَفَفْأْأَرَرَوَو ِهِهِهِتِتَريَريِشِشَعَعِبِب  ،ف َقَقا َلَل :
ُدُدْبْبَعَع اهلل ُسُسَرَرَوَو و ُهُهُلُل َ ،هَها ُتُتْرْرَجَج ِإِإىَلىَل اهلل َوَوِإِإ ْمْمْمُكُكْيْيَلَل َ ،وَوا َيَيْحْحَمْلَمْلَمْلا َيَيْحَمْحَمْحَما ْمْمُكُك َ ،وَوا ُتُتاَماَمَمْلَمْلَمْل َمَمَمَمَمَما ْمْمْمُكُكُتُت .
ِإِإ ِهِهْيْيَلَل ُكُكْبْبَيَي و َنَنَنُ ،قُقَيَيَوَو و ُلُلو َنَنَنَ :وَواهلل َمَما َنَنْلْلُقُقا ا ِذِذَّلَّل ي َنَنْلْلُقُقا ِإِإ اَّلاَّل ال َّنَّنِّضِّض ِبِباهلل ُسُسَرَرِبِبَوَو و ِهِهِهِلِل  .فقال:
ُسُسَرَرَوَو و ُهُهَلَل َقَقِّدِّدَصَصُيُي اِن ْمْمُكُكِن َرَرِذِذْعْعَيَيَوَو اِن ْمْمْمُكُكِن ».EPF

َصَصْنْنَألَأل ا ُرُر
اَلاَلَكَك ِإِإيِّنيِّن
َفَفَأُلُلَبَبْقْقَأوا
َفَفِإِإ َّنَّن اهلل

( )1سبق خترجيهام.
( )2رواه البخاري(َ ،) 3778 - 30 /5تَتِكِكاب َنَنَمَما ِقِقِق ِبِب ا َصَصْنْنَألَأل ا ِرِرَ ،بَباب َنَنَمَما ِبِبِقِق ا َصَصْنْنَألَأل ا ِرِر .ومسلم(-601/3
َ ،) 2487تَتِكِكاب ال َكَكّزّز اة ،باب َطَطْعْعِإِإا ِءِء ا َّلَؤَؤُمْلُمْلُمْل َّل ِةِةَفَف ُلُلُقُق و ْمْمُهُبُهُبُهُب ىَلىَلَعَع ا ِمِماَلاَلْسْسِإلِإل ِرُّبِرُّبِرُّبَصَصَتَتَوَو ْنْنَمَم َىَىِوِوَقَق ِإِإي ُهُهُنُناَماَم .
( )3رواه مسلم ( ،) 780 1- 145 /6كتاب اجلهاد ،باب :فتح مكة ،عن أيب هريرة .
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فلقد كان النبي يف تعامله مع الفريقني خمتل ًفًفا ،حني شدد عىل ذي اخلويرصة
الذي طعن يف النبي  ،واهتمه بالظلم ،وعذر األنصار ألمرين:

* األول :أهنم مل يقولوا ذلك ش ًّكًّكا بعدل النبي ؛ لذا قال شيخ اإلسالم ابن
تيمية( :إن أحًدًدا من املؤمنني من قريش ،واألنصار ،وغريهم مل يكن يف يشء من
كالمه جتوير لرسول اهلل  ،وال جتوير ذلك عليه ،وال اهتام له أنه حابى يف القسمة
هلوى النفس وطلب امللك ،وال نسبة له إىل أنه مل يرد بالقسمة وجه اهلل تعاىل ،ونحو
ذلك مما جاء مثله يف كالم املنافقني).ENF

* الثاين :لسابقتهم ،وجهادهم ،ونرصهتم هلذا الدين ،نظري ما قيل ألهل بد ٍرٍر:
«ا ُلُلَمَمْعْع وا َمَما ْمْمُتُتْئْئِشِش ْدَقَقَفَف ْد ُتُتْرْرَفَفَغَغ ْمْمْمُكُكَلَل » ،EOFقال ابن القيم( :فإنه يعفى لل ُمُمحب ولصاحب
اإلحسان العظيم ما ال يعفى لغريه ،ويسامح بام ال يسامح به غريه).EPF
ولذا فالكالم الواحد يقوله شخصان ،لكل منهام حكم خيتلف عن اآلخر:

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فالتكفري خيتلف باختالف حال الشخص،
فليس كل خمطئ ،وال مبتدع ،وال جاهل ،وال ضال يكون كاف ًرًرا ،بل وال فاس ًقًقا ،وال
عاص ًيًيا).EQF

وقال( :وكثري من الناس قد ينشأ يف األمكنة واألزمنة الذي يندرس فيها كثري
من علوم النبوات ،حتى ال يبقى من يبلغ ما بعث اهلل به رسوله من الكتاب
واحلكمة ،فال يعلم كث ًريًريا مما يبعث اهلل به رسوله ،وال يكون هناك من يبلغه ذلك،
ومثل هذا ال يكفر؛ وهلذا اتفق األئمة عىل أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم
واإليامن ،وكان حديث العهد باإلسالم ،فأنكر شي ًئًئا من هذه األحكام الظاهرة
( )1الصارم املسلول. 90 1:
( )2سبق خترجيه.
( )3مدارج السالكني. 328 /1:
( )4جمموع الفتاوى. 80 1/ 12 :
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املتواترة ،فانه ال حيكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول؛ وهلذا جاء يف احلديث:
« ْأْأَيَييِتيِت َعَعىَلىَل ال َّنَّنا ِس
ِس َمَمَزَز ا ٌنٌن اَلاَل ْعْعْعَيَي ُفُفِرِر و َنَن ِفِفي ِهِه ًةًةاَلاَلَصَص َ ،وَواَلاَل َكَكَزَز ا ًةًةَ ،وَواَلاَل ًمًمْوْوَصَص اَ ،وَواَلاَل َحًّجًّجَح ا ،إ اَّلاَّل
ال ُخُخْيْيَّشَّش ا ُريُريِبِبَكَكْلْل َ ،وَوا ُجَعَعْلْل ُج و ُزُز ا ُةُةَريَريِبِبَكَكْلْل ُقُقَيَي و ُلُلُلْ :دَأَأ ْد َنَنْكْكَرَرا آ َبَبا َنَنَءَء ا ْمْمُهُهَوَو ُقُقَيَي و ُلُلو َنَنَن :اَلاَل إ َهَهَلَل إ اَّلاَّل اهلل،
ْمْمُهُهَوَو اَلاَل ْدَيَي ْد ُرُرو َنَن ًةًةاَلاَلَصَص َ ،وَواَلاَل َكَكَزَز ا ًةًةَ ،وَواَلاَل َحًّجًّجَح ا».EOF)ENF
وقال أي ًضًضا عن بعض املرشكني يف توحيد العبادة ،وأهنم كفار أو منافقون:
(وهؤالء األجناس ،وإن كانوا قد كثروا يف هذا الزمان ،فلقلة دعاة العلم واإليامن،
وفتور آثار الرسالة يف أكثر البلدان ،وأكثر هؤالء ليس عندهم من آثار الرسالة،
ومرياث النبوة ما يعرفون به اهل تارتفلا تاقوأ يفو ،كلذ مهغلبي مل مهنم ريثكو ،ىد
وأمكنة الفرتات يثاب الرجل عىل ما معه من اإليامن القليل ،ويغفر اهلل فيه ملن مل تقم
احلجة عليه ما ال يغفر به ملن قامت احلجة عليه ،كام يف احلديث املعروفْ « :أْأَيَييِتيِت َعَعىَلىَل
ال َّنَّنا ِس
ِس َمَمَزَز ا ٌنٌن اَلاَل ُفُفِرِرْعْعَيَي و َنَن ِفِفي ِهِه َصَصَص ًةًةاَلاَل  ،وال َيَيِصِصا ًمًماَ ،وَواَلاَل َحًّجًّجَح ا ،وال ًةًةًةَرَرْمْمُعُع  ،إ اَّلاَّل ال ُخُخْيْيَّشَّش
ا ُريُريِبِبَكَكْلْل َ ،وَوا ُجَعَعْلْل ُج و ُزُز ا ُةُةُةَريَريِبِبَكَكْلْل ُ ،لُلْوْوُقُقَيَيَوَوو َنَنَنْ :دَأَأ ْد َنَنْكْكَرَرا آ َبَبا َنَنَءَء ا ْمْمُهُهَوَو ُقُقَيَي و ُلُلو َنَنَن :اَلاَل إ َهَهَلَل إ اَّلاَّل اهللَ .لَلْيْيِقِقَفَف
ذحل يفة بن اليامنَ :مَما ُتُتْغِنِنْغي ْمْمُهُهْنْنَعَع اَلاَل إ َهَهَلَل إ اَّلاَّل اهلل؟ َقَقَقَفَف ا َلَلَلِ :جِجْنْنُتُت ي ْمْمِهِه ْنْنِمِم ال َّنَّنا ِرِرِر»).EPF

وقال ابن القيم( :واألصل الثالث أن قيام احلجة خيتلف باختالف األزمنة،
واألمكنة ،واألشخاص ،فقد تقوم حجة اهلل عىل الكفار يف زمان دون زمان ،ويف
بقعة وناحية دون أخرى ،كام أهنا تقوم عىل شخص دون آخر ،إما لعدم عقله
ومتييزه ،كالصغري واملجنون ،وإما لعدم فهمه ،كالذي ال يفهم اخلطاب ،ومل حيرض
ترمجان يرتجم له ،فهذا بمنزلة األصم الذي مل يسمع شي ًئًئا ،وال يتمكن من الفهم
وهو أحد األربعة الذين يدلون عىل اهلل باحلجة يوم القيامة).EQF

( )1رواه ابن ماجه (َ ،) 4049 - 1344 /2تَتِكِكاب ال َتَتِفِفنَ ،بَباب َهَهَذَذ ا ِبِب ا ْرْرُقُقْلْل آ ِنِن َوَوا ِمِمْلْلِعِعْلْل  .وصححه
احلاكم( ،) 8460 - 520 /4كتاب الفتن واملالحم .قال البوصريي(مصباح الزجاجة- 194 /4:
( :)1429إسناد صحيح رجاله ثقات).
( )2جمموع الفتاوى. 407 / 11 :
( )3املرجع السابق. 165 / 35 :
( )4طريق اهلجرتني.116:
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وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ( :املخالفة يف لئاسملا 
االجتهادية التي قد خيفى احلكم فيها عىل كثري من الناس ال تقتيض كف ًرًرا ،وال فس ًقًقا،
وقد يكون احلكم فيها قطعًّيًّيا جلًّيًّيا عند بعض الناس ،وعند آخرين يكون احلكم فيها
مشتبها خفًّيًّيا ،واهلل ال يكلف نف ًسًسا إال وسعها).ENF

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ،والشيخ عبد الرزاق عفيفي يف فتوى للجنة
الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء( :خيتلف احلكم عىل اإلنسان بأنه يعذر باجلهل يف
املسائل الدينية أو ال يعذر ،باختالف البالغ وعدمه ،وباختالف املسألة نفسها
وضو ًحًحا وخفاء ،وتفاوت مدارك الناس قوة وضع ًفًفا).EOF

وقد طبق املجددون هذه القاعدة يف واقعهم مع شدة الضالل وا نال حراف يف
الناس:
فقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وهلذا كنت أقول للجهمية ،من احللولية
والنفاة الذين نفوا أن اهلل تعاىل فوق العرش ،ملا وقعت حمنتهم :أنا لو وافقتكم كنت
كاف ًرًرا؛ ألين أعلم أن قولكم كفر ،وأنتم عندي ال تكفرون؛ ألنكم جهال ،وكان هذا
خطا ًبًبا لعلامئهم ،وقضاهتم ،وشيوخهم ،وأمرائهم ،و أصل جهلهم شبهات عقلية
حصلت لرؤوسهم يف قصور من معرفة املنقول الصحيح ،واملعقول الرصيح املوافق
له).EPF
وقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب( :وإذا كنا ال نكفر من عبد الصنم
الذي عىل عبد القادر ،والصنم الذي عىل قرب أمحد البدوي ،وأمثاهلام؛ ألجل جهلهم،
وعدم من ينبههم ،فكيف نكفر من مل يرشك باهلل إذا مل هياجر إلينا ،أو مل يكفر
ويقاتل؟) .EQFثم كفر الشيخ أشخا ًصًصا بأعياهنم بعد أن أقام عليهم احلجة.
( )1الرد عىل الصحاف. 32 :
( )2فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء( ) 47 1/2فتوى رقم( .) 11043
( )3الرد عىل البكري. 494 /2:
( )4الدرر السنية. 104 /1:

ب -الفرق بني التكفري املطلق واملعني:
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يفرق علامء أهل السنة بني التكفري املطلق ،وهو احلكم عىل االعتقاد ،أو القول،
أو الفعل بأنه كفر خمرج عن امللة ،وبني تكفري املعني الذي هو احلكم عىل الشخص
الذي وقع منه ذلك الكفر؛ ألنه قد ال يلحقه حكم الكفر؛ النتفاء رشوط التكفري ،أو
وجود موانعه.

ففي القرآن يقول اهلل تعاىل :ﱹﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﱸ [املائدة ،] 51 :وأمجع العلامء
أن املواالة الدينية املطلقة للكفار كفر خمرج عن امللة.

قال ابن عطية عند قوله تعاىل :ﱹﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﱸ [املائدة( :] 51 :ومن
توالهم بمعتقده ودينه فهو منهم يف الكفر ،واستحقاق النقمة ،واخللود يف النار،
ومن توالهم بأفعاله من العضد ونحوه ،دون معتقد ،وال إخالل بإيامن -فهو منهم
يف املقت ،واملذمة الواقعة عليهم وعليه).ENF

وقد ذكر شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب هذه املواالة يف نواقض اإلسالم
العرشة ،فقال( :الثامن :مظاهرة املرشكني ومعاونتهم عىل املسلمني ،والدليل قول
اهلل تعاىل :ﮋ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪﮊ[املائدة.EOF)] 51 :

ففي قصة حاطب التي رواها الشيخان ،حني أرسل كتا ًبًبا ًّرسًّرسا خيرب قري ًشًشا
بعزم النبي
عىل غزوهمَ ،قَقَفَف ا َلَل ُرُرَمَمُعُع َ « :يَيا ُسُسَرَر و َلَل اهللْ ،دَقَق ْد َخَخا َنَن اهلل ُسُسَرَرَوَو و ُهُهَلَل
ِنِنِمِمْؤ
ْبْبِرْضِرْض َقَقُنُنُعُع َهَهَذَذا ا َنَنُمْلُمْلُمْلا ِفِفق َ -قَقَفَف ا َلَل
َبَبِرْضِرْض ُهُهَقَقُنُنُعُع  -يف روايةِ :نِنْعْعَدَدي َأَأَأِرْض
َنيِ ،نِنْعْعَدَدي َفَفَأَأِرْض
َوَوا ُمْلُمْلُمْلْؤ َنيَني
ُسُسَرَر و ُلُل اهلل َ :يَيا َحَحا ُبُبِطِط َ ،مَما َمَحَمَحَمَحلَكَك َعَعىَلىَل َمَما َتَتْعْعَنَنَصَص ؟ َقَقا َلَلَلَ :يَيا ُسُسَرَر و َلَل اهللَ ،مَما يِليِل ْنْنَأَأ اَلاَل
ُت ًرًرْفْفُكُك اَ ،وَواَلاَل ا َدَدِتِتْرْر ا ًدًداَ ،وَواَلاَل ًضًضِرِر ا ِبِبا ُكُكُكْلْل ِرِرْفْف
ُكُكَأَأ و َنَن ُمُمْؤًنًنِمِمْؤا ِبِباهلل ُسُسَرَرَوَو و ِهِهِلِل  -يف روايةَ :مَمَوَو ا ْلْلَعَعَفَف ُت
َدَدْعْعَبَب ا ِمِماَلاَلْسْسِإلِإل ِّ -نِّنِكِكَلَلَوَوي ْدَرَرَأَأ ْد ُتُت ْنْنَأَأ ُكُكَيَي و َنَن يِليِل َدَدْنْنِعِع ا ِمِمْوْوَقَقْلْل ٌدٌدَيَي ْدُيُي ْد ُعُعَفَف َهِبَهِبَهِبا ْنْنَعَع يِليِلْهْهَأَأ َمَمَوَو ا يِليِليِل،

( )1املحرر الوجيز.402/2:
( )2الرسائل الشخصية-ضمن مؤلفات الشيخ اإلمام. 213 /7:
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َسَسْيْيَلَلَوَو ْنْنِمِم َحَحْصْصَأَأ ا ِبِبَكَك َأَأَحٌدٌدَح ِإ ِإ اَّلاَّل ُهُهَلَل َنَنُهُها ِلِلَكَك ْنْنِمِم ِهِهِمِمْوْوَقَق ْنْنَمَم ْدَيَي ْد ُعُعَفَف اهلل ِهِهِبِب ْنْنَعَع ِهِهِلِلْهْهَأَأ َمَمَوَو ا ِهِهِهِلِل َ ،قَقا َلَلَل:
َقَقَدَدَصَص اَلاَل َتُقُقَت و ُلُلوا ُهُهَلَل ِإِإ اَّلاَّل ًرْيًرْيًرْيَخَخ ا .ف زنأ ل اهلل السورة :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﱸ إىل قوله :ﱹﮀ ﮁ ﮂ ﮃﱸ
[املمتحنة.ENF»]1 :
ففي هذه القصة أن عمر وصف حاط ًبًبا
ٌب
ألن ظاهر فعله املواالة املكفرة ،لكن ب نّينّي حاط ٌب
وال كف ٍرٍر ،فصدقه النبي ملا أبدى عذره.

بالنفاق وخيانة اهلل ورسوله؛
أن ما فعله ليس عن ارتدا ٍدٍد،

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ ،وذكر هذه اآلية( :فدخل
حاطب يف املخاطبة باسم اإليامن ووصفه به ،وتناوله النهي بعمومه ،وله خصوص
السبب الدال عىل إرادته ،مع أن يف اآليـة الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع
مواالة ،وأنه أبلغ إليهم باملودة ،وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل ،لكن قوله:
« ْمْمْمُكُكَقَقَدَدَصَص ْ ،وْوُّلُّلَخَخ ا ُهُهُهَلَلْيْيِبِبَسَس » EOFظاهر يف أنه ال يكفر بذلك إذا كان مؤم ًنًنا باهلل ورسوله،
غري شا ٍّكٍّك ،وال مرتاب ،وإنام فعل ذلك لغرض دنيوي ،ولو كفر ملا قالْ « :وْوُّلُّلَخَخ ا
ْيْيْيِبِبَسَس ُهُهُهَلَل »).EPF

وأوضح من ذلك ما تقدم فيام روى الشيخان مرفو ًعًعاَ « :كَكا َنَن َرَرُجُجٌلٌل ُفُفِرْسِرْسِرْسُيُي َعَعىَلىَل
ُهُهَرَضَرَض ا ُتُتْوْوَمْلَمْلَمْل َقَقا َلَل ِنِنَبَبِلِلي ِهِهِهِ :إِإَذَذا َنَنَأَأ ا ُّتُّتُمُم َفَفَأُقُقِرِرْحْحَأ و يِنيِنَّ ،مَّمُثُث ا ُنُنَحَحْطْطو يِنيِنَّ ،مَّمُثُث َذَذ ُّرُّرو يِنيِن يِفيِفيِف
ِهِهِهِسِسْفْفَنَن  ،اَّماَّمَلَلَفَف َحَحَرَض
َك،
ال ِّرِّري ِحِحِحَ ،وَوَفَف اهلل ْنْنِئِئَلَل َرَرَدَدَقَق َعَعَّيَلَّيَلَّيَلَّيَل بَر  َل يَل يِِّّ ي ع يع يِِّّنَبنَبِِّّذَذَعُعُ ذَ ًبًباَاَ ا م م  اَ ع ع  ذَ َأَأ ُ ُهَبهَبََّّ ح اًاًاًاًاًدَدَ  .اَّماَّمَلَلَفَف َمَما َتَت َلَلِعِعُفُف ِهِهِبِب َذَذ ِلِل َكَك
َفَفَأَرَرَمَمَأ اهلل ا َضَضَضْرْرَألَأل َ ،قَقَفَف ا َلَلَل :ا ِعِعَمْجَمْجَمْج ي َمَما ِفِفي ِكِك ُهُهْنْنِمِم ْ ،تْتْتَلَلَعَعَفَفَفَف َ ،فَفِإِإَذَذا َوَوُهُه َقَقا ٌمٌمٌمِئِئ َ ،قَقَفَف ا َلَلَلَ :مَما َلَلَمَحَمَحَمَح ـَكَك
َكَ ،رَرَفَفَغَغَفَف ُهُهُهَلَل ».EQF
َعَعىَلىَل َمَما َتَتْعْعَنَنَصَص ؟ َقَقا َلَلَلَ :يَيا َرَرِّبِّبُ ،تُتُتَيَيْشْشَخَخ َكَك

( )1سبق خترجيه.
( )2سبق خترجيه.
( )3الدرر السنية. 473 /1:
( )4سبق خترجيه.
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فهذا الرجل شك يف القدرة والبعث ،وهو كفر بال مرية ،وال خالف ،ومع
ذلك عذره اهلل تعاىل ،وغفر له ،مما يدل عىل أن هناك فر ًقًقا بني كون هذا اليشء كف ًرًرا
وبني حلوق هذا احلكم باملعني الذي فعله؛ إلمكان أن ال يكون كاف ًرًرا؛ النتفاء رشط
كام يف قصة حاطب  ،أو وجود مانع كام يف قصة املنكر للقدرة والبعث .ولنذكر
شي ًئًئا من كالم أهل العلم يف هذا الضابط:

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فهذا الكالم يمهد أصلني عظيمني :أحدمها أن
العلم واإليامن واهلدى فيام جاء به الرسول ،وأن خالف ذلك كفر عىل اإلطالق،
فنفي الصفات كفر ،والتكذيب بأن اهلل ُيُيرى يف اآلخرة ،أو أنه عىل العرش ،أو أن
القرآن كالمه ،أو أنه كلم موسى ،أو أنه اختذ إبراهيم خلي اًلاًلاًل -كفر ،وكذلك ما كان
يف معنى ذلك ،وهذا معنى كالم أئمة السنة وأهل احلديث .واألصل الثاين :أن
التكفري العام كالوعيد العام جيب القول بإطالقه وعمومه ،وأما احلكم عىل املعني
بأنه كافر ،أو مشهود له بالنار ،فهذا يقف عىل الدليل املعني ،فإن احلكم يقف عىل
ثبوت رشوطهن وانتفاء موانعه).ENF

وقال( :وليس أحد معصو ًمًما يف كل ما يقوله ،إال رسول اهلل  ،نعم وقوع
الغلط يف مثل هذا يوجب ما نقوله دائ اًماًم :إن املجتهد يف نإ ،نينمؤملا نم اذه لثم 
استفرغ وسعه يف طلب احلق فإن اهلل يغفر له خطأه ،وإن حصل منه نوع تقصري فهو
ذنب ال جيب أن يبلغ الكفر ،وإن كان يطلق القول بأن هذا الكالم كفر ،كام أطلق
السلف الكفر عىل من قال ببعض مقاالت اجلهمية ،مثل القول بخلق القرآن ،أو
إنكار الرؤية ،أو نحو ذلك ،مما هو دون إنكار علو اهلل عىل اخللق ،وأنه فوق العرش،
فإن تكفري صاحب هذه املقالة كان عندهم من أظهر األمور ،فإن التكفري املطلق مثل
الوعيد املطلق ،ال يستلزم تكفري الشخص املعني حتى تقوم عليه احلجة التي تكفر
تاركها).EOF
( )1جمموع الفتاوى. 497 / 12 :
( )2االستقامة. 163 /1:
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وقال الشيخ عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب( :تكفري املعني من هؤالء اجلهال

وأمثاهلم -بحيث حيكم عليه بأنه مع الكفار -ال جيوز اإلقدام عليه ،إال بعد أن تقوم
عىل أحدهم احلجة بالرسالة التي يتبني هبا هلم أهنم خمالفون للرسول

 ،وإن كانت

مقالتهم هذه ال ريب أهنا كفر ،فإن نفي الصفات كفر ،والتكذيب بأن اهلل ال ُيُيرى يف

اآلخرة كفر ،وإنكار أن يكون اهلل عىل العرش كفر ،وإنكار القدر كفر ،وبعض هذه

البدع أشد من بعض).ENF

وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي( :فكل من كان مؤم ًنًنا باهلل ورسوله ،مصد ًقًقا

هلام ،ملتز ًمًما طاعتهام ،وأنكر بعض ما جاء به الرسول جه اًلاًل ،أو عدم علم أن الرسول
جاء به ،فإنه وإن كان ذلك كف ًرًرا ،ومن فعله فهو كافر ،إال أن اجلهل بام جاء به

الرسول يمنع من تكفري ذلك الشخص املعني ،من غري فرق بني املسائل األصولية

والفرعية؛ ألن الكفر جحد ما جاء به الرسول ،أو جحد بعضه ،مع العلم بذلك،

وهبذا عرفت الفرق بني املقلدين من الكفار بالرسول وبني املؤمن اجلاحد لبعض ما
جاء به جه اًلاًل وضال اًلاًل ،ال عل اًماًم وعناًدًدا).EOF

وقال شيخنا حممد بن صالح العثيمني ،يف معنى قول شيخ اإلسالم ابن تيمية:

(تكفري املعني حيتاج إىل دليل معني)( :فمعنى كالم شيخ اإلسالم :أن يقال :إن الكفر

معلق بالوصف ،حيكم به عىل كل حال ،من كفر باهلل فهو يف النار ،من سجد لصنم

فهو كافر ،من قال :إن مع اهلل إ ًهلًهلا آخر فهو كافر ،لكن الشخص املعني ال حتكم عليه

حتى تنظر ،قد يكون جاه اًلاًل وال يدري ،قد يكون متأو اًلاًل ،وقد يكون هناك حال

تستدعي أن يقول هذا اليشء بدون إرادة ،أخرب النبي

أن اهلل أشد فر ًحًحا بتوبة

العبد من رجل كانت له راحلة فضاعت يف الرب ،فطلبها ،فلم جيدها ،فأيس،

( )1الدرر السنية. 248 /01:
( )2الفتاوى السعدية. 583 :
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فاضطجع حتت ظل شجرة ينتظر املوت ،فإذا بخطام ناقته معلق بالشجرة ،فأخذ
باخلطام ،وقال من شدة الفرح :الله َّمَّم َتَتْنْنَأَأ ِدِدْبْبَعَع ي َنَنَأَأَوَو ا َكَكُّبُّبَرَر  ENF.الكلمة هنا كلمة كفر؛

ألنه ادعى الربوبية لنفسه ،وادعى العبودية هلل ،لكن ملا كان ال يقصد هذا ،إنام أخطأ

من شدة الفرح -كام قال النبي

 -مل يؤاخذه اهلل).EOF

ج -التالزم بني الظاهر والباطن:
بام أن عقيدة أهل السنة واجلامعة تقرر التالزم بني عمل الباطن ،الذي هو إيامن

القلب ،وبني عمل الظاهر ،الذي هو عمل اجلوارح ،إذ اإليامن عندهم اعتقاد
القلب ،وقول اللسان ،وعمل اجلوارح ،ال يتصور يف حق املؤمن ختلف أحدها ،وإال

َّدَّدُعُع ذلك نفا ًقًقا إذا ختلف االعتقاد ،أو إباء واستكبا ًرًرا إذا ختلف قول اللسان ،أو عمل

اجلوارح ،وقد خالف أهل السنة طائفتان:

األوىل :املرجئة التي تنفي التالزم بني الظاهر والباطن مطل ًقًقا ،فيمكن أن يكون

مؤم ًنًنا بمجرد التصديق بقلبه ،ولو مل يظهر العمل عىل اجلوارح مطل ًقًقا.

الثانية :الوعيدية التي تثبت التالزم املطلق بني الباطن ،فمن أظهر عم اًلاًل كفرًّيًّيا

يف الظاهر كان كاف ًرًرا يف الباطن؛ كمن ترك شي ًئًئا من األ يفن يف صنلا ءاج يتلا لامع

اإليامن عن فاعلها ،أو فعل شي ًئًئا من األعامل التي َّدَّدُعُع فاعلها كاف ًرًرا بالنص ،فإنه
يكفر ،دون اعتبار للنصوص األخرى التي تثبت اإليامن لفاعل ،أو تارك هذا العمل.

وأما أهل السنة واجلامعة فقد توسطوا بني الفريقني بناء عىل ما جاء يف نصوص

الرشيعة:

( )1رواه مسلم (َ ،) 7136 -39/8تَتِكِكا ُبُب ال ِةِةَبَبْوْوَّتَّت  ،باب يِفيِف ا ِّضِّضَحْلَحْلَحْل ىَلىَلَعَع ال ِةِةَبَبْوْوَّتَّت  .وأصله يف البخاري(- 68 /8
َ ،) 6309تَتِكِكاب ال َوَوَعَعَّدَّد ا ِتِتَ ،بَباب ال ِةِةَبَبْوْوَّتَّت  .دون ذكر قولهَّ « :مَّمُثُث َقَقا َلَل ْنْنِمِم ِةِةَّدَّدِشِش ا ِحِحَرَرَفَفْلْل  :الله َّمَّم َتَتْنْنَأَأ ِدِدِدْبْبَعَع ي َنَنَأَأَوَوا َكَكَكُّبُّبَرَر ».
( )2لقاء الباب املفتوح:جملس - 36سؤال . 13
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فأثبتوا أن األصل هو التالزم بني الظاهر والباطن يف إثبات حكم اإليامن؛
لقوله فيام روى الشيخان عن ال َنَناَماَمْعْعُّنُّن َنَنْبْب ٍريٍريِشِشَبَب  ،عن النبي قال « :اَلاَلَأَأ َّنَّنِإِإَوَو
يِفيِف ا ِدِدَسَسَجْلَجْلَجْل ًةًةَغَغْضْضُمُم َذَذِإِإ ا ْتَحَحَلَلَصَص ْت َحَحَلَلَصَص ا ُدُدَسَسَجْلَجْلَجْل ُهُهُّلُّلُكُك َ ،ذَذِإِإَوَو ا َدَسَسَفَف َد ْتْت َدَسَسَفَف َد ا ُدُدَسَسَجْلَجْلَجْل ُهُهُّلُّلُكُك  ،اَلاَلَأَأ
َيَيِهِهَوَو ا ُبُبُبْلْلَقَقْلْل ».ENF

فيام روى
وأثبتوا عدم التالزم فيام يتعلق يف إثبات حكم اإلسالم؛ لقوله
الشيخان عن مجاعة من الصحابة ُ « :تُتْرْرِمِمُأُأ ْنْنَأَأ َقَقُأُأ ا َلَلِتِت ال َّنَّنا َسَس َحَّتَّتَحى ُدُدَهَهْشْشَيَي وا ْنْنَأَأ اَلاَل ِإِإ َهَهَلَل
ِإِإاَلاَل اهللَّ ،نَّنَأَأَوَو ًدًدَّمَّمَحُمَحُمَحُم ا ُسُسَرَر و ُلُل اهللِ ،قِقُيُيَوَو ي ُمُموا ال اَلاَلَّصَّص َةَةَةُ ،يُيَوَو ْؤُتُتْؤ وا الَّزَكَكَّز اَةَةَةَ ،فَفِإِإَذَذا ُلُلَعَعَفَف وا َذَذ ِلِلَكَك
ُمُمَصَصَعَع وا ِّنِّنِمِمي ِدَمَمِد ا ْمْمُهُهَءَء َ ،وَوْمْمَأَأَوَو ا ْمْمُهَلُهَلُهَل ِ ،إِإاَلاَل ِّقِّقَحَحِبِب ا ِمِمِماَلاَلْسْسَِِإلَإل َ ،سَسِحِحَوَو ا ْمْمُهُبُهُبُهُب َعَعىَلىَل اهلل»:EOF

قال الشاطبي( :ومن هنا جعلت األعامل الظاهرة يف الرشع دلي اًلاًل عىل ما يف

الباطن ،فإن كان الظاهر منخر ًمًما حكم عىل الباطن بذلك ،أو مستقي اًماًم حكم عىل
الباطن بذلك أي ًضًضا ،وهو أصل عام يف الفقه ،وسائر األحكام العاديات،
والتجريبيات ،بل االلتفات إليها من هذا الوجه نافع يف مجلة الرشيعة ج ًّدًّدا ،واألدلة
عىل صحته كثرية ج ًّدًّدا .وكفى بذلك عمدة أنه احلاكم بإيامن املؤمن ،وكفر الكافر،

وطاعة املطيع ،وعصيان العايص ،وعدالة العدل ،وجرحة ا ُملُملج َّرَّرح ،وبذلك تنعقد

العقود ،وترتبط املواثيق إىل غري ذلك من األمور ،بل هو كلية الترشيع ،وعمدة

التكليف بالنسبة إىل إقامة حدود الشعائر اإلسالمية اخلاصة والعامة).EPF

ولكن مل يطردوا هذه القاعدة بكل حال؛ لوجود النصوص الرشعية التي

تستثني بعض احلاالت:

( )1رواه البخاري(َ ،) 52 - 20 /1تَتِكِكا ُبُب ا ِنِناَماَمْيْيِإلِإل َ ،بَباب ِلِلْضْضَفَف ْنْنَمَم ا َأَأَرْبَرْبَرْبَتَتْسْس ِدِدِلِل ي ِهِهِنِن  .ومسلم(،) 78 14- 50 /5
َتَتِكِكا ُبُب ا َسَسُملُمل ا َقَقا ِةِة ،باب ِذِذْخْخَأَأ ا ِلِلاَلاَلَحْلَحْلَحْل ِكِكْرْرَتَتَوَو ال َهَهُبُبُّشُّش ا ِتِت.
( )2سبق خترجيه.
( )3املوافقات. 367 /1:
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* ففي احلالة األوىل :التي أثبتوا فيها التالزم بني الظاهر والباطن استثنوا
حالتني ال يدل فيهام الظاهر عىل الباطن ،بل احلكم يف الدنيا بالظاهر ،برشوطه
وموانعه ،ويف اآلخرة بالباطن:

 -1أن يكون مؤم ًنًنا ،لكن جيري عىل جوارحه يف الظاهر أمر ُمُمك ِّفِّفر ،يكون
معذو ًرًرا به:

كالرجل الذي أمر أوالده أن حيرقوه؛ ش ًّكًّكا يف قدرة اهلل عىل إعادته ،وش ًّكًّكا يف
البعث ،وهو كفر باالتفاق ،لكن اهلل تعاىل قد غفر له ،حيث كان مؤم ًنًنا باهلل واليوم
اآلخر باجلملة ،والذي محله عىل لا نم هتيشخو ،هلهج وه هلعف   هل هل :ENF
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وذكر أن فعل الرجل كفر من وجهني( :ومع هذا
فلام كان مؤم ًنًنا باهلل يف اجلملة ومؤم ًنًنا باليوم اآلخر يف اجلملة ،وهو أن اهلل يثيب
ويعاقب بعد املوت ،وقد عمل عم اًلاًل صا ًحلًحلا ،وهو خوفه من اهلل أن يعاقبه عىل
ذنوبه -غفر اهلل له بام كان منه من اإليامن باهلل واليوم اآلخر ،والعمل الصالح).EOF

ومثل ذلك من يقع يف فعل ظاهر حيتمل الكفر وعدمه ،كمثل مكاتبة حاطب
لكفار مكة بخرب النبي  ،EPFفكان ظاهر العمل حمتم اًلاًل للكفر وعدمه ،فاحتاج
النبي لالستفصال عن الباطن ،فلام أبدى سالمة باطنه مل يلزمه بالظاهر.
 -2أن يكون كاف ًرًرا بالباطن مسل اًماًم يف الظاهر:

كحال املنافق الذي أظهر اإلسالم بالشهادتني ،وإقامة الشعائر ،فتجرى عليه
يف الظاهر أحكام اإلسالم ،مع خلو باطنه من اإليامن ،كام يف قوله تعاىل :ﮋ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﮊ[البقرة.]٨:
( )1سبق خترجيه.
( )2جمموع الفتاوى. 49 1/ 12 :
( )3سبق خترجيه.
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« َفَفِإِإَذَذا ُلُلَعَعَفَف وا َذَذ ِلِل َك
َك ُمُمَصَصَعَع وا

ولذا قال شيخ اإلسالم بعد ذكر حديث النبي
ِّنِّنِمِمي ِدَمَمِد ا ْمْمُهُهَءَء َوَوْمْمَأَأَوَو ا ْمْمُهَلُهَلُهَل ِ ،إِإاَلاَل ِّقِّقَحَحِبِب ا ِمِمِماَلاَلْسْسَِِإلَإل َ ،سَسِحِحَوَو ا ْمْمُهُبُهُبُهُب َعَعىَلىَل اهلل»( :ENFمعناه أين أمرت أن

أقبل منهم ظاهر اإلسالم ،و أكل بواطنهم إىل اهلل ،والزنديق و املنافق إنام يقتل إذا
تكلم بكلمة الكفر ،وقامت عليه بذلك بينة ،وهذا حكم بالظاهر ال بالباطن).EOF

* ويف احلالة الثانية :التي مل يثبتوا فيها التالزم بني الظاهر والباطن ،استثنوا

حالتني كذلك يدل فيهام الظاهر عىل الباطن ،واحلكم فيهام يف الدنيا واآلخرة

بالظاهر؛ لداللته عىل الباطن:

 -1أن يدعى اإليامن يف الباطن ،دون عمل صالح:
فيظهر اإلسالم بلسانه ،ويزعم اإليامن بقلبه ،ولكن ال يعمل صا ًحلًحلا من أعامل

اجلوارح قط بعد بلوغ احلجة ،فهذا يمتنع وجود اإليامن بقلبه:

قال شيخ اإلسالم( :وقد تبني أن الدين ال بد فيه من قول وعمل ،وأنه يمتنع

أن يكون الرجل مؤم ًنًنا باهلل ورسوله بقلبه -أو بقلبه ولسانه -ومل يؤد واج ًبًبا ظاه ًرًرا،

وال صالة ،وال زكاة ،وال صيا ًمًما ،وال غري ذلك من الواجبات ...فال يكون الرجل
مؤم ًنًنا باهلل ورسوله مع عدم يشء من الواجبات التي خيتص بإجياهبا حممد
 -2أن يسجد للصنم ،أو يسب اهلل تعاىل ،أو رسوله

).EPF

 ،ونحو ذلك:

فإنه يلزم كفره بام أظهره؛ المتناع وجود اإليامن يف قلبه بذلك ،وإن ادعاه يف

الباطن:

( )1سبق خترجيه.
( )2الصارم املسلول.753:
( )3جمموع الفتاوى.126/7:
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ولذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية( :إن سب اهلل ،أو سب رسوله كفر ظاه ًرًرا
وباط ًنًنا ،سواء كان الساب يعتقد أن ذلك حمرم ،أو كان ذاه اًلاًل عن اعتقاده ،هذا
مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلني بأن اإليامن قول وعمل).ENF

ويقول أي ًضًضا( :لو أخذ يلقي املصحف يف احلش ،ويقول :أشهد أن ما فيه كالم
اهلل ،أو جعل يقتل نبًّيًّيا من األنبياء ،ويقول :أشهد أنه رسول اهلل ،ونحو ذلك من
األفعال التي تنايف إيامن القلب ،فإذا قال :أنا مؤمن بقلبي .مع هذه احلال كان كاذ ًبًبا
فيام أظهره من القول ،فهذا املوضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن
زالت عنه الشبهة يف هذا الباب ،وعلم أن من قال من الفقهاء :إنه إذا أقر بالوجوب،
وامتنع عن الفعل ال يقتل ،أو يقتل مع إسالمه .فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت
عىل املرجئة واجلهمية ،والتي دخلت عىل من جعل اإلرادة اجلازمة مع القدرة التامة
ال يكون هبا يشء من الفعل؛ وهلذا كان املمتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه عىل
قوهلم يف «مسألة اإليامن» ،وأن األعامل ليست من اإليامن ،وقد تقدم أن جنس
األعامل من لوازم إيامن القلب ،وأن إيامن القلب التام بدون يشء من األعامل
الظاهرة ممتنع ،سواء جعل الظاهر من لوازم اإليامن ،أو جزءا من اإليامن).EOF
د -الزم القول ليس بالزم:

ومن املسائل التي حيصل فيها احتامل الكفر من عدمه ،ضمن قاعدة التفريق
بني القول والقائل ،أو الفعل والفاعل :مسألة التكفري باملآل ،أو التكفري بالزم
القول ،واملقصود به هنا هو ما ينبني عىل الكالم من املعاين املرتتبة عليه التي جيزم
الذهن بلزومها هلذا الكالم ،كمن يقول عن بعض صفات اهلل تعاىل ،كاالستواء أو
غريه :إهنا جماز ليست بحقيقة ،فإن الزم هذا القول الكفر املحض ،مع أنه ال يقصد
هذا الالزم:
( )1الصارم املسلول. 512 :
( )2جمموع الفتاوى. 616 /7:
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :ولو كان الزم املذهب مذه ًبًبا للزم تكفري كل من
قال عن االستواء ،أو غريه من الصفات :إنه جماز ليس بحقيقة .فإن الزم هذا القول
يقتيض أن ال يكون يشء من أسامئه ،أو صفاته حقيقة ،وكل من مل يثبت بني
االسمني ENFقد ًرًرا مشرت ًكًكا لزم أن ال يكون يشء من اإليامن باهلل ومعرفته ،واإلقرار به
إيام ًنًنا ،فإنه ما من يشء يثبته القلب إال ويقال فيه نظري ما يقال يف اآلخر ،والزم قول
هؤالء يستلزم قول غالة املالحدة املعطلني الذين هم أكفر من اليهود والنصارى )EOF.
وقد ع َّدَّد العلامء أن التكفري بالالزم هو من أقوال أهل البدع ،وهو من التكفري
الذي قد يرجع عىل من أطلقه.
فقال ابن رشد املالكي( :وأكثر أهل البدع إنام يكفرون باملآل ،واختلف قول
مالك يف التكفري باملآل ،ومعنى التكفري باملآل :أهنم ال يرصحون بقول هو كفر،
ولكن يرصحون بأقوال يلزم عنها الكفر ،وهم ال يعتقدون ذلك اللزوم).EPF
وقال الشوكاين( :وقد علم من كان من األعالم أن التكفري باإللزام من أعظم
مزالق األقدام ،فمن أراد املخاطرة بدينه فعىل نفسه جنى).EQF

أما أهل السنة فال حيكمون عىل معني بالكفر بام دل عليه لفظه من الكفر
باللزوم ما مل يتبناه:

قال ابن حزم( :وأما من ّفّفَكَك ر الناس بام تؤول إليه أقواهلم فخطأ؛ ألنه كذب عىل
اخلصم ،وتقويل له ما مل يقل به ،وإن لزمه فلم حيصل عىل غري التناقض فقط،
والتناقض ليس كف ًرًرا ،بل قد أحسن إذ فر من الكفر ،وأي ًضًضا فإنه ليس للناس قول إال
وخمالف ذلك القول يلزم خصمه الكفر يف فساد قوله وطرده ،فاملعتزلة تنسب إلينا

( )1قال شيخنا صالح الفوزان  -حفظه اهلل هنا( :أي :اسم اخلالق ،واسم املخلوق).
( )2جمموع الفتاوى. 217 / 20 :
( )3بداية املجتهد. 242 /4:
( )4السيل اجلرار. 580 /4:
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جتوير اهلل  ،وتشبيهه بخلقه ،ونحن ننسب إليهم مثل ذلك ،سواء بسواء،
ونلزمهم أيضا تعجيز اهلل  ،وأهنم يزعمون أهنم خيلقون كخلقه).ENF

وقال الشاطبي( :والذي كنا نسمعه من الشيوخ أن مذهب املحققني من أهل
األصول أن الكفر باملآل ليس بكفر يف احلال ،كيف وا َّفَّفَكَكُملُمل ر ينكر ذلك املآل أشد
اإلنكار ويرمي خمالفه به؟).EOF

وقال شيخ اإلسالم( :الصواب أن الزم مذهب اإلنسان ليس بمذهب إذا مل
يلتزمه ،فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه ،كانت إضافته إليه كذ ًبًبا عليه ،بل ذلك يدل عىل
فساد قوله وتناقضه يف املقال).EPF
‹_ == = WÓÑƒ_—ÿ^= ÁÜ‰= ‚‹= ·okåÍ

قرر علامء أهل السنة بأن القول الذي الزمه حق فإنه ينسب لقائله ،إال إذا ظهر
فامتنع من هذا الالزم ،وإن كان الالزم باط اًلاًل فال يلزمه حتى يعرض عليه ،ويظهر
له ،إن التزمه لزمه ،فيكون الز ًمًما لقائله يف حالتني :إن كان الال قح مز اًّاًّ فني ملو  هه ،أو
باط اًلاًل فالتزمه .وال يكون الز ًمًما له يف حالتني :إن كان باط اًلاًل فنفاه ،أو مل ينفه ومل يثبته.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :الزم قول اإلنسان نوعان :أحدمها :الزم قوله
احلق ،فهذا مما جيب عليه أن يلتزمه ،فإن الزم احلق حق ،وجيوز أن يضاف إليه إذا
علم من حاله أنه ال يمتنع من التزامه بعد ظهوره ،وكثري مما يضيفه الناس إىل مذهب
األئمة من هذا الباب .والثاين :الزم قوله الذي ليس بحق ،فهذا ال جيب التزامه ،إذ
أكثر ما فيه أنه قد تناقض ،وقد بينت أن التناقض واقع من كل عامل غري النبيني ،ثم إن
عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه ،وإال فال جيوز أن يضاف
إليه قو ٌلٌلٌل لو ظهر له فساده مل يلتزمه؛ لكونه قد قال ما يلزمه ،وهو مل يشعر بفساد ذلك
( )1الفصل يف امللل واألهواء والنحل. 139 /3:
( )2االعتصام. 708 /2:
( )3جمموع الفتاوى. 217 / 20 :
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القول وال يلتزمه .وهذا التفصيل يف اختالف الناس يف الزم املذهب هل هو مذهب
أو ليس بمذهب؟ هو أجود من إطالق أحدمها ،فام كان من اللوازم يرضاه القائل
بعد وضوحه له فهو قوله ،وما ال يرضاه فليس قوله).ENF
وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي( :فالصواب ،والتحقيق الذي يدل عليه

الدليل أن الزم املذهب الذي مل يرصح به صاحبه ،ومل يرش إليه ومل يلتزمه ليس
مذه ًبًبا؛ ألن القائل غري معصوم ،وعلم املخلوق مهام بلغ فإنه قارص ،فبأي برهان

نلزم القائل بام مل يلتزمه ،ونق ِّوِّوله ما مل يقله؟ ولكننا نستدل بفساد الالزم عىل فساد

امللزوم ،فإن لوازم األقوال من مجلة األدلة عىل صحتها ،وضعفها ،وعىل فسادها،
فإن احلق الزمه حق ،والباطل يكون له لوازم تناسبه ،فيستدل بفساد الالزم ـ

خصو ًصًصا :الالزم الذي يعرتف القائل بفساده ـ عىل فساد امللزوم).EOF
 

( )1املرجع السابق. 41 / 29 :
( )2رشح الكافية الشافية. 113 :
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:

بناء عىل ما سبق يف الضابطني السابقني يتبني معنى العبارة التي يطلقها العلامء:

(من مل يكفر الكافر فهو كافر) التي اختذها بعض اجلهال سل اًماًم لتكفري العلامء وطالب

العلم ،الذين ال يوافقون عىل تكفري من يكفره هؤالء بدون مراعاة لضوابط التكفري:

كام قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ ،موج ًهًها اخلطاب ملثل

هؤالء( :وبلغنا عنهم تكفري أئمة املسلمني بمكاتبة امللوك املرصيني ،بل كفروا من
خالط من كاتبهم من مشايخ املسلمني ،نعوذ باهلل من الضالل بعد اهلدى ،واحلور

بعد الكور).ENF

وكان قال قبل ذلك( :وتذكر أن إخوانك من أهل النقيع جيادلونك،

وينازعونك يف شأننا ،وأهنم ينسبوننا إىل السكوت عن بعض األمور ،وأنت تعرف

أهنم يذكرون هذا غال ًبًبا عىل سبيل القدح يف العقيدة ،والطعن يف الطريقة ،وإن مل
يرصحوا بالتكفري فقد حاموا حول احلمى).EOF

أما التكفري الذي قصده العلامء يف مقولة( :من مل يكفر الكافر فهو كافر) إنام

يراد به يف األساس تكفري من كذب وجحد األخبار الثابتة املتواترة ،الواردة يف تكفري
عموم من ال خالف يف نمم نايعألا كلذب اودصقي ملو ،هرفك ىلع صوصنلا ةلالد 

ينتسب ألهل القبلة ،إال عىل سبيل العموم ال التعيني؛ ألن تكفري أعياهنم خيضع
إلقامة احلجة برشوطها ،وانتفاء املوانع ،وال يكفر من توقف يف تكفريهم
لالختالف ،أو التوقف يف حتقق هذه الرشوط أو املوانع.

( )1الدرر السنية. 468 /1:
( )2املرجع السابق. 466 /1:
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ولذا ملا نقل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن اإلمام أمحد (روايتني يف تكفري من ال
يكفر ،أصحهام أنه ال يكفر) جعل من اخلطأ املحض ظن البعض هذا اخلالف يف
تكفري من ال ُيُي ِفِفّكّك ر مطل ًقًقا؛ ألن اجلهمية وإن كانوا عند كثري من السلف وأمحد
خارجني عن الثنتني وسبعني فرقة ،لكن إنام كانوا يقولون :من قال القرآن خملوق
فهو كافر ،ومن قال :إن اهلل ال ُيُيرى يف اآلخرة فهو كافر ،ونحو ذلك ،حتى قال:
(وحقيقة األمر أهنم أصاهبم يف ألفاظ العموم يف كالم األئمة ما أصاب األولني يف
ألفاظ العموم يف نصوص الشارع ،كلام رأوهم قالوا :من قال كذا فهو كافر ،اعتقد
املستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله ،ومل يتدبروا أن التكفري له رشوط وموانع
قد تنتفي يف حق املعني ،وأن تكفري املطلق ال يستلزم تكفري املعني ،إال إذا وجدت
الرشوط ،وانتفت املوانع ،يبني هذا أن اإلمام أمحد وعامة األئمة الذين أطلقوا هذه
العمومات مل يكفروا أكثر من تكلم هبذا الكالم بعينه ،فإن اإلمام أمحد مث اًلاًل قد بارش
اجلهمية الذين دعوه إىل خلق القرآن ونفى الصفات ،وامتحنوه وسائر علامء وقته،
وفتنـوا املؤمنني واملؤمنات ،ثم إن اإلمام أمحد دعا للخليفة وغريه ممن رضبه
وحبسه ،واستغفر هلم ،وحللهم مما فعلـوه به من الظلم ،والدعاء إىل القول الذي هو
كفر ،ولو كانوا مرتدين عن اإلسالم مل جيز االستغفار هلم؛ فإن االستغفار للكفار ال
جيوز بالكتاب ،والسنة ،واإلمجاع ،وهذه األقوال واألعامل منه ومن غريه من األئمة
رصحية يف أهنم مل يكفروا املعينني من اجلهمية الذين كانوا يقولون :القرآن خملوق،
وأن اهلل ال يرى يف اآلخرة .وقد نقل عن أمحد ما يدل عىل أنه كفر به قو ًمًما معينني،
فأما أن يذكر عنه يف املسألة روايتان ففيه نظر ،أو حيمل األمر عىل التفصيل ،فيقال:
من كفر بعينه فلقيام الدليل عىل أنه وجدت فيه رشوط التكفري ،وانتفت موانعه،
ومن مل يكفره بعينه فالنتفاء ذلك يف حقه هذا مع إطالق قوله بالتكفري عىل سبيل
العموم).ENF
( )1جمموع الفتاوى. 486 / 12 :
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ذهل ا سن تطيع أن نقسم األحكام من خالل أقوال أهل العلم يف هذه املسألة إىل
قسمني:
=^= = W„_Õ·ì= _ÂÎÃ= ⁄~ÑÍË=IÓÑƒ_—ÿ^= ÊÎŸƒ= “g�·j= ‚‹== W€Ë˚^= ﬁå—ÿ

* الصنف األول :كفر من توقف يف تكفري الكافر األصيل ،كاليهود،
والنصارى:

قال القايض عياض( :نكفر من دان بغري ملة املسلمني من امللل ،أو وقف
فيهم ،أو شك ،أو صحح مذهبهم ،وإن أظهر مع ذلك اإلسالم ،واعتقده ،واعتقد
إبطال كل مذهب سواه ،فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خالف ذلك).ENF

قال البهويت شار ًحًحا متن «اإلقناع»«( :من مل يكفر من دان» أي :تدين «بغري
اإلسالم كالنصارى» واليهود «أو شك يف كفرهم ،أو صحح مذهبهم ،فهو كافر»؛
ألنه مكذب لقوله تعاىل :ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﮊ[آل عمران.EOF) ] ٨٥ :

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن كفر فرعون( :وهلذا كان املسلمون متفقني
عىل أن من توقف يف كفره ،وكونه من أهل النار ،فإنه جيب أن يستتاب ،فإن تاب،
وإال قتل كاف ًرًرا مرت ًّدًّدا ،فض اًلاًل عمن يقول :إنه مات مؤم ًنًنا ،والشك يف كفره ،أو نفيه
أعظم منه يف كفر أيب هلب ونحوه).EPF
وقال أي ًضًضا عن كفر بعض الباطنية( :ومن شك يف كفر هؤالء بعد معرفة
قوهلم ،ومعرفة دين اإلسالم فهو كافر ،كمن يشك يف كفر اليهود والنصارى
واملرشكني).EQF

( )1الشفا. 286 /2:
( )2كشاف القناع. 70 1/6:
( )3جمموع الفتاوى. 203 /1
( )4املرجع السابق. 368 /2:
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وقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب يف ذكر نواقض اإلسالم( :الثالث:

من مل يكفر املرشكني ،أو شك يف كفرهم ،أو صحح مذهبهم -كفر إمجا ًعًعا).ENF

* الصنف الثاين :كفر من شك يف كفر من ُأُأمجع عىل كفره ،كمن مل يكفر من

سب اهلل ورسوله ،عىل سبيل العموم ال التعيني:

فقد نقل الاللكائي يف اعتقاد أيب حاتم وأيب زرعة الرازيني فيام نقاله عن علامء

األمصار أهنام قاال( :ومن زعم أن القرآن خملوق فهو كافر باهلل العظيم ،كف ًرًرا ينقل
عن امللة ،ومن شك يف كفره ممن يفهم فهو كافر).EOF

وقال حممد بن سحنون( :أمجع العلامء عىل أن شاتم النبي

 ،واملتنقص له

كافر ،والوعيد جار عليه بعذاب اهلل له ،وحكمه عند األمة القتل ،ومن شك يف كفره

وعذابه كفر).EPF

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن الباطنية( :وهلذا يقولون باحللول تارة،

وباالحتاد أخرى ،وبالوحدة تارة ،فإنـه مذهب متناقض يف نفسه؛ وهلذا يلبسون عىل
من مل يفهمه ،فهذا كله كفر -باط ًنًنا وظاه ًرًرا -بإمجاع كل مسلم ،ومن شك يف كفر

هؤالء بعد معرفة قوهلم ،ومعرفة دين اإلسالم ،فهو كافر).EQF

وقال أي ًضًضا عمن حكم بردة الصحابة إال نف ًرًرا قلي اًلاًل ،أو أنه فسق عامتهم( :فهذا

ال ريب ـ أي ًضًضا ـ يف كفره؛ ألنه مكذب ملا نصه القرآن يف غري موضع من الرضا عنهم
والثناء عليهم ،بل من يشك يف كفر مثل هذا فإن كفره متعني).ERF

()1الرسائل الشخصية-ضمن مؤلفات الشيخ اإلمام. 213 /7:
( )2رشح أصول اعتقاد أهل السنة. 78 1/1:
( )3انظر :الشفا للقايض عياض، 215 /2:الصارم املسلول.4:
( )4جمموع الفتاوى. 368 /2:
( )5الصارم املسلول. 586 :
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* الصنف األول :من كان خطؤه يف املسائل الدقيقة التي ال قطع يف التكفري هبا،
وخيتلف العلامء يف التكفري ،فال يدخلها حتت هذه القاعدة إال من قل نصيبه من
العلم فكفر كل من مل يكفر من كفره هو.

كام وقع يف وقت الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ ،حني ذكر حجة
من كفر أهل تلك البالد من املسلمني ،فقال( :يقولون :أهل األحساء جيالسون ابن
فريوز ،وخيالطونه هو وأمثاله ممن مل يكفر بالطاغوت ،ومل يرصح بتكفري جده الذي
رّدّد دعوة الشيخ حممد ،ومل يقبلها ،وعاداها .قاال :ومن مل يرصح بكفره فهو كافر باهلل
مل يكفر بالطاغوت ،ومن جالسه فهو مثله .ورتبوا عىل هاتني املقدمتني الكاذبتني
الضالتني ما يرتتب عىل الردة الرصحية من األحكام).ENF

ولذا تقدم لنا أن التكفري ال يكون بمخالفة أي إمجاع حتى يكون مشته ًرًرا
رضورًّيًّيا ،كام قال القرايف( :وال يعتقد أن جاحًدًدا ما أمجع عليه يكفر عىل اإلطالق،
بل ال بد أن يكون املجمع عليه مشته ًرًرا يف الدين حتى صار رضورًّيًّيا).EOF
ولذا من الصور التي ك ّفّفر فيها بعض العلامء بعض الطوائف ،أو األفعال ،ومل
يكفروا من شك يف كفرهم :تكفري من كفر منهم اخلوارج ،وتارك الصالة،
ونحوهم ،فإهنم مل يكفروا من شك يف كفرهم ،بل من قطع بعدم كفرهم.

قال ابن الوزير عن تكفري اخلوارج( :فإذا تورع اجلمهور من تكفري من اقتضت
النصوص كفره ،فكيف ال يكون الورع أشد من تكفري من مل يرد يف كفره نص
واحد .فاعترب تورع اجلمهور هنا ،وتعلم الورع منهم يف ذلك).EPF
( )1الدرر السنية. 466 /1:
( )2الفروق .952/4
( )3إيثار احلق عىل اخللق. 388 /1:
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وقال الشيخ سليامن بن سحامن( :وقد حكى القولني يف تكفري اخلوارج

وغريهم من أهل البدع شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ونقله عن األئمة األربعة وأتباعهم،

وإن كان خيتار عدم تكفري اخلوارج).ENF

وقال أي ًضًضا( :وأما من اختلف العلامء فيه ،فنحن ال نرى تكفري من شك يف

كفره منهم ،بل هو عندنا خمطئ غري مصيب).EOF

* الصنف الثاين :أن تكون املسألة من املسائل التي يقطع بالكفر هبا ،والذي ال

يكفر مق ٌّرٌّر بذلك ،لكنه يتوقف يف تنزيل احلكم عىل املعني؛ العتقاده عدم قيام احلجة،

أو لشبهة قامت ،أو ملكانة من وقع يف هذا الكفر ،وعدم تعمده اخلطأ ،ونحو ذلك.

وهذه التي نقل شيخ اإلسالم عن اإلمام أمحد روايتني يف تكفري من شك يف

كفرهم عىل سبيل العموم ،وأن من اخلطأ املحض محل ذلك عىل األعيان ،إال بعد
إقامة احلجة ،وانتفاء املانع ،فقال( :وهذه األقوال واألعامل منه ومن غريه من األئمة

رصحية يف أهنم مل يكفروا املعينني من اجلهمية الذين كانوا يقولون :القرآن خملوق،

وأن اهلل ال ُيُيرى يف اآلخرة ،وقد نقل عن أمحد ما يدل عىل أنه كفر به قو ًمًما معينني،
فأما أن يذكر عنه يف املسألة روايتان ففيه نظر ،أو حيمل األمر عىل التفصيل ،فيقال:

من كفر بعينه فلقيام الدليل عىل أنه وجدت فيه رشوط التكفري ،وانتفت موانعه،

ومن مل يكفره بعينه فالنتفاء ذلك يف حقه ،هذا مع إطالق قوله بالتكفري عىل سبيل

العموم).EPF

ولنذكر وقائع تدل عىل هذا األصل:

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف

( )1كشف األوهام وااللتباس. 76 /1:
( )2املرجع السابق. 78 /1:
( )3جمموع الفتاوى. 489 / 12 :
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القرآن ،مثل إنكار بعضهم قوله :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ [الرعد ،] ٣١ :وقال :إنام

هي «أومل يتبني الذين آمنوا» .وإنكار اآلخر قراءة قوله :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮊ [اإلرساء ،] ٢٣ :وقال :إنام هي« :ووىص ربك» .وبعضهم كان حذف املعوذتني،

وآخر يكتب سورة القنوت ،وهذا خطأ معلوم باإلمجاع ،والنقل ،املتواتر ،ومع هذا
فلام مل يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك مل يكفروا ،وإن كان يكفر بذلك من قامت

عليه احلجة بالنقل املتواتر).ENF

وذكر أي ًضًضا االختالف يف تكفري ،والتخليد يف النار ملن قال :القرآن خملوق ،فهو

كافر ،أو قال :إن اهلل ال ُيُيرى يف اآلخرة فهو كافر:

فقال( :وسبب هذا التنازع تعارض األدلة؛ فإهنم يرون أدلة توجب إحلاق

أحكام الكفر هبم ،ثم إهنم يرون من األعيان الذين قالوا تلك املقاالت من قام به من

اإليامن ما يمتنع أن يكون كاف ًرًرا ،فيتعارض عندهم الدليالن).EOF

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ( :وقد يكون احلكم فيها

قطعًّيًّيا جلًّيًّيا عند بعض الناس ،وعنـد آخرين يكون احلكم فيها مشتبها خفًّيًّيا ،واهلل ال

يكلف نف ًسًسا إال وسعها).EPF

وقال الشيخ سليامن بن سحامن( :ثم لو قدر أن أحًدًدا من العلامء توقف عن

القول بكفر أحد من هؤالء اجلهال املقلدين للجهمية ،أو اجلهال املقلدين لعباد

القبور -أمكن أن نعتذر عنه بأنه خمطئ معذور ،وال نقول بكفره؛ لعدم عصمته من

اخلطأ ،واإلمجاع يف ذلك قطعي ،وال بدع أن يغلط فقد غلط من هو خري منه ...وأما

تكفريه – أعني :املخطئ والغالط  -فهو من الكذب واإللزام الباطل ،فإنه مل يكفر
( )1جمموع الفتاوى.294/ 12 :
( )2املرجع السابق. 487 / 12 :
( )3الرد عىل الصحاف. 33 :
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أحد من العلامء أحًدًدا إذا توقف يف كفر أحد لسبب من األسباب التي يعذر هبا العامل
إذا أخطأ ،ومل يقم عنده دليل عىل كفر من قام به هذا الوصف ،الذي يكفر به من قام

به ،بل إذا بني له ثم بعد ذلك عاند ،وكابر ،وأرص).ENF
 

( )1كشف األوهام وااللتباس. 70 /1:
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مما خالف فيه أهل البدع عىل اختالف مشارهبم قوهلم :إن الكفر مرتبة واحدة
بناء عىل أن اإليامن مرتبة واحدة ال يزيد وال ينقص.

فاخلوارج جعلوا اإليامن فعل مجيع الطاعات الواجبة ،وترك مجيع املعايص
الكبرية ،فالكفر يكون بزوال أي شعبة من شعب اإليامن الواجبة ،أو بوجود شعبة
واحدة من شعب الكفر ،فأبطلت اخلوارج نصوص الشفاعة ،ونصوص إثبات
اإليامن لعصاة املوحدين املتواترة:
كقوله تعاىل :ﮋ ﮢﮣ ﮤﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮﮊ [النساء.] ٤٨ :

وقوله
فيام روى الشيخان ،وبوب عليه ابن حبان «ذكر اخلرب الدال عىل
صحة ما ذكرنا أن معاين هذه األخبار ما قلنا :إن العرب تنفي االسم عن اليشء؛
للنقص عن الكامل ،وتضيف االسم إىل اليشء؛ للقرب من التامم» ْنْنَعَع يِبيِبَأَأ ٍّرٍّرَذَذ :
« َأَأَتَتا يِنيِن ِجِجِرْبِرْبِرْبيُلُل ِهِهْيْيَلَلَعَع ال اَلاَلَّسَّس م يِنيِنَرَّشَرَّشَرَّشَبَبَفَف ُهُهَّنَّنَأَأ َمَمَم ْنْن َمَما َتَت ْنْنِمِم ِتِتَّمَّمُأُأَكَك اًلاًل ُكُكِرْشِرْشِرْشُيُي ِبِباهلل ًئًئْيْيَشَشا َلَلَخَخَدَد
َقَقَقَرَسَرَس ».ENF
َقَقَرَسَرَس ؟ َقَقا َلَلَلَ :وَوِإِإ ْنْن َنَنَزَز ى َوَوِإِإ ْنْن َرَس
ُتَ :وَوِإِإ ْنْن َنَنَزَز ى َوَوِإِإ ْنْن َرَس
ا َةَةَةَّنَّنَجْلَجْلَجْل َ .قَقا َلَل ُبُبَأَأ و َذَذ ٍرٍرٍرْ :لْلُقُق ُتُت

وقول النبي فيام روى البخاري يف باب «ما يكره من لعن شارب اخلمر،
« َّنَّنَأَأ َرَرُجاًلاًل َعَعىَلىَل ِدِدْهْهَعَع
َكَكا َنَن ا ُهُهُمُمْسْس
ُج
وأنه ليس بخارج من امللة» عن َرَرَمَمُعُع
ال ِّيِّيِبِبَّنَّن
ْدَقَق ْد
َدَدْبْبَعَع اهلل َ -كَكَوَو ا َنَن ُبُبَّقَّقَلَلُيُي َمِحَمِحَمِحا ًرًرا َ -كَكَوَو ا َنَن ُكُكِحِحْضْضُيُي ُسُسَرَر و َلَل اهلل َ ،كَكَوَو ا َنَن ال ُّيُّيِبِبَّنَّن
ُهُهَدَدَلَلَجَج يِفيِف ال َرَّشَرَّشَرَّشا ِبِبِبَ ،يِتَيِتَيِتُأُأَفَف ِهِهِبِب ًمًمْوْوَيَي ا َفَفَأَرَرَمَمَأ ِهِهِبِب ُجَفَف ُج َدَدَدِلِل َ ،قَقَفَف ا َلَل َرَرُجُجٌلٌل ْنْنِمِم ا ِمِمِمْوْوَقَقْلْل  :الله َّمَّم ا ُهُهْنْنَعَعْلْل َ ،مَما
ُت ِإِإ ُهُهَّنَّن ُّبُّبِحُيِحُيِحُي اهلل
« :اَلاَل َتُنُنَعَعْلْلَتو ُهُهُهَ ،وَوَفَف اهلل َمَما ْمْمِلِلَعَع ُت
َرَرَثَثْكْكَأَأ َمَما ُيُيْؤْؤَتَتى ِهِهِهِبِب َ ،قَقَفَف ا َلَل ال ُّيُّيِبِبَّنَّن
ُسُسَرَرَوَو و ُهُهُهَلَل ».EOF
( )1رواه البخاري( ،) 237 1-17/2كتاب اجلنائزَ ،بَباب َمَما َجَجا َءَء يِفيِف ا َنَنَجْلَجْلَجْلا ِزِزِئِئ ْنْنَمَمَوَو َكَكا َنَن آ ُرُرِخِخ ِهِهِمِماَلاَلَكَك اَلاَل َهَهَلَلِإِإ اَلاَلِإِإ
اهلل .ومسلم(َ ،) 282 - 66 /1تَتِكِكا ُبُب ا اَماَمْيْيِإلِإل ن ،باب ْنْنَمَم َمَما َتَت اَلاَل ُيُي ُكُكِرْشِرْشِرْش ِبِباهلل ًئًئْيْيَشَشا َدَد َلَلَخَخ ا َةَةَّنَّنَجْلَجْلَجْل ْنْنَمَمَوَو َمَما َتَتَت
ًكًكِرْشِرْشِرْشُمُم ا َدَد َلَلَخَخ ال َّنَّنا َرَر .وصحيح ابن حبان (َ ) 195 - 423 /1تَتِكِكا ُبُب ا ِإلِإلي ِنِناَماَم .
( )2رواه البخاري(َ ،) 6780 -851/8تَتِكِكاب ا ُدُدُحْلُحْلُحْل و ِدِدِد.
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وأما املرجئة فاإليامن عندهم :إما جمرد معرفة القلب ،كقول اجلهمية الغالة ،أو

تصديقه ،كقول األشاعرة ،أو اعتقاده مع قول اللسان ،كقول مرجئة الفقهاء،
والكفر هو زوال املعرفة ،أو التصديق ،أو االعتقاد ،وال يؤثر فيه قيام أي شعبة من

شعب الكفر ،وال زوال أي شعبة من شعب اإليامن ،فاإليامن إ ًذًذا عندهم بذهابه كله

أو بقائه كله ،ال يزيد وال ينقص ،وبام أن الكفر نقيض اإليامن فال يمكن اجتامع شعبة
من شعب اإليامن مع ما ينافيها من شعب الكفر يف مسلم أبًدًدا.

وبناء عىل هذه األصول الفاسدة ،فإنه ليس عندهم إال مؤمن ،أو كافر ،وأما

الفاسق امليل الذي تقوم به بعض شعب الكفر فإما كامل اإليامن عند املرجئة لن

يدخل النار أص اًلاًل ،أو كافر لن خيرج من النار أص اًلاًل عند اخلوارج؛ لذلك اتفقوا مع

اخلوارج عىل نفي الشفاعة .فأبطلت املرجئة النصوص املتواترة التي تسلب الفاسق

امليل اإليامن الكامل ،وتثبت دخول بعض العصاة النار ببعض الذنوب ،وإخراجهم
منها بالشفاعة:

كقوله تعاىل ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ [النساء،] ٤٨ :

وقوله ﮋ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﮊ[الفرقان.] 6٨ :

وقول النبي فيام روى الشيخان ْنْنَعَع يِبيِبَأَأ
«باب ذكر خرب ثان يرصح بإطالق لفظة مرادها نفي االسم عن اليشء؛ للنقص عن
َةَةَرَرْيْيَرَرُهُه

 ،وبوب عليه ابن حبان:

الكامل ،ال احلكم عىل ظاهره» ،والبيهقي« :باب القول يف زيادة اإليامن و نقصانه،
َني يِنيِنْزْزَيَي َوَوُهُهَوَو ُمُمْؤٌنٌنٌنِمِمْؤ َ ،وَواَلاَل ُقُقُقِرْسِرْسِرْسَيَي
وتفاضل أهل اإليامن يف إيامهنم»« :اَلاَل يِنيِنْزْزَيَي الَّزَّزا يِنيِن ِحِح َني
َني َهُبَهُبَهُبَرْشَرْشَرْشَيَي ا َوَوُهُهَوَو ُمُمْؤٌنٌنٌنِمِمْؤ ».ENF
َني ُقُقِرْسِرْسِرْسَيَي َوَوُهُهَوَو ُمُمْؤٌنٌنٌنِمِمْؤ َ ،وَواَلاَل ُبُبَرْشَرْشَرْشَيَي اَخْلَرَرْمْمَخْلَخْل ِحِح َني
ال َّسَّسا ُقُقِرِر ِحِح َني

( )1رواه البخاري(َ ،) 6772 -751/8تَتِكِكاب ا ُدُدُحْلُحْلُحْل و ِدِدَ ،بَبا ُبُب اَلاَل ُيُي ُبُبَرْشَرْشَرْش ا ُرُرْمْمَخلَخل  .ومسلم(،) 217 -55/1
كتاب اإليامن ،باب َيَيَبَبا ِنِن َصَصْقْقُنُن ا ِنِن ا ِإلِإلي ِنِناَماَم ِبِبا َعَعَمْلَمْلَمْل ا يِصيِصيِص  نابح نبا حيحص َ ،)681- 414 /1(( .تَتِكِكا ُبُب ا ِإلِإلي ِنِناَماَم .
شعب اإليامن للبيهقي ( ،) 34 - 40 1/1ا َمَمَّدَّدَقَقُملُمل ة.
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وما روى الشيخان ،وبوب البخاري عىل أحد أطرافه « َبَباب ِلِلْوْوَقَق
اَلاَل
ال ِّيِّيِبِبَّنَّن
ِجْرْرَتَت ِج ُعُعوا ِدِدْعْعَبَب ي َّفَّفُكُك ا ًرًرا ُبُبِرْضِرْضِرْضَيَي ْمْمُكُكُضُضْعْعَبَب َقَقِرِر ا َبَب ٍضٍضٍضْعْعَبَب » ْنْنَعَع ٍدٍدْيْيَبَبُزُز َقَقا َلَلُ :تُتْلْلَأَأَسَس َبَبَأَأ ا َوَوا ٍلِئِئ ٍل
ا ِجْرْرُمْلُمْلُمْل ِج ِةِةَئَئ َ ،قَقَفَف ا َلَلِ :نِنَثَثَّدَّدَحَح
ْنْنَعَع
َقَقا َلَلَ « :بَبِسِسا ُبُب ا ِلِلِلْسْسُمْلُمْلُمْل ِمِم ُفُفُسُسو ٌقٌقٌقَ ،تَتِقِقَوَوا ُهُهُلُل
ي ُدُدْبْبَعَع اهلل َّنَّنَأَأ ال َّيَّيِبِبَّنَّن
ٌرٌرٌرْفْفُكُك ».ENF

وأما أهل السنة واجلامعة فريون أن قيام بعض شعب الكفر يف املسلم ال خيرجه

من اإلسالم ،فكام أن اإليامن عندهم شعب متفاوتة ،فكذا الكفر ،منها ما خيرج من

امللة ،ومنها ما جيتمع مع اإليامن؛ ولذا فاإليامن عندهم يزيد بالطاعة وينقص

باملعصية ،والفاسق امليل عندهم جيتمع فيه شعب كفر وشعب إيامن ،حتى ربام ال

يبقى معه إال أصل اإليامن؛ ألن انتفاء كامل اإليامن ال يستلزم انتفاء أصله ،ودليلهم

النصوص املتواترة يف الكتاب والسنة يف بيان هذه العقيدة؛ ولذا فمذهب أهل السنة
حق بني باطلني وهدى بني ضاللتني ،فهم يثبتون أصل اإليامن للزاين ،والسارق،

وشارب اخلمر بالنصوص التي احتجت هبا املرجئة وأبطلها اخلوارج ،وبام معناها،

ويسلبونه كامله بالنصوص التي احتج هبا اخلوارج وأبطلتها املرجئة:

ولذا ملا ذكر الشاطبي احتجاجات املبتدعة ببعض النصوص ،كاحتجاج
ِلِل
ِغِغَتَتْبْبَيَي
املرجئة بقوله َ « :فَفِإِإ َّنَّن اهلل َّرَح
َح َّر َمَم َعَعىَلىَل ال َّنَّنا ِرِر ْنْنَمَم َقَقا َلَلَل :اَلاَل ِإِإ َهَهَلَل ِإِإ اَّلاَّل اهلل ي ِبِبَذَذ َكَك َهَهْجْجَوَو
اهلل» ،EOFوأن املخالف هلم يرد عليهم بقوله « :اَلاَل يِنيِنْزْزَيَي الَّزَّزا يِنيِن ِحِح َني
َني يِنيِنْزْزَيَي َوَوُهُهَوَو
ُمُمْؤٌنٌنٌنِمِمْؤ » ،EPFفقال( :واجلميع جممعون ـ يف زعمهم ـ عىل االنتظام يف سلك الفرقة
الناجية ،وإذا كان كذلك أشكل عىل املبتدع يف النظر ما كان عليه النبي
وأصحابه ،وال يمكن أن يكون مذهبهم مقتىض هذه الظواهر ,فإهنا متدافعة

( )1رواه البخاري(َ ،) 6044 - 15 /8تَتِكِكاب ا ِبِبِدِدَألَأل َ ،بَباب َمَما ُيُي َهَهْنْن ى ْنْنِمِم الِّسِّس َبَبا ِبِب َوَوالَّلَّل ِنِنْعْع  .ومسلم(- 57 /1
َ ،) 230تَتِكِكا ُبُب ا ِنِناَماَمْيْيِإلِإل  ،باب َيَيَيَبَب ا ِنِن ِلِلْوْوَقَق ال ِّىِّىِبِبَّنَّن َ :بَبِسِسا ُبُب ا ِمِمِلِلْسْسُمْلُمْلُمْل ُسُسُفُف و ٌقٌق َتَتِقِقَوَوا ُهُهُلُل ٌرٌرْفْفُكُك .
( )2سبق خترجيه.
( )3سبق خترجيه.
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متناقضة ،وإنام يمكن اجلمع فيها إذا جعل بعضها أص اًلاًل ،فريد اآلخر إىل ذلك
األصل بالتأويل).ENF

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وعىل هذا األصل فبعض الناس يكون معه
شعبة من شعب الكفر ،ومعه إيامن أي ًضًضا ،وعىل هذا ورد عن النبي يف تسمية كثري
من الذنوب كف ًرًرا ،مع أن صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيامن ،فال
خيلد يف النار ،كقولهَ « :بَبِسِسا ُبُب ا ِمِمِلِلْسْسُمْلُمْلُمْل ُفُفُسُسو ٌقٌقٌقَ ،تَتِقِقَوَوا ُلُلُل ُهُه ٌرٌرٌرْفْفُكُك » ،EOFوقوله« :اَلاَل َتُعُعِجِجْرْرَت وا
يف
ِدِدْعْعَبَب ي َّفَّفُكُك ا ًرًرا ُبُبِرْضِرْضِرْضَيَي ْمْمُكُكُضُضْعْعَبَب َقَقِرِر ا َبَب ٍضٍضٍضْعْعَبَب » ،EPFوهذا مستفيض عن النبي
الصحيح من غري وجه ،فإنه أمر يف حجة الوداع أن ينادى به يف الناس ،فقد سمى
من يرضب بعضهم رقاب بعض بال حق كفا ًرًرا ،وسمى هذا الفعل كف ًرًرا ،ومع هذا
فقد قال تعاىل :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﯓﮊ [احلجرات ]٩:إىل قوله
ﮋﯜ ﯝ ﯞﮊ [احلجرات ،] ١٠ :فبني أن هؤالء مل خيرجوا من اإليامن بالكلية ،ولكن
فيهم ما هو كفر ،وهى هذه اخلصلة ،كام قال بعض الصحابة :كفر دون كفر).EQF
وبناء عىل هذا األصل تتفرع فروع عليه تضبط م أس لة التكفري عند أهل السنة:

أ -الدليل عىل أن من شعب اإليامن ما ال يكفر برتكه:

حيث روى الشيخان واللفظ ملسلم ْنْنَعَع يِبيِبَأَأ َةَةَرَرْيْيَرَرُهُه َقَقا َلَلَ :قَقا َلَل ُسُسَرَر و ُلُل اهلل :
«ا ِإلِإلي ُنُناَماَم ٌعٌعْضْضِبِب ُعُعْبْبَسَسَوَو و َنَنَنْ -وْوَأَأ ٌعٌعْضْضِبِب ُّتُّتِسِسَوَوو َنَن ًةًةًةَبَبْعْعُشُش َ -فَفَأَهَهُلُلَضَضْفْفَأ ا ُلُلْوْوَقَق اَلاَل ِإِإ َهَهَلَل ِإِإ اَّلاَّل اهللْ ،دَأَأَوَو ْد َنَنا َهَها
ِإِإ َمَماَطُةُةَط ا َألَألَذَذى ْنْنَعَع ال ِرِرَّطَّط ي ِقِقِقَ ،وَواَحْلَيَيَحْلَحْلا ُءُء ٌةٌةَبَبْعْعُشُش ْنْنِمِم ا ِإلِإلي ِنِنِناَماَم » .ERFذكره الرتمذي يف « َبَباب َمَما
( )1االعتصام. 763 /2:
( )2سبق خترجيه.
ِدِدْعْعَبَب
ِج
ِلِلْوْوَقَق
( )3صحيح البخاري(َ ،) 7077 - 50 /9تَتِكِكا ُبُب ال ِنِنَتَتِفِف  ،باب
« اَلاَل ِجْرْرَتَت ُعُعوا ي َّفَّفُكُك ا ًرًرا ُبُبِرْضِرْضِرْضَيَي
ال ِّيِّيِبِبَّنَّن
ِدِدْعْعَبَب
ِنِناَماَمْيْيِإلِإل
ِج
ْمْمُكُكُضُضْعْعَبَب َقَقِرِر ا َبَب ٍضٍضٍضْعْعَبَب » .ومسلم(ِ ،)432- 58 /1كِكت َاَاب ا
 ،باب « اَلاَل ِجْرْرَتَت ُعُعوا ى َّفَّفُكُك ا ًرًرا ُبُبِرْضِرْضِرْضَيَي
ْمْمُكُكُضُضْعْعَبَب َقَقِرِر ا َبَب ٍضٍضٍضْعْعَبَب ».
( )4جمموع الفتاوى.553/7:
( )5صحيح البخاري(َ ،)9- 11 /1تَتِكِكا ُبُب ا ِنِناَماَمْيْيِإلِإل  ،باب ُمُمُأُأ و ِرِر ا ِإلِإلي ِنِناَماَم  .وصحيح مسلم(،) 162 - 46 /1
َتَتِكِكا ُبُب ا ِنِناَماَمْيْيِإلِإل  ،باب ِبِبَعَعُشُش ا ِإلِإلي ِنِناَماَم  ،واللفظ له.
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َجَجا َءَء يِفيِف ا ِلِلاَماَمْكْكِتِتْسْس ا ِإلِإلي ِنِناَماَم َيَيِزِزَوَو اَدَد ِهِهِتِت َصَصْقْقُنُنَوَو ا ِهِهِهِنِن » ،وأبو داود يف « َبَباب يِفيِف ِّدِّدَرَر ا َجَجْرْرِإلِإل ا ِءِءِء» ،وابن
حبان يف «ذكر البيان بأن اإليامن أجزاء وشعب هلا أعىل وأدنى».ENF
فأثبتت السنة تفاوت اإليامن ،وأن له أعىل وأدنى ،وأن هذه الشعب منها ما هو

من القول ،وهو الشهادتان ،ومنها ما هو من القلب ،وهو احلياء ،ومنها ما هو من

اجلوارح ،وهو إماطة األذى عن الطريق ،وكلها بمجموعها متثل شعب اإليامن ،فمن

استكملها استكمل إيامنه ،ومن نقص منها شي ًئًئا أنقص إيامنه ،وال يكفر إال برتك

اإليامن كله أو أصل ينقضه:

قال أبو عمر ابن عبد الرب( :ولإليامن أصول وفروع ،فمن أصوله اإلقرار

باللسان مع اعتقاد القلب بام نطق به اللسان من الشهادة بأن ال إله إال اهلل ،وأن حممًدًدا

عبده ورسوله ،وأن كل ما جاء به عن ربه حق من البعث بعد املوت ،واإليامن

بمالئكة اهلل ،وكتبه ،ورسله ،وكل ما أحكمه اهلل يف كتابه ،ونقلته الكافة عن النبي
من الصالة ،والزكاة ،والصيام ،واحلج ،وسائر الفرائض بعد هذا ،فكل عمل

صالح فهو من فروع اإليامن ،فبـر الوالدين من اإليامن ،وأداء األمانة من اإليامن،

وحسن العهد من اإليامن ،وحسن اجلوار من اإليامن ،وتوقري الكبري من اإليامن،

ورمحة الصغري ،حتى إطعام الطعام وإفشاء السالم من اإليامن ،فهذه الفروع من ترك
شي ًئًئا منها مل يكن ناقص اإليامن برتكها ،كام يكون ناقص اإليامن بارتكاب الكبائر،

وترك عمل الفرائض وإن كان مق ًّرًّرا هبا).EOF

وقال اخلطايب( :ويف هذا احلديث بيان أن اإليامن الرشعي اسم ملعنى ذي شعب

وأجزاء ،له أدنى وأعىل ،فاالسم يتعلق ببعضها كام يتعلق بكلها ،واحلقيقة تقتيض

( )1سنن الرتمذي(َ ،)2162-9/5تَتِكِكا ُبُب ا ِنِناَماَمْيْيِإلِإل  .وسنن أيب داود(َ ،) 4676 - 630 /2تَتِكِكا ُبُب الُّسُّس ِةِةَنَن  .وابن
حبان (َ ،)661- 384 /1تَتِكِكا ُبُب ا ِنِناَماَمْيْيِإلِإل .
( )2االستذكار. 282 /8:
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مجيع شعبها ،وتستويف مجلة أجزائها كالصالة الرشعية ،هلا شعب وأجزاء ،واالسم

يتعلق ببعضها كام يتعلق بكلها ،واحلقيقة تقتيض مجيع أجزائها وتستوفيها).ENF

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية مبي ًنًنا أنه ال يلزم من زوال شعبة من شعب اإليامن

زوال سائر األجزاء والشعب( :ومعلوم أن اسم اإليامن من هذا الباب ،فإن النبي
قال« :ا ِإلِإلي ُنُناَماَم ْضْضْضِبِب ٌعٌع ُعُعْبْبَسَسَوَو و َنَن ًةًةًةَبَبْعْعُشُش َ ،أَأع اَلاَلها ُلُلْوْوَقَق اَلاَل ِإِإ َهَهَلَل ِإِإ اَّلاَّل اهللْ ،دَأَأَوَو ْد َنَنا َهَها ِإِإ َمَماَطَطـ ُةُة
ا َألَألَذَذى ْنْنَعَع ال ِرِرَّطَّط ي ِقِقِقَ ،وَواَحْلَيَيَحْلَحْلا ُءُء ٌةٌةَبَبْعْعُشُش ْنْنِمِم ا ِإلِإلي ِنِنِناَماَم » ،EOFثم من املعلوم أنه إذا زالت اإلماطة

ونحوها مل يزل اسم اإليامن ،وقد ثبت عنه يف الصحيحني أنه قالْ« :خُيْخُيْخُيْخُي م م ُجَرُجَر ِ ا ا ْنْن ّنل راَراَِ   
ْنْنَمَم َكَكا َنَن يِفيِف ِهِهِبِبْلْلَقَق َقَقْثْثِمِم ا ُلُل َحٍةٍةَّبَّبَح ْنْنِمِم ِإِإي ٍناَماَم ٍنٍن» ،EPFفأخرب أنه يتبعض ويبقى بعضه ،وأن ذاك من

اإليامن ،فعلم أن بعض اإليامن يزول ويبقى بعضه ،وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة،

ويبني أن اسم اإليامن مثل اسم القرآن والصالة واحلج ونحو ذلك ،أما احلج ونحوه
ففيه أجزاء ينقص احلج بزواهلا عن كامله الواجب ،وال يبطل ،كرمي اجلامر ،واملبيت

بمنى ،ونحو ذلك ،وفيه أجزاء ينقص بزواهلا من كامله املستحب ،كرفع الصوت
باإلهالل ،والرمل ،واالضطباع يف الطواف األول ،وكذلك الصالة فيها أجزاء

تنقص بزواهلا عن كامل االستحباب ،وفيها أجزاء واجبة تنقص بزواهلا عن الكامل
الواجب مع الصحة يف مذهب أبى حنيفة وأمحد ومالك ،وفيها ما له أجزاء إذا زالت
جرب نقصها بسجود السهو ،وأمور ليست كذلك ،فقد رأيت أجزاء اليشء ختتلف

أحكامها رش ًعًعا وطب ًعًعا).EQF

وقال ابن القيم( :وملا كان اإليامن أص اًلاًل له شعب متعددة ،وكل شعبة منها
تسمى إيام ًنًنا ،فالصالة من اإليامن ،وكذلك الزكاة ،واحلج ،والصيام ،واألعامل

( )1معامل السنن. 312 /4:
( )2سبق خترجيه.
( )3سبق خترجيه.
( )4جمموع الفتاوى. 517 /7:

103

الباطنة ،كاحلياء ،والتوكل ،واخلشية من اهلل ،واإلنابة إليه ،حتى تنتهي هذه الشعب
إىل إماطة األذى عن الطريق ،فإنه شعبة من شعب اإليامن ،وهذه الشعب منها ما
يزول اإل ىذألا ةطامإ كرتك اهلاوزب لوزي ال ام اهنمو ،ةداهشلا ةبعشك اهلاوزب نامي
عن الطريق ،وبينهام شعب متفاوتة تفاو ًتًتا عظي اًماًم ،منها ما يلحق بشعبة الشهادة،
ويكون إليها أقرب ،ومنها ما يلحق بشعبة إماطة األذى ويكون إليها أقرب .وكذلك
الكفر ذو أصل وشعب ،فكام أن شعب اإليام ءايحلاو ،رفك رفكلا بعشف ناميإ ن
شعبة من اإليامن ،وقلة احلياء شعبة من شعب الكفر ،والصدق شعبة من شعب
اإليامن ،والكذب شعبة من شعب الكفر ،والصالة ،والزكاة ،واحلج ،والصيام من
شعب اإليامن ،وتركها من شعب الكفر ،واحلكم بام أنزل اهلل من شعب اإليامن،
واحلكم بغري ما أنزل اهلل من شعب الكفر ،واملعايص كلها من شعب الكفر ،كام أن
الطاعات كلها من شعب اإليامن).ENF
ب -الكفر كفران ،وجيتمع أ ند امها مع اإليامن:

حيث ثبت أن اإليامن شعب متعددة ،منها ما ال يزول اإليامن بزواهلا ،فإن
مقابله الكفر الذي هو شعب متعددة ،منها كذلك ما ال يزول اإليامن بزواهلا ،وال
خيرج من امللة بفعلها؛ لذلك فإنه يمكن أن جيتمع يف الرجل كفر غري ناقل من امللة
مع اإليامن .وهذا أصل من أصول أهل السنة قام عليها الكتاب ،والسنة ،وإمجاع
السلف ،قد خالفهم فيه أهل البدع:
فقد روى الشيخان عن ابن مسعو ٍدٍد
قالَ « :بَبِسِسا ُبُب ا ِمِمِمِلِلْسْسُمْلُمْلُمْل
عن النبي
ُفُفُسُسو ٌقٌقٌقَ ،تَتِقِقَوَوا ُهُهُلُل ٌرٌرٌرْفْفُكُك » ،EOFورويا عن مجاعة من الصحابة أنه قال« :اَلاَل َتُعُعِجِجْرْرَت وا
ِدِدْعْعَبَب ي َّفَّفُكُك ا ًرًرا ُبُبِرْضِرْضِرْضَيَي ْمْمُكُكُضُضْعْعَبَب َقَقِرِر ا َبَب ٍضٍضٍضْعْعَبَب » ،EPFومع ذلك قال تعاىل :ﮋﮙ
( )1الصالة وحكم تاركها الصالة. 70 :
( )2سبق خترجيه.
()3سبق خترجيه.
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ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﯓﮊ [احلجرات ]٩:إىل قوله ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡﮊ [احلجرات ،] ١٠ :وقال تعاىل يف القصاص من القاتل :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ [البقرة:

١٧٨

] ،فأثبتت النصوص الرشعية

للمتقاتلني ظل اًماًم حكم الكفر ،ثم أثبتت هلم بقاء حكم اإليامن ،وبقاء األخوة اإليامنية،

فدل عىل أن هذا الكفر ال ينقل عن امللة ،بل جيتمع مع أصل اإليامن:

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فقـد سمى من يرضب بعضهم رقاب بعض بال

حق كفا ًرًرا ،وسمى هذا الفعل كف ًرًرا ،ومع هذا فقد قال تعاىل :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﯓﮊ

[احلجرات]٩:

إىل قوله ﮋ ﯜ ﯝ ﯞﮊ

[احلجرات ،] ١٠ :فبني أن هؤالء مل خيرجوا من اإليامن بالكلية ،ولكن فيهم ما هو كفر
وهى هذه اخلصلة ،كام قال بعض الصحابة :كفر دون كفر).ENF

ومثله ما روى الشيخان عن ِدِدْبْبَعَع
َقَقا َلَلٌ « :عٌعَبَبْرْرَأَأ ْنْنَمَم
اهلل ِنِنْبْب ٍرٍرْمْمَعَع و َّنَّنَأَأ ال َّيَّيِبِبَّنَّن
َّنَّنُكُك ِفِفي ِهِه َكَكا َنَن َنَنُمُما ًقًقِفِف ا َخَخا ًصًصِلِل اْ ،نْنَمَمَوَو َكَكا ْتْتَنَن ِفِفي ِهِه ٌةٌةَلَلْصْصَخَخ َّنَّنُهُهْنْنِمِم َكَكا ْتْتَنَن ِفِفي ِهِه ٌةٌةَلَلْصْصَخَخ ْنْنِمِم ال َفَفِّنِّن اِقِق
َحَّتَّتَحى َهَهَعَعَدَدَيَي اِ :إِإَذَذَذا ا َنَنِمُتِمُتِمُتْؤْؤ َخَخا َنَنَنَ ،وَوِإِإَذَذا َحَثَثَّدَّدَح َكَكَذَذ َبَبَبَ ،وَوِإِإَذَذا َعَعا َدَدَهَه َرَرَرَدَدَغَغ َ ،وَوِإِإَذَذا َخَخا َمَمَصَص
َرَرَرَجَجَفَف ».EOF

قال ابن القيم( :فهذا نفاق عمل ،قد جيتمع مع أصل اإليامن ،ولكن إذا

استحكم وكمل ،فقد ينسلخ صاحبه عن اإلسالم بالكلية ،وإن صىل ،وصام ،وزعم

أنه مسلم).EPF

( )1جمموع الفتاوى.553/7:
ِةِةَمَماَلاَلَعَع
ِنِناَماَمْيْيِإلِإل
ِنِناَماَمْيْيِإلِإل
،
ا َنَنُمْلُمْلُمْلا ِقِقِفِف  .ومسلم(ِ ،) 219 -6/1كِكت َاَاب ا
َ ،بَباب
( )2رواه البخاري(ِ ،) 34 -61/1كِكت َاَاب ا
باب َيَيَبَبا ِنِن ِخِخِخ َصَصا ِلِل ا َنَنُمْلُمْلُمْلا ِقِقِفِف .
( )3الصالة وحكم تاركها. 77 :
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فبهذه النصوص وغريها استدل أهل السنة واجلامعة عىل أنه ال يلزم من قيام

شعبة من شعب الكفر بالعبد ،أن يصري كاف ًرًرا الكفر املطلق ،حتى تقوم به حقيقة

الكفر ،كام أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب اإليامن يصري مؤم ًنًنا ،حتى يقوم به

أصل اإليامن:

قال أبو عمر ابن عبد الرب( :ومثل قوله ْ « :نْنَمَم َقَقا َلَل َألَألِخِخي ِهِهِهَ :يَيا َكَكا ُرُرُرِفِف ْ ،دَقَقَفَف ْد َبَبا َءَء
َمُها» ،ENFقوله َ « :بَبِسِسا ُبُب ا ِمِمِلِلْسْسُمْلُمْلُمْل ُفُفُسُسو ٌقٌقٌقَ ،تَتِقِقَوَوا ُهُهُلُل ٌرٌرٌرْفْفُكُك » ،EOFوقوله « :اَلاَل
َهِبَهِبَهِبا َأَأَحُدُدَح َمُهَمُه
ِدِدْعْعَبَب
EPF
َتُعُعِجِجْرْرَت وا ي َّفَّفُكُك ا ًرًرا ُبُبِرْضِرْضِرْضَيَي ْمْمُكُكُضُضْعْعَبَب َقَقِرِر ا َبَب ٍضٍضٍضْعْعَبَب »  ،وقوله« :اَلاَل َتُبُبَغَغْرْرَتوا ْنْنَعَع آ َبَبا ْمْمُكُكِئِئ
َفَفِإِإ َّنَّنه ًٌٌرًرْفْفُكُك ْمْمُكُكِبِب ْنْنَأَأ َتُبُبَغَغْرْرَتوا ْنْنَعَع آ َبَبا ْمْمْمُكُكِئِئ » ،EQFومثل هذا كثري من اآلثار التي وردت بلفظ
التغليظ ،وليست عىل ظاهرها عند أهل احلق والعلم ،ألصول تدفعها أقوى منها من
الكتاب والسنة املجتمع عليها ،واآلثار الثابتة أي ًضًضا من جهة اإلسناد ..وقد ضلت
مجاعة من أهل البدع من اخلوارج واملعتزلة يف هذا الباب ،فاحتجوا هبذه اآلثار
ومثلها يف تكفري املذنبني ،واحتجوا من كتاب اهلل بآيات ليست عىل ظاهرها :مثل
قوله  :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ[املائدة .] ٤٤ :وروي عن
ابن عباس يف قول اهلل  :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ[املائدة:
 ،] ٤٤قال :ليس بكفر ينقل عن امللة ،ولكنه كفر دون كفر).ERF
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر
يصري كاف ًرًرا الكفر املطلق ،حتى تقوم به حقيقة الكفر ،كام أنه ليس كل من قام به
شعبة من شعب اإليامن يصري هبا مؤم ًنًنا ،حتى يقوم به أصل اإليامن وحقيقته ،وفرق

( )1سبق خترجيه.
( )2سبق خترجيه.
( )3سبق خترجيه.
( )4رواه البخاري(َ ،) 6768 -651/8تَتِكِكاب ا َرَرَفَفْلْل ا ِضِضِئِئ َ ،بَباب ْنْنَمَم ا َعَعَّدَّد ى ىَلىَلِإِإ
ِ ،) 227كِكت َاَاب ا ِنِناَماَمْيْيِإلِإل  ،باب َيَيَبَبا ِنِن َحَحا ِلِل ِإِإي ِنِناَماَم ْنْنَمَم َبَبِغِغَرَر ْنْنَعَع ِبِبَأَأي ِهِه َوَوُهُهَوَو ُمُمَلَلْعْعَيَي .
( )5التمهيد. 15 /71:

ِرْيِرْيِرْيَغَغ ِبِبَأَأي ِهِه .ومسلم(- 57 /1
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بني الكفر املعرف بالالم كام يف قوله َ « :سَسْيْيَلَل َنْيَنْيَنْيَبَب ا ِدِدْبْبَعَعْلْل َنْيَنْيَنْيَبَبَوَو ا ِرِرِرْفْفُكُكْلْل ْ -وْوَأَأ ال ْرِّشْرِّشْرِّشِكِكِك-
َ َ َّالَّالَإَإَتُكُكْرْرَت ال ِةِةِةاَلاَلَّصَّص » ،ENFوبني كفر ُمُمن ٌرٌرَّكَّك يف اإلثبات ،وفرق أي ًضًضا بني معنى االسم املطلق
إذا قيل :كافر ،أو مؤمن ،وبني املعنى املطلق لالسم يف مجيع موارده ،كام يف قوله «اَلاَل
ِدِدْعْعَبَب
EOF
َتُعُعِجِجْرْرَت وا ي َّفَّفُكُك ا ًرًرا ُبُبِرْضِرْضِرْضَيَي ْمْمُكُكُضُضْعْعَبَب َقَقِرِر ا َبَب ٍضٍضٍضْعْعَبَب »  ،فقوله « ُبُبِرْضِرْضِرْضَيَي ْمْمُكُكُضُضْعْعَبَب
َقَقِرِر ا َبَب ٍضٍضٍضْعْعَبَب » تفسري للكفار يف هذا املوضع ،وهؤالء يسمون كفا ًرًرا تسمية مقيدة،
وال يدخلون يف االسم املطلق إذا قيل :كافر ،أو مؤمن).EPF

وقال أي ًضًضا( :ومتام هذا أن الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من شعب
اإليامن ،وشعبة من شعب الكفر -أو النفاق -ويسمى مسل اًماًم ،كام نص عليه أمحد،
ومتام هذا أن اإلنسان قد يكون فيه شعبة من شعب اإليامن وشعبة من شعب النفاق،
وقد يكون مسل اًماًم وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن اإلسالم بالكلية ،كام قال
الصحابة  -ابن عباس وغريه  :-كفر دون كفر .وهذا قول عامة السلف ،وهو الذي
نص عليه أمحد وغريه ممن قال يف السارق ،والشارب ،ونحوهم ممن قال فيه النبي
أنه ليس بمؤمن ،إنه يقال هلم :مسلمون ال مؤمنون ،واستدلوا بالقرآن والسنة
عىل نفي اسم اإليامن مع إثبات اسم اإلسالم ،وبأن الرجل قد يكون مسل اًماًم ومعه
كفر ال ينقل عن امللة بل كفر دون كفر ،كام قال ابن عباس وأصحابه يف قوله :ﮋ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ[املائدة ،] ٤٤ :قالوا :كفر ال ينقل عن امللة،
وكفر دون كفر ،وفسق دون فسق ،وظلم دون ظلم .وهذا أي ًضًضا مما استشهد به
البخاري يف «صحيحه»؛ فإن كتاب اإليامن الذي افتتح به «الصحيح» قرر مذهب
أهل السنة واجلامعة ،وضمنه الرد عىل املرجئة ،فإنه كان من القائمني بنرص السنة
واجلامعة مذهب الصحابة والتابعني هلم بإحسان).EQF
( )1رواه مسلم(َ ،)752- 62 /1تَتِكِكا ُبُب ا اَماَمْيْيِإلِإل ن ،باب َيَيَبَبا ِنِن ِقِقاَلاَلْطْطِإِإ ا ِمِمْسْس ا ِرِرْفْفُكُكْلْل ىَلىَلَعَع ْنْنَمَم َكَكَرَرَتَت ال َةَةاَلاَلَّصَّص  ،بنحوه.
( )2سبق خترجيه.
( )3اقتضاء الرصاط املستقيم. 237 /1:
( )4جمموع الفتاوى.053/7:
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وقال ابن القيم ،حني قرر أن الكفر نوعان :كفر عمل ،منه ما يضاد اإليامن،
كالسجود للصنم ،ومنه ما ال يضاده ،وكفر جحود وعناد يضاد اإليامن من كل وجه:
(وقد أعلن النبي بام قلناه يف قوله يف احلديث الصحيحَ « :بَبِسِسا ُبُب ا ِمِمِلِلْسْسُمْلُمْلُمْل ُفُفُسُسو ٌقٌقٌق،
َتَتِقِقَوَوا ُهُهُلُل ٌرٌرٌرْفْفُكُك » ،ENFففرق بني قتاله وسبابه ،وجعل أحدمها فسو ًقًقا ال يكفر به واآلخر
كفر ،ومعلوم أنه إنام أراد الكفر العميل ال االعتقادي ،وهذا الكفر ال خيرجه من
الدائرة اإلسالمية وامللة بالكلية ،كام ال خيرج الزاين ،والسارق ،والشارب من امللة،
وإن زال عنه اسم اإليامن ،وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم األمة
بكتاب اهلل ،وباإلسالم والكفر ولوازمهام ،فال تتلقى هذه املسائل إال عنهم ،فإن
املتأخرين مل يفهموا مرادهم ،فانقسموا فريقني :فري ًقًقا أخرجوا من امللة بالكبائر
وقضوا عىل أصحاهبا باخللود يف النار ،وفري ًقًقا جعلوهم مؤمنني كاميل اإليامن،
فهؤالء غلوا ،وهؤالء جفوا ،وهدى اهلل أهل السنة للطريقة املثىل والقول الوسط
الذي هو يف املذاهب كاإلسالم يف امللل ،فها هنا كفر دون كفر ،ونفاق دون نفاق،
ورشك دون رشك ،وفسوق دون فسوق ،وظلم دون ظلم).EOF
ج -ضبط ألفاظ الكفر و تالالد ه:

حيث إن لفظ الكفر يف الكتاب والسنة عند أهل السنة واجلامعة من سلف
األمة ومن بعدهم يأيت بمعنى الكفر األكرب املخرج عن امللة الذي جتب الرباءة من
فاعله يف الدنيا ،واحلكم عليه باخللود يف النار ،ويأيت أي ًضًضا بمعنى الكفر األصغر
الذي ال خيرج به صاحبه من امللة ،وال يتربأ منه الرباءة التامة ،وال خيلد يف النار،
فوجب ضبط هذه األلفاظ التي تأيت يف هذه النصوص؛ حتى ال يقع املسلم يف
مذهب اخلوارج واملعتزلة الذين أخرجوا أهل الكبائر من امللة بناء عىل إطالق
نصوص الكفر عىل بعض تلك الكبائر:
( )1سبق خترجيه.
( )2الصالة وحكم تاركها. 73 :
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ولذا ملا ذكر شيخ اإلسالم أن األلفاظ املوجودة يف القرآن واحلديث إذا عرف
تفسريها من جهة النبي مل حيتج يف ذلك إىل االستدال لا لهأ لاوقأب ل ل لو ،ةغ  ا ا
غريهم ،ثم ذكر جلد الزناة وغريهم ،وقال( :ولو كانوا مرتدين لقتلهم ،فكال
القولني ـ أي :قول اخلوارج ،واملرجئة ـ مما يعلم فساده باالضطرار من دين الرسول.
وأهل البدع إنام دخل عليهم الداخل؛ ألهنم أعرضوا عن هذه الطريق ،وصاروا
يبنون دين اإلسالم عىل مقدمات يظنون صحتها :إما يف داللة األلفاظ ،وإما يف
املعاين املعقولة ،وال يتأملون بيان اهلل ورسوله ،وكل مقدمات ختالف بيان اهلل
ورسوله فإهنا تكون ضال اًلاًل).ENF
وما ذكره شيخ اإلسالم مثاله ما جاء يف قوله تعاىل ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬﮊ [املائدة ،] ٤٤ :فقد ذكر علامء السنة أن التكفري باحلكم بغري ما
أنزل اهلل مطل ًقًقا اعتامًدًدا عىل لفظ الكفر الوارد يف اآلية -هو منهج اخلوارج واملعتزلة
الذي جيعلون الكفر كَّلَّله مضاًدًدا لإليامن ،وليست تلك داللة القرآن والسنة ،وال
مذهب أهل السنة واجلامعة:
ِدِدْيْيِعِعَسَس ِنِنْبْب ُجُجب ٍريٍري أنه قال ( :ا ْتَيَي ْت ا ُةُةّيّيِرِرْوْوُرُرَحلَحل ا َشَشَتَتُملُمل ا ِهِهِبِب
ْنْنِمِم
َّمِمَّمِمَّمِمَوَو ُعُعَبَب
فأخرج اآلجري ْنْنَعَع
َلَلْوْوَقَق اهلل  :ﱹﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﱸ [املائدة ،] 44 :و َنَنْوْوُؤُؤَرَرَقَقَيَي
َهَهَعَعَمَم ا :ﱹﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﱸ [األنعامِ ،]1:فِفإ َذَذا ْوْوَأَأَرَر ا اإل َمَما َمَم ِمِمُكُكْحَيْحَيْحَي ِرْيِرْيِرْيِغِغِبِب ا ِقِقَحلَحل ،
َقَقا ْوْوُلُل اْ :دْدَقَق َرَرَفَفَكَك ْ ،نْنَمَمَوَو َرَرَفَفَكَك َعَعَعَدَد َلَل ِهِهِبِبَرَرِبِب َدَقَقَفَف َد َكَكَرْشَرْشَرْشَأَأ  ،اَلاَلُؤُؤَهَهَفَف ء ا ُةُةِمِمَئَئَألَأل َنَنْوْوُكُكِرْشِرْشِرْشُمُم َ ،نَنْوْوُجُجُرُرْخْخَيَيَفَف ،
َنَنْوْوُلُلَعَعْفْفَيَيَفَف َمَما َتَتْيْيَأَأَرَر ؛ ْمْمُهَّنُهَّنُهَّنَألَأل َنَنْوْوُلُلْوْوَأَأَتَتَيَي ِذِذَهَه ه اآل َةَةَةِيِي ».EOF

وقال أبو عمر ابن عبد الرب( :وقد ضَّلَّلت مجاعة من أهل البدع ،من اخلوارج
واملعتزلة يف هذا الباب ،فاحتجوا بآيات من كتاب اهلل ليست عىل ظاهرها مثل قوله
تعاىل :ﮋﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬﮊ[املائدة.EPF)] ٤٤ :
( )1جمموع الفتاوى. 288 /7:
( )2الرشيعة. 44 - 341 /1:
( )3التمهيد.61/71:
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وقال أبو العباس القرطبي( :وقوله ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﮊ[املائدة :] ٤٤ :حيتج بظاهره من يكفر بالذنوب ،وهم اخلوارج ،وال حجة
هلم فيه).ENF
وقال السمعاين( :واعلم أن اخلوارج يستدلون هبذه اآلية ،ويقولون :من مل
حيكم بام أنزل اهلل فهو كافر ،وأهل السنة قالوا :ال يكفر برتك احلكم).EOF

وقال اجلصاص( :وقد تأولت اخلوارج هذه اآلية عىل تكفري من ترك احلكم بام
أنزل اهلل من غري جحود ،وك َّفَّفَّفروا بذلك كل من عىص اهلل بكبرية ،أو صغرية).EPF

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وهذه اآلية مما حيتج هبا اخلوارج عىل تكفري
والة األمر الذين ال حيكمون بام أنزل اهلل ،ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم اهلل).EQF
ولذا ال بد من العناية بأربعة أمور تعني عىل ضبط الالد ت هذه األلفاظ:
=§›_= = W4Õ’kÿ^= Ω= Ôƒ
^˚^Ë Ô·å=ÿ^ ⁄‰=` €Èì=˚ «Èràÿ^=W€Ë
حيث اعتنى العلامء بتعريف الكفر املخرج عن امللة:

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ملا عرف اإليامن بأنه اإلقرار واالنقياد( :والكفر
هو عدم اإليامن ،سواء كان معه تكذيب ،أو استكبار ،أو إباء ،أو إعراض ،فمن مل
حيصل يف قلبه التصديق واالنقياد فهو كافر).ERF

وقال ابن حزم( :وهو يف الدين :صفة من جحد شي ًئًئا مما افرتض اهلل تعاىل
اإليامن به ،بعد قيام احلجة عليه ببلوغ احلق إليه ،بقلبه دون لسانه ،أو بلسانه دون
قلبه ،أو هبام م ًعًعا ،أو عمل عم اًلاًل جاء النص بأنه خمرج له بذلك عن اسم اإليامن).ESF

( )1املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم. 17 1/5:
( )2تفسري القرآن.24/2:
( )3أحكام القرآن. 94 /4:
( )4منهاج السنة. 30 1/5:
( )5جمموع الفتاوى. 639 /7:
( )6اإلحكام يف أصول األحكام. 49 /1:
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ولذا استخدم العلامء هذا احلد املعروف للكفر األكرب واألصول املجتمع
عليها؛ لبيان عدم التكفري ببعض الذنوب التي وصفت بكفر فاعلها ،فمن ذلك:

قال أبو عمر ابن عبد الرب( :واملعنى فيه عند أهل الفقه واألثر أهل السنة
واجلامعة النهي عن أن يكفر املسلم أخاه املسلم بذنب ،أو بتأويل ال خيرجه من
اإلسالم عند اجلميع ،فورد النهي عن تكفري املسلم ...ومثل هذا كثري من اآلثار التي
وردت بلفظ التغليظ ،وليست عىل ظاهرها عند أهل احلق والعلم ،ألصول تدفعها
أقوى منها من الكتاب والسنة املجتمع عليها واآلثار الثابتة أي ًضًضا من جهة
اإلسناد).ENF

وقال أبو العباس القرطبي ع ّمّمن كفر بمطلق احلكم بغري ما أنزل اهلل( :املسلم
إذا علم حكم اهلل تعاىل يف قضية قط ًعًعا ثم مل حيكم به ،فإن كان عن جحد كان كاف ًرًرا،
ال خيتلف يف هذا ،وإن كان ال عن جحد كان عاص ًيًيا ،مرتكب كبرية ،ألنه مصدق
بأصل ذلك احلكم ،وعامل بوجوب تنفيذه عليه ،لكنه عىص برتك العمل به ،وهذا يف
EOF
كل ما ُيُيعلم من رضورة الرشع حكمه).

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ ،عمن كفر بمطلق املواالة:
(أخربهتم برباءة الشيخ من هذا املعتقد واملذهب ،وأنه ال يكفر إال بام أمجع املسلمون
عىل تكفري فاعله ،من الرشك األكرب ،والكفـر بآيات اهلل ورسله ،أو بيشء منها ،بعد
قيام احلجة وبلوغها املعتبـر).EPF
وتأول الشيخ الطاهر بن عاشور قوله تعاىل ﱹ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﱸ

[املائدة ] 51 :إما بحمل الوالية عىل الـوالية الكاملـة ،أو عىل التشبيه البليغ ،ثم قال:
(وقد اتفق علامء السنة عىل أن ما دون الرضا بالكفر ،ومماالهتم عليه من الوالية ال
( )1التمهيد. 14 /71:
( )2املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم. 17 1/5:
( )3الدرر السنية. 466 /1:
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يوجب اخلروج من الربقة اإلسالمية ،ولكنه ضالل عظيم وهو مراتب يف القوة،
بحسب قوة امل ةالاو )).ENF
== =W2‘˚^=Ë à…ì˚=^ àÕ’ÿ=^ ≤=f æf_òÿ=^ ÔÃà
^≈‹ WÏ‡_oÿ

لقد اعتنى علامء أهل السنة واجلامعة يف وضع ح ٍّدٍّد يفرق به بني الكفر األكرب
املخرج عن امللة ،وما دونه ،مما جيتمع مع اإليامن من نصوص الكتاب ،والسنة ،حتى
يرجع له عند وجود اإلشكال ،فالكفر -أو الرشك األكرب -ما تضمن رصف يشء
من العبادات االعتقادية ،أو القولية ،أو الفعلية اخلاصة باخلالق ألحد من املخلوقني،
وأما الرشك -أو الكفر األصغر -فلهم يف وصفه حدان:
امللة.

األول :كل عمل وصف يف الرشع بوصف الكفر أو الرشك ،وهو غري خمرج من

الثاين :أنه كل عمل وصف يف الرشع بوصف الكفر أو الرشك مما كان وسيلة إىل
الكفر االعتقادي ،أو الرشك األكرب:
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ ،بعد ذكر الكفر االعتقادي
املخرج من امللة( :ويتبع هذا النوع الكفر غري االعتقادي ،الذي يطلق عليه بعض
العلامء أنه :كفر النعمة ،أو كفر دون كفر ،أو الكفر األصغر -أي :الذي ال خيرج
صاحبه عن امللة -وهو :احلكم بالكفر عىل من أظهر عم اًلاًل ،أو قو اًلاًل مكف ًرًرا دون
اعتقاده ،مع وجود موانع رشعية ترصفه عن الكفر االعتقادي ،وهذا القسم ينقسم
إىل نوعني :أوهلام :التكفري العميل :وهو احلكم بالكفر عىل من ظهرت منه أعامل
كفرية ،مع وجود موانع رشعية ترصفه عن الكفر االعتقادي .ثانيهام :التكفري القويل:
وهو احلكم بالكفر عىل من تلفظ بأقوال كفرية مع وجود املوانع الرشعية التي
ترصفه عن الكفر االعتقادي).EOF

( )1التحرير والتنوير. 131 /5:
( )2عيون الرسائل.951/1:
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وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي( :إن حد الرشك األكرب وتفسريه الذي جيمع
أنواعه وأفراده :أن يرصف العبد نو ًعًعا ،أو فرًدًدا من أفراد العبادة لغري اهلل ،فكل
اعتقاد ،أو قول ،أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع رصفه هلل وحده توحيد وإيامن
وإخالص ،ورصفه لغريه رشك وكفر ،فعليك هبذا الضابط للرشك األكرب الذي ال
يشذ عنه يشء ،كام أن حد الرشك األصغر هو :كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إىل
الرشك األكرب من اإلرادات ،واألقوال ،واألفعال التي مل تبلغ رتبة العبادة).ENF
وقال شيخنا حممد بن صالح العثيمني( :كل عمل قويل أو فعيل أطلق عليه
الرشع وصف الرشك ولكنه ال خيرج من امللة).EOF

وقال أي ًضًضا( :فالضابط أن ما أطلق عليه الشارع اسم الرشك ،وهو ال خيرج من
امللة فهو رشك أصغر ،وما كان خيرج من امللة فهو رشك أكرب .ويبقى علينا سؤال
آخر :ما هو الذي خيرج من امللة؟ وما هو الذي ال خيرج؟ هذا يتوقف عىل النص
الوارد ،فمن جعل للمخلوق ح ًّقًّقا خيتص به اخلالق فهذا رشك أكرب ،وما دون ذلك
فهو رشك أصغر).EPF
فبذلك سن تطيع أن نحدد ضوابط الكفر األصغر بأمور ،وباملثال:

األول :وصف الذنب رش ًعًعا بالكفر ،أو الرشك :أي :أن يوصف هذا العمل
بالنص الرشعي بالكفر ،أو الرشك كام يف قول النبي َ « :بَبِسِسا ُبُب ا ِمِمِلِلْسْسُمْلُمْلُمْل ُفُفُسُسو ٌقٌقٌق،
َتَتِقِقَوَوا ُهُهُلُل ٌرٌرٌرْفْفُكُك » .EQFوقوله « :اَلاَل َتُعُعِجِجْرْرَت وا ِدِدْعْعَبَب ي َّفَّفُكُك ا ًرًرا ُبُبِرْضِرْضِرْضَيَي ْمْمُكُكُضُضْعْعَبَب َقَقِرِر ا َبَب
ERF
ٍضٍضٍضْعْعَبَب »  ،وقوله « :اَلاَل َتُبُبَغَغْرْرَتوا ْنْنَعَع آ َبَبا ْمْمُكُكِئِئ َ ،فَفِإِإ َّنَّنه ًٌٌرًرْفْفُكُك ْمْمُكُكِبِب ْنْنَأَأ َتُبُبَغَغْرْرَتوا ْنْنَعَع
آ َبَبا ْمْمْمُكُكِئِئ ».ESF
( )1القول السديد يف مقاصد التوحيد. 54 :
( )2جمموع فتاوى ورسائل. 203 /2:
( )3لقاء الباب املفتوح:جملس  - 36سؤال.01
( )4سبق خترجيه.
( )5سبق خترجيه.
( )6سبق خترجيه.

311

الثاين :أن يكون وسيلة للرشك األكرب ،وذلك بأن ال يكون من العبادة املحضة
التي يعترب رصفها لغري اهلل سل ًبًبا حلقوق الربوبية ،كام يف القتل ،أو االنتساب لغري
األب املذكورة يف األحاديث اآلنفة ،فإن قتل املسلم ،أو االنتساب لغري األب ليس
من رصف العبادة لغري اهلل ،لكنه سمي كف ًرًرا؛ لكونه وسيلة تنايف كامل العبودية هلل،
الذي جعل قتل املسلم اعتداء عىل ذمته  ،كام يف قول النبي ْ « :نْنَمَم ىَّلىَّلَصَص
اَلاَلَصَص َتَنَنَتاَ ،وَوا َلَلَبَبْقْقَتَتْسْس َنَنَتَتَلَلْبْبِقِقاَ ،لَلَكَكَأَأَوَو َذَذ ِبِبي َنَنَتَتَحَحاَ ،فَفَذَذ ِلِل َك
َك ا ُمُمِلِلْسْسُمْلُمْلُمْل ا ِذِذَّلَّل ي ُهُهَلَل ُةُةَّمَّمِذِذ اهلل ُةُةَّمَّمِذِذَوَو ُسُسَرَر و ِهِهِهِلِل ،
اًلَفَف اًل ُرُرِفِفْخُتْخُتْخُت وا اهلل يِفيِف ِهِهِهِتِتَّمَّمِذِذ » .ENFبل قال ابن القيم( :املعايص كلها من نوع الكفر األصغر،
فإهنا ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة ،فالسعي :إما شكر ،وإما كفر ،وإما ثالث
ال من هذا وال من هذا).EOF
الثالث :داللة النص أو قول الصحابة عىل كون هذا الذنب ال خيرج من امللة:
كداللة النص الب نّينّينّي يف عدم كفر القاتل:

كام جاء يف قوله تعاىل :ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﯓﮊ

[احلجرات ]٩:إىل قوله تعاىل ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ [احلجرات،] ١٠ :
وقوله :ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ [البقرة ،] ١٧٨ :فأخذ سلف هذه
األمة ،ومن تبعهم من هذا النصوص بقاء حكم اإليامن ،وبقاء األخوة اإليامنية
للقاتل واملقتول ،فدل عىل أن هذا الكفر ال ينقل عن امللة كام تقدم.
وأما الد لة قول الصحابة:
فقد جاء عن ابن عباس

أنه فرس الكفر يف قوله تعاىل ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ [املائدة:
( )1سبق خترجيه.
( )2مدارج السالكني. 337 /1:

] ٤٤

بكفر دون كفر ،فقد أسند ابن جرير
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ِهِهِبِب
الطربي قوله ْ « :نْنَمَم َدَدَحَحَجَج َمَما َلَلَزَزْنْنَأَأ اهلل َدَدَقَقَفَف َرَرَرَفَفَكَك ْ ،نْنَمَمَوَو َّرَقَقَأَأ َّرَّر ْ ،ملْملَوَو ْحَيْحَيْحَيْحَي ْمْمُكُك َوَوْهْهَفَف َظَظا ٌمِلٌمِلٌمِل
َفَفا ٌقٌقٌقِسِس » ،ENFثم قال( :كل من مل حيكم بام أنزل اهلل جاحًدًدا به هو باهلل كافر ،كام قال ابن
عباس؛ ألنه بجحوده حكم اهلل بعد علمه أنه أنزله يف كتابه ،نظري جحوده نبوة نبيه
بعد علمه أنه نبي).EOF

َقَقا َلَل« :ال ُةُةَرَيَرَيَرَيِّطِّط ٌكٌكٌكْرِشْرِشْرِش  ،ال ُةُةُةَرَيَرَيَرَيِّطِّط
ومثله ما جاء ْنْنَعَع ا ِنِنْبْب ُعُعْسْسَمَم و ٍدٍد ْنْنَعَع ُسُسَرَر و ِلِل اهلل
ٌكٌكْرِشْرِشْرِش َ -ثًثًثاَلاَلَث ا َ -مَمَوَو ا َّنَّنِمِما ِإِإ اَّلاَّلَّ ،نَّنِكِكَلَلَوَو اهلل ُهُهُبُبِهِهْذْذُيُي ِبِبال ِلِلِلُّكُّكَوَوَّتَّت » .صححه الرتمذي EPFوأسند
بعدهَ « :قَقا َلَلْ :عْعِمِمَسَس ت َدَّمَّمَحُمَحُمَحُم َد َنَنْبْب َامَامَامْسْسِإِإ ِعِعي َلَل ُقُقَيَي و ُلُلَ :كَكا َنَن ُنُناَماَمْيْيَلَلُسُس ُنُنْبْب ٍبٍبْرْرَحَح ُقُقَيَي و ُلُل يِفيِف َذَذَذَهَه ا
ا ِدِدَحْلَحْلَحْل ي ِثِثَ « :مَمَوَو ا َّنَّنِمِماَّ ،نَّنِكِكَلَلَوَو اهلل ُهُهُبُبِهِهْذْذُيُي ِبِبال ِلِلِلُّكُّكَوَوَّتَّت » َذَذَهَه ا ِدِدْنْنِعِع ي ُلُلْوْوَقَق ِدِدْبْبَعَع اهلل ِنِنْبْب ُعُعْسْسَمَم و ٍدٍدٍد».
ويف هذا إثبات من ابن مسعود
بالرشك تقع
أن الطرية التي وصفها النبي
للجميع ،حتى الصحابة ،وال تنايف اإليامن؛ ألن معنى كالمه :وما منا إال ويقع له
يشء من التطري ،لكن اهلل يذهبه بالتوكل.

ولذا قال ابن القيم ،وذكر عدم زوال اسم اإليامن عن القاتل( :وقد أعلن النبي
بام قلناه يف قوله يف احلديث الصحيحَ « :بَبِسِسا ُبُب ا ِمِمِلِلْسْسُمْلُمْلُمْل ُفُفُسُسو ٌقٌقٌقَ ،تَتِقِقَوَوا ُهُهُلُل ٌرٌرٌرْفْفُكُك »،EQF
ففرق بني قتاله وسبابه ،وجعل أحدمها فسو ًقًقًقا ال يكفر به واآلخر كفر ،ومعلوم أنه
إنام أراد الكفر العميل ال االعتقادي ،وهذا الكفر ال خيرجه من الدائرة اإلسالمية
وامللة بالكلية ،كام ال خيرج الزاين ،والسارق ،والشارب من امللة ،وإن زال عنه اسم
اإليامن ،وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم األمة بكتاب اهلل،

( )1رواه من طريق عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس ،وهو من صحيفته املشهورة ،وقد صح احلديث بذلك
من طرق كثرية ،فانظر لتخرجيها بتوسع والكالم يف داللتها« :سلسلة األحاديث
عن ابن عباس
الصحيحة» لأللباين( ،)2552- 109 /6و «جمموع الفتاوى» لشيخ اإلسالم ابن تيمية(.) 326 /7
( )2جامع البيان يف تأويل القرآن.853/01:
ِةِةَرَيَرَيَرَيِّطِّط
ِلِلْوْوُسُسَرَر
اهلل َ ،بَبا ُبُب َمَما َجَجا َءَء يِفيِف ال  .وسنن أيب
( )3سنن الرتمذي(َ ،)4161- 60 1/4تَتِكِكا ُبُب الِّسِّس رَيرَي ْنْنَعَع
ِةِةَرَيَرَيَرَيِّطِّط
داود(َ ،) 3910 - 409 /2تَتِكِكا ُبُب ال ْبْبَّطَّط َ ،بَباٌبٌب يِفيِف ال  .وسنن ابن ماجه(َ ،) 3538 - 70 11/2تَتِكِكا ُبُب
ال ْبْبَّطَّط َ ،بَبا ُبُب ْنْنَمَم َكَكا َنَن ُيُي ِجْعْع ِج ُبُبه ال ْأْأَفَفل ُهُهَرَرْكْكَيَيَوَو ال ِةِةَرَيَرَيَرَيِّطِّط.
( )4سبق خترجيه.
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وباإلسالم والكفر ،ولوازمهام ،فال تتلقى هذه املسائل إال عنهم؛ فإن املتأخرين مل
يفهموا مرادهم ،فانقسمـوا فريقني :فري ًقًقا أخرجوا من امللة بالكبائر وقضوا عىل
أصحاهبا باخللود يف النار ،وفري ًقًقا جعلوهم مؤمنني كاميل اإليامن ،فهؤالء غلوا
وهؤالء جفوا ،وهدى اهلل ل ةنسلا لهأ  ل ف وه يذلا ،طسولا لوقلاو ىلثملا ةقيرط  ي ي
املذاهب كاإلسالم يف امللل ،فها هنا كفر دون كفر ،ونفاق دون نفاق ،ورشك دون
رشك ،وفسوق دون فسوق ،وظلم دون ظلم).ENF
== =W2‘˚=^ àÕ’ÿ=^ «^È‡=` ÔÃà
^≈‹ Wpÿ_oÿ

ال بد لعدم الوقوع يف اخللط بني الكفر األكرب واألصغر ،معرفة أقسام الكفر
األكرب الذي ذكرها العلامء يف كتبهم بأدلتها وح ََِّدِّدها ،وقد ذكر بعض العلامء أن مجيع
أنواع الكفر األكرب مرجعها إىل أمرين :األول اجلحود وتكذيب ما جاء به النبي ،
والثاين :العناد وعدم االنقياد:

قال ابن القيم( :والكفر وإن اختلفت شعبه فيجمعه خصلتان :األوىل تكذيب
الرسول يف خربه ،والثانية :عدم االنقياد ألمره .كام أن اإليامن يرجع إىل أصلني:
األوىل طاعة الرسول فيام أمر ،والثانية :تصديقه بام أخرب).EOF
وأما عىل التفصيل املخترص فنسوق ما ذكره أهل العلم من أنواع الكفر األكرب:

* األول :كفر التكذيب واإلنكار:

فاإلنكار يقابله املعرفة ،والتكذيب يقابله التصديق ،وهو إنكار أم ٍرٍر من أمور

الرشيعة الثابتة ثبو ًتًتا قطعًّيًّيا ،أو اعتقاد كذب الرسول

بام جاء به ،كام قال تعاىل:

ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ [املؤمنون ،] ٦٩ :وقال تعاىل :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﮊ [الرعد ،] ٣٦ :وقال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
( )1الصالة وحكم تاركها. 73 :
( )2أحكام أهل الذمة. 835 /2:
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ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜﮊ[التغابن:

[يونس.] ٣٩ :

١٠

] ،وقال تعاىل :ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﮊ

وح َّدَّده الشيخ حافظ احلكمي فقال( :وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم

باحلق فكفر اجلهل والتكذيب ،قال اهلل تعاىل :ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬﮊ [يونس ،] ٣٩ :وقال تعاىل :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ

[النمل.ENF)] ٨٤ :

* الثاين :كفر اجلحود:
وهو تكذيب ،وإنكار ،وكتم للحق يف الظاهر مع علمه بصدقه يف الباطن؛

استكبا ًرًرا ،وعناًدًدا ،وقصد خمالفة احلق ،كام قال تعاىل :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ [األنعام ،] ٣٣ :بخالف التكذيب السابق ،الذي يقارن عدم

العلم والغفلة:

قال النووي( :إن من جحد ما يعلم من دين اإلسالم رضورة حكم بردته

وكفره ،إال أن يكون قريب عهد باإلسالم ،أو نشأ ببادية بعيدة ،ونحوه ممن خيفى
عليه ،فيعرف ذلك ،فإن استمر حكم بكفره).EOF

وقال ابن القيم( :وكفر اجلحود نوعان :كفر مطلق عام ،وكفر مقيد خاص.

فاملطلق :أن جيحد مجلة ما أنزله اهلل ،وإرساله الرسول ،واخلاص املقيد :أن جيحد
فر ًضًضا من فروض اإلسالم ،أو حتريم حمرم من حمرماته ،أو صفة وصف اهلل هبا نفسه،

أو خ ًربًربا أخرب اهلل به ،عمًدًدا أو تقدي اًماًم لقول من خالفه عليه لغرض من األغراض).EPF
( )1معارج القبول. 593 /2:
( )2رشح صحيح مسلم.051/1:
( )3مدارج السالكني. 338 /1:
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وقال أي ًضًضا( :وهذا القسم قليل يف الكفار؛ فإن اهلل تعاىل أيد رسله ،وأعطاهم
من الرباهني واآليات عىل صدقهم ما أقام به احلجة ،وأزال به املعذرة ،قال اهلل تعاىل
عن فرعون وقومه :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ [النمل ،] ١٤ :وقال لرسوله :ﮋ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ [األنعام ،] ٣٣ :وإن سمي هذا كفر تكذيب
أي ًضًضا فصحيح ،إذ هو تكذيب باللسان).ENF
* الثالث :كفر اإلباء واالستكبار:

وهو الذي يصدق باإلسالم وأحكامه ،بقلبه ولسانه ،ولكن ال ينقاد له بأعامل
القلب واجلوارح؛ استكبا ًرًرا ،وترف ًعًعا ،وح َّدَّده الشيخ حافظ احلكمي فقال( :وإن انتفى
عمل القلب وعمل اجلوارح ،مع املعرفة بالقلب ،واالعرتاف باللسان فكفر عناد
واستكبار).EOF

وهذا الكفر -كام يقول ابن القيم -هو الغالب عىل كفر أعداء الرسل ،EPFنحو
كفر إبليس الذي مل جيحد أمر اهلل وإنام تلقاه باإلباء واالستكبار ،ومنه كفر أيب طالب
فإنه كان مصد ًقًقا ال جاحًدًدا حينام قال:
ولق نأب تملع د

محم نيد د ددددددددد د

ل  وأ ةمالملا الو حححححح ح ححح ذار مسب ةةة ة

**
**

م ريخ ن

نايدأ نيد ةيربلا ا اااااااااااااا ا

لوج ذب احمس ينتد ا يبم ك ااااااااًنًن ا

ولذا قال تعاىل عن هيود املدينة :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﮊ[ البقرة،] ٨٩ :
وقال :ﮋﭔ ﭕﭖﭗ ﮊ [البقرة:] ١٤٦ :

قال ابن القيم( :وهذا شيخ الضالل وداعي الكفر ،وإمام الفجرة إبليس عدو
اهلل قد علم أمر اهلل له بالسجود آلدم ،ومل يشك فيه ،فخالفه وعاند األمر ،وباء بلعنة
( )1املرجع السابق. 337 /1:
( )2معارج القبول. 593 /2:
( )3مدارج السالكني. 337 /1:
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اهلل وعذابه الدائم ،مع علمه بذلك ومعرفته به ،وأقسم له بعزته أنه يغوى خلقه
أمجعني إال عباده منهم املخلصني ،فكان غري شاك يف اهلل ،ويف وحدانيته ،ويف البعث
اآلخر ،ويف اجلنة والنار ،ومع ذلك اختار اخللود يف النار ،واحتامل لعنة اهلل ،وغضبه،
وطرده من سامئه وجنته عن علم بذلك ،ومعرفة مل حيصل لكثري من الناس؛ وهلذا
قال :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ [األعراف ،] ١٤ :وهذا اعرتاف منه بالبعث وإقرار به،
وقد علم قسم ربه ليمألن جهنم منه ومن أتباعه ،فكان كفره كفر عناد حمض ،ال
كفر جهل).ENF
* الرابع :كفر اإلعراض املحض عن اإليامن:
بأن يعرض بسمعه عن االستامع لدالئل الرشيعة التي جاء هبا النبي

 ،وبقلبه

عنه فال يصدقه وال يكذبه ،وبجوارحه عن االنقياد لرشيعته :كقوله تعاىل :ﮋﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ [الكهف ،] ٥٧ :وقال تعاىل ﮋ ﭛ

ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦﭧﭨ ﮊ [السجدة:] ٢٢ :

وهذا القسم ،والقسم الذي قبله ينازع فيه املرجئة الذين يقولون :إن اإليامن هو

جمرد التصديق ،فإذا صدق فهو مؤمن ،عمل أو مل يعمل:

قال ابن القيم( :وهذان القسامن أكثر املتكلمني ينكروهنام ،وال يثبتون من الكفر
إال األول ـ أي :اجلحود ـ وجيعلون الثاين والثالث كف ًرًرا؛ لدالالته عىل األول ،ال ألنه
يف ذاته كفر ،فليس عندهم الكفر إال جمرد اجلهل ،ومن تأمل القرآن ،والسنة ،وسري
األنبياء يف أممهم ،ودعوهتم هلم ،وما جرى هلم معهم -جزم بخطأ أهل الكالم فيام
قالوه ،وعلم أن عامة كفر األمم عن تيقن ،وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم ..فكيف
يقال :إن القوم مل يكونوا مقرين قط بأن هلم ر ًّبًّبا وخال ًقًقا؟ وهذا هبتان عظيم ،فالكفر
( )1مفتاح دار السعادة. 90 /1:
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أمر وراء جمرد اجلهل ،بل الكفر األغلظ هو ما أنكره هؤالء ،وزعموا أنه ليس
بكفر).ENF
* اخلامس :كفر الشك:

وهو أن الرتدد بني التصديق والتكذيب ،كالذي ال جيزم بصدق الرسول
وال بكذبه ،وال جيزم بوقوع البعث ،وال عدم وقوعه :قال تعاىل :ﮋﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ [فصلت ،] ٥٠ :وقوله
تعاىل :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽ ﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ [الكهف38 - 36 :

]:

فمن شك يف اهلل ،أو يف رسوله ،وما جاء به عن اهلل فهو كافر ال شهادة له وال
إيامن؛ ألن لفظ الشك هو الرتدد بني وجود اليشء وعدمه ،وهو نقيض اليقني.EOF

والفرق بني كفر اإلعراض والشك ،أن كفر اإلعراض هو التفات القلب كلية
عن النظر يف األدلة والرباهني ،فال يصدق وال لو قدصي ال هنإف كشلا امأ ،بذكي   ا ا
يكذب وإن نظر بسبب اختالل رشط العلم ،لكن قال ابن القيم( :أما كفر الشك:
فإنه ال جيزم بصدقه وال يكذبه ،بل يشك يف أمره ،وهذا ال يستمر شكه إال إذا ألزم
نفسه اإلعراض عن النظر يف آيات صدق الرسول مجلة ،فال يسمعها ،وال يلتفت
إليها ،وأما مع التفاته إليها ونظره فيها ،فإنه ال يبقى معه شك؛ ألهنا مستلزمة
للصدق ،وال سيام بمجموعها ،فإن داللتها عىل الصدق كداللة الشمس عىل
النهار).EPF
( )1مفتاح دار السعادة. 94 /1:
( )2انظر خمتار الصحاح ، 145 /1:بدائع الفوائد البن القيم. 829 /4:
( )3مدارج السالكني. 338 /1:
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* السادس :كفر النفاق:
فهو أن يظهر بلسانه اإليامن ،وينطوي بقلبه عىل التكذيب ،فهذا هو النفاق

األكرب :وح َّدَّده الشيخ حافظ احلكمي فقال( :وإن انتفى عمل القلب من النية،
واإلخالص ،واملحبة ،واإلذعان ،مع انقياد اجلوارح الظاهرة -فكفر نفاق ،سواء
وجد التصديق املطلق أو انتفى ،وسواء انتفى بتكذيب أو شك ،قال اهلل تعاىل :ﮋ ﭬ

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﮊ

[البقرة]٨ :

ﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮊ [البقرة.ENF)] ٢٠ :

إىل قوله ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ

قال ابن القيم( :فاألكرب يوجب اخللود يف النار يف دركها األسفل ،وهو أن

يظهر للمسلمني إيامنه باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،وهو يف الباطن

منسلخ من ذلك كله مكذب به).EOF

وذكر شيخ اإلسالم شيوع لفظ «الزنديق» ،فقال( :واملقصود هنا :أن

«الزنديق» يف عرف هؤالء الفقهاء ،هو املنافق الذي كان عىل عهد النبي

 ،وهو أن

يظهر اإلسالم ويبطن غريه ،سواء أبطن دي ًنًنا من األديان ،كدين اليهود ،والنصارى،

أو غريهم ،أو كان معط اًلاًل جاحًدًدا للصانع ،واملعاد ،واألعامل الصاحلة).EPF

ولذا ذكر أهل العلم أن الكفر كام ينقسم إىل كفرين :أصغر وأكرب ،فكذلك

النفاق نفاقان :أصغر وأكرب ،فأما األصغر فهو يف العمل دون االعتقاد ،بحيث يظهر

يشء من االختالف بني الرسيرة والعالنية مما هو دون الكفر ،وذلك كيسري الرياء،

والكذب ،وخلف الوعد ،والفجور يف اخلصومة ،كام هو مذكور يف حديث خصال

املنافق:

( )1معارج القبول. 593 /2:
( )2مدارج السالكني. 347 /1:
( )3جمموع الفتاوى. 471 /7:
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قال شيخ اإلسالم( :النفاق كالكفر ،نفاق دون نفاق؛ وهلذا كث ًريًريا ما يقال :كفر
ينقل عن امللة وكفر ال ينقل ،ونفاق أكرب ونفاق أصغر ،كام يقال :الرشك رشكان:
أصغر ،وأكرب).ENF
^= =WÊ—Õÿ^= i^Èf`= Ω= ÓÉàÿ^= ﬂ_’v`= i^Èfaf= ÔÍ_·≈=ÿ^ W∆f^àÿ

لقد اعتنى علامء اإلسالم بعد بيان أصول الكفر بتفصيل أنواع املكفرات التي
تلحق هبذه األصول من حيث حكمها ،كام فعل علامء احلديث حني بوبوا يف كتبهم
يف الُّسُّسنة عىل هذا الباب ،فعقد البخاري عىل سبيل املثالَ « :تَتِكِكاب ا َتَتِتِتْسْسا ِةِةَبَب ا ِّدِّدَتَتْرْرُمْلُمْلُمْل ي َنَن
َوَوا َعَعُمْلُمْلُمْل ا ِدِدِنِن ي َنَن َتَتِقِقَوَوا ْمْمْمِهِلِهِلِهِل َ :بَباب ِمِمْكْكُحُح ا ِّدِّدَتَتْرْرُمْلُمْلُمْل َوَوا ِةِةَّدَّدَتَتْرْرُمْلُمْلُمْل َوَوا َتَتِتِتْسْسا ْمْمْمِهِهِتِتَبَب » ،والرتمذيَ « :بَباب َمَما َجَجا َءَء
يِفيِف ا ِّدِّدِّدَتَتْرْرُمْلُمْلُمْل » ،والنسائي« :ا ُمُمْكْكُحْلُحْلُحْل يِفيِف ا ِّدِّدِّدَتَتْرْرُمْلُمْلُمْل » ،وابن ماجهَ « :بَباب ا ِّدِّدَتَتْرْرُمْلُمْلُمْل ْنْنَعَع ِدِدي ِهِهِهِنِن ».

وكذا عقد علامء الفقه أصحاب املذاهب املشهورة يف كتب الفقه با ًبًبا خا ًّصًّصا
بأحكام املرتد ،كاإلمام الشافعي يف كتابه «األم» فقال« :باب املرتد الكبري»،
وكالرسخيس احلنفي يف كتابه «املبسوط» حني قال« :باب املرتدين» ،وابن رشد
املالكي يف كتابه «بداية املجتهد»« :باب يف حكم املرتد» ،وابن قدامة احلنبيل يف كتابه
«املغني» يف« :كتاب املرتد».

ثم ألف بعض العلامء كت ًبًبا خاصة يف بيان املكفرات ،وألفاظها التي أمجع عليها
السلف واخللف من علامء املسلمني وأئمتهم :ككتاب «ألفاظ الكفر» ملحمد بن
إسامعيل بن حممود املعروف ببدر الرشيد ،وكتاب «اإلعالم بقواطع اإلسالم» البن
حجر اهليتمي ،وكتاب «نواقض اإلسالم» لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب؛
ولذا عىل طالب العلم أن يديم النظر يف هذا الباب؛ ليتبني له كالم الفقهاء واألئمة يف
املكفرات الواضحة:
قال سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز( :يف كل مذهب من املذاهب األربعة
ذكروا با ًبًبا سموه :باب حكم املرتد ،أوضحوا فيه مجيع أنواع الكفر والضالل ،وهو

( )1املرجع السابق. 524 /7:
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باب جدير بالعناية ،وال سيام يف هذا العرص الذي كثرت فيه أنواع الردة ،والتبس
األمر يف ذلك عىل كثري من الناس ،فمن عني به حق العناية عرف نواقض اإلسالم،
وأسباب الردة ،وأنواع الكفر والضالل).ENF
ولنختم هذا املبحث بذكر مجلة مما نقل القايض عياض اإلمجاع عىل أهنا من
أسباب الردة عن اإلسالم عىل سبيل التمثيل ،حني قال( :من أضاف إىل نبينا
تعمد الكذب فيام بلغه وأخرب به ،أو شك يف صدقه ،أو سبه ،أو قال :إنه مل يبلغ ،أو
استخف به ،أو بأحد من األنبياء ،أو أزرى عليهم ،أو آذاهم ،أو قتل نبًّيًّيا ،أو حاربه-
فهو كافر باإلمجاع ...وكذلك وقع اإلمجاع عىل تكفري كل من دفع نص الكتاب ،أو
خص حدي ًثًثا جمم ًعًعا عىل نقله مقطو ًعًعا به ،جمم ًعًعا عىل محله عىل ظاهره ،كتكفري
اخلوارج بإبطال الرجم ...وكذلك نكفر بكل فعل أمجع املسلمون أنه ال يصدر إال
من كافر ،وإن كان صاحبه مرص ًحًحا باإلسال عفلا كلذ هلعف عم م لل ؛ كالسجود
للصنم ،وللشمس ،والقمر ،والصليب ،والنار ...وكذلك نقطع بتكفري كل من
كذب وأنكر قاعدة من قواعد الرشع ،وما عرف يقي ًنًنا بالنقل املتواتر من فعل
الرسول ،ووقع اإلمجاع املتصل عليه ،كمن أنكر وجوب الصلوات اخلمس ،أو عدد
ركعاهتا وسجداهتا).EOF
وقال أي ًضًضا( :من استخف بالقرآن ،أو املصحف ،أو بيشء منه ،أو سبهام ،أو
جحده ،أو حر ًفًفا منه أو آية ،أو كذب به ،أو بيشء منه ،أو كذب بيشء مما رصح به فيه
من حكم أو خرب ،أو أثبت ما نفاه ،أو نفى ما أثبته ،عىل علم منه بذلك ،أو شك يف
يشء من ذلك ،فهو كافر عند أهل العلم بإمجاع).EPF
 

( )1جمموع فتاوى و مقاالت متنوعة. 44 /1:
( )2الشفا. 286 -482/2:
( )3املرجع السابق. 304 /2:

الفصل الثالث:





انطال ًقًقا مما تقدم يف ضوابط التكفري التي بنيت عىل ما جاء يف كتاب اهلل تعاىل

وسنة رسوله

وما اجتمع عليه أئمة السلف ،فإن من أصول أهل السنة واجلامعة

عدم إطالق الكفر عىل من وقع يف الكفر املجمع عليه بعينه حتى تتحقق فيه رشوط

احلكم عليه بالكفر ،وتنتفي عنه موانع انطباق هذا احلكم ،وهذا يستدعي اإلحاطة

هبذه الرشوط واملوانع بدقة؛ حتى ال يتهم مسلم بكفر ،وحتى ال تستباح أموال

الناس وأعراضهم بمجرد الظن؛ ولذا أمر اهلل تعاىل بالتثبت يف حق من ظهرت منه

عالمات اإلسالم يف مكان مل يكن أهله مسلمني فكيف بمن كان من أهل اإلسالم

بدار اإلسالم؟

قال تعاىل :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﯓ ﯔﯕﯖ ﯗﯘ ﯙ ﮊ[النساء:] ٩٤ :

قال ابن جرير الطربي( :يقول :إذا رستم مس ًريًريا هلل يف جهاد أعدائكم فتأنوا يف

قتل من أشكل عليكم أمره ،فلم تعلموا حقيقة إسالمه وال كفره ،وال تعجلوا

فتقتلوا من التبس عليكم أمره ،وال تتقدموا عىل قتل أحد إال عىل قتل من علمتموه

يقينا حر ًبًبا لكم وهلل ولرسوله).ENF

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :أمرهم بالتبني والتثبت يف اجلهاد ،وأن ال

يقولوا للمجهول حاله :لست مؤم ًنًنا ،يبتغون عرض احلياة الدنيا ،فيكون إخبارهم

عن كونه ليس مؤمنا خ ًربًربا بال دليل ،بل هلوى أنفسهم؛ ليأخذوا ماله ،وإن كان ذلك

يف دار احلرب إذا ألقى السلم).EOF
( )1جامع البيان يف تأويل القرآن. 70 /9:
( )2اجلواب الصحيح.654/6:
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ملا َقَقتل من مل حيسنوا أن يقولوا أسلمنا،
ويف البخاري َّنَّنَأَأ خالد بن الوليد
َدَيَي َدَد ُهُه َقَقَفَف ا َلَل:
فقالوا :صبأنا ،وامتنع ابن عمر عن قتل من معه منهمَ ،عَعَفَفَرَرَفَف ال ُّيُّيِبِبَّنَّن
«الله َّمَّم ِإِإيِّنيِّن ُأُأَرَرْبْبَأَأ ِإِإ ْيْيَلَلَكَك َّمِمَّمِمَّمِما َنَنَصَصَعَع َخَخا ٌدٌدٌدِلِل َّ ،رَمَم َّر َتِنْيِنْيِنْيِنْيَت » .ENFفجعل النبي فعل خالد خطأ؛
ألنه اجتهاد يف مقابل النص:

قال احلافظ ابن حجر( :قال اخلطايب أنكر عليه العجلة ،وترك التثبت يف أمرهم

قبل أن يعلم املراد من قوهلم :صبأنا).EOF

حني أرسل يف الرس كتا ًبًبا خيرب قري ًشًشا بغزو
وروى الشيخان قصة حاطب
النبي هلم ،فقال ُسُسَرَر و ُلُل اهلل َ « :يَيا َحَحا ُبُبِطِط َمَما َهَهَذَذا؟» ،فأبدى عذره ثم قالَ « :مَمَوَو ا
ْلْلَعَعَفَف ُت
ُت ًرًرْفْفُكُك ا َوَواَلاَل ا َدَدِتِتْرْر ا ًدًدا َوَواَلاَل ًضًضِرِر ا ِبِبا ِرِرْفْفُكُكْلْل َدَدْعْعَبَب ا ِمِمِماَلاَلْسْسِإلِإل َ ،قَقَفَف ا َلَل ُسُسَرَر و ُلُل اهلل ْ :دَقَقَلَل ْد
ِنِنِمِمْؤ
َنيِ ،نِنْعْعَدَدي
ْمْمْمُكُكَقَقَدَدَصَص » .مع أن عمر قالَ « :يَيا ُسُسَرَر و َلَل اهلل ْدَقَق ْد َخَخا َنَن اهلل ُسُسَرَرَوَو و ُهُهَلَل َوَوا ُمْلُمْلُمْلْؤ َنيَني
ْبْبِرْضِرْض َقَقُنُنُعُع َهَهَذَذا ا َنَنُمْلُمْلُمْلا ِفِفق».EPF
َبَبِرْضِرْض ُهُهُهَقَقُنُنُعُع » ،يف روايةِ « :نِنْعْعَدَدي َأَأِرْض
َفَفَأَأِرْض
ففي هذه القصة أن ظاهر فعل حاطب الكفر؛ ألن عمر

وخيانة اهلل ورسوله ،لكن النبي

يسأله

وصفه بالنفاق

مل يقدم عىل أي حكم بناء عىل ما ظهر منه حتى

؛ ليتبني من وجود رشوط الكفر ،وانتفاء موانعه.

ولذا ّملّملا ذكر شيخ اإلسالم ابن تيم َّيَّية اختالف بعض العلامء يف ختليد ا ُملُملك َّفَّفر

احتجا ًجًجا بقول األئمة :من قال القرآن خملوق فهو كافر ،ونحو ذلك قال( :وحقيقة
األمر أهنم أصاهبم يف ألفاظ العموم يف كالم األئمة ما أصاب األولني يف ألفاظ

العموم يف نصوص الشارع ،كلام رأوهم قالوا :من قال كذا فهو كافر ،اعتقد املستمع

أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله ،ومل يتدبروا أ َّنَّن التكفري له رشوط وموان ُعُع ،قد
( )1رواه البخاري(َ ،) 4339 - 60 1/5تَتِكِكاب ا َغَغَمْلَمْلَمْل ا ِزِزيَ ،بَباب ِثِثْعْعَبَب
( )2فتح الباري. 57 /8:
( )3سبق خترجيه.

ال ِّيِّيِبِبَّنَّن

َخَخا َدِلِل َد َنَنْبْب ا ِلِلَوَوْلْلي ِدِد ىَلىَلِإِإ ِنِنَبَبي ِذِذَجَج ي َةَةَمَم .
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تنتفي يف ح ِّقِّقِّق املع نَّينَّي ،وأن تكفري املط َلَلق ال يستلزم تكف َريَري ا نَّينَّيَعَعُملُمل  ،إ اَّلاَّل إذا ِجُوُو ِج َدَد ِتِت
الرشوط ،وانتف ِتِت املوانعُ ،يُي نِّينِّيَبَب هذا أ َّنَّن اإلمام أمحَدَد ،وعا َّمَّمة األئمة الذين أطلقوا هذه
العمومات مل ُيُي ِّفِّفَكَك روا أكثر َمَمن َّلَكَكَتَت َّل م هبذا الكالم بعي ِنِنه).ENF
وقال هو( :وهلذا كنت أقول للجهمية من احللولية والنفاة ،الذين نفوا أن اهلل

تعاىل فوق العرش ملا وقعت حمنتهم :أنا لو وافقتكم كنت كاف ًرًرا؛ ألين أعلم أن قولكم

كفر ،وأنتم عندي ال تكفرون؛ ألنكم جهال).EOF

ثم حكى اإلمجاع األمة عىل عدم التكفري إال بوجود الرشوط ،وانتفاء املوانع،

فقال( :والدليل عىل هذا األصل :الكتاب ،والسنة ،واإلمجاع ،واالعتبار).EPF

( )1جمموع الفتاوى. 486 / 12 :
( )2الرد عىل البكري. 494 /2:
( )3جمموع الفتاوى. 489 / 12 :
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:
:
فقد اعتنى علامء اإلسالم بذكر نواقض اإلسالم املجمع عليها يف كتب الفقه

واملعتقد ،كتكفري من سجد لغري اهلل ،وكفر من أنكر معلو ًمًما من الدين بالرضورة،
وكفر من خالف اإلمجاع املتواتر؛ حتى ال تشتبه بام دوهنا من املعايص ،أو بام حيتمل

الكفر وعدمه.

فيام روى الشيخان عن َبَبُعُعاَدَد َةَة ِنِنْبْب
وأصل هذا الرشط :ما ثبت عن النبي
ال َّصَّصا ِتِتِمِم
َبَبَفَفا َنَنْعْعَيَيا ُهُهُه َقَقَفَف ا َلَل ِفِفي اَماَم َخَخَأَأ َذَذ َنَنْيْيَلَلَعَعاْ :نْنَأَأ َبَبا َنَنَعَعَيَيا َعَعىَلىَل ال ِعِعْمْمَّسَّس
َقَقا َلَلَ « :عَعَدَد ا َنَنا ال ُّيُّيِبِبَّنَّن
ٍةٍةَرَرَث
ِةِةَعَع
َوَوال َّطَّطا يِفيِف َنَنِطِطَشَشْنْنَمَما َنَنِهِهَرَرْكْكَمَمَوَواَ ،نَنِرْسِرْسِرْسُعُعَوَو ا َنَنِرْسِرْسِرْسُيُيَوَو اَ ،أَأَوَو َث َنَنْيْيَلَلَعَعاْ ،نْنَأَأَوَو اَلاَل َنَنُنُنا َعَعِزِز ا َرَرْمْمَألَأل ُهُهَلَلْهْهَأَأ
ِإِإ اَّلاَّل ْنْنَأَأ َتْوْوَرَرَت ا ًرًرْفْفُكُك ا َوَوَبَب ا ًحًحا ْمْمُكُكَدَدْنْنِعِع ْنْنِمِم اهلل ِفِفِفي ِهِه َهَهْرْرُبُب ا ٌنٌنٌن».ENF

قال احلافظ ابن حجر( :قال اخلطايب :معنى قوله « َوَوَبَب ا ًحًحا» يريد :ظاه ًرًرا باد ًيًيا،
من قوهلم :باح باليشء يبوح به بو ًحًحا ،وبوا ًحًحا إذا أذاعه وأظهره ،وأنكر ثابت يف
الدالئل بوا ًحًحا ...قوله « ْمْمُكُكَدَدْنْنِعِع ْنْنِمِم اهلل ِفِفي ِهِه َهَهْرْرُبُب ا ٌنٌنٌن» ،أي :نص آية أو خرب صحيح ال
حيتمل التأويل).EOF

وقالت هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية( :فأفاد قوله « :اَّلاَّلاَّلِإِإ ْنْنَأَأ
َتْوْوَرَرَت ا» أنه ال يكفي جمرد الظن واإلشاعة .وأفاد قولهً « :رًرْفْفُكُك ا» أنه ال يكفي الفسوق

( )1رواه البخاري( ،) 7055 - 47 /9ال َتَتِفِفنَ ،بَباب ِلِلْوْوَقَق ال ِّيِّيِبِبَّنَّن َ « :نَنْوْوَرَتَرَتَرَتَسَس ِدِدْعْعَبَب ي ُمُمُأُأ و ًرًرا ُرُرِكِكْنْنُتُت و َهَنَهَنَهَنا» .ومسلم
(َ ،) 4877 -61/6تَتِكِكاب ا ِإلِإلما َرَرة ،باب ُجُجُوُو و ِبِب َطَطا ِةِةَعَع ا َرَرَمَمُألُأل ا ِءِء يِفيِفيِف ِرْيِرْيِرْيَغَغ ٍةٍةَيَيِصِصْعْعَمَم ِرِرْحَتْحَتْحَتَوَو ي َهَهِمِم ا يِفيِفيِف ا ِةِةَيَيِصِصْعْعَمْلَمْلَمْل .
( )2فتح الباري.8/ 13 :
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ولو كرب كالظلم ،ورشب اخلمر ،ولعب القامر ،واالستئثار املحرم .وأفاد قوله:
« َوَوَبَب ا ًحًحا» :أنه ال يكفي الكفر الذي ليس ببواح .أي :رصيح ظاهر .وأفاد قوله:
« ْمْمُكُكَدَدْنْنِعِع ْنْنِمِم اهلل ِفِفي ِهِه َهَهْرْرُبُب ا ٌنٌنٌن» :أنه ال بد من دليل رصيح ،بحيث يكون صحيح
الثبوت ،رصيح الداللة؛ فال يكفي الدليل ضعيف السند ،وال غامض
الداللة .وأفاد قولهْ « :نْنِمِم اهلل» :أنه ال عربة بقول أحد من العلامء ،مهام بلغت منزلته
يف العلم واألمانة ،إذا مل يكن لقوله دليل رصيح صحيح من كتاب اهلل ،أو سنة
رسوله  ،وهذه القيود تدل عىل خطورة األمر).ENF

هذا األصل يف التثبت ،وترك احلكم بالظن دون يقني يف
وقد قرر النبي
تعليمه للصحابة ،حينام قال بعضهم عن رجلَ« :ذَذ ِلِلَكَك َنَنُمُما ٌقٌقِفِف اَلاَل ُّبُّبِحُيِحُيِحُي اهلل ُسُسَرَرَوَو و ُهُهُهَلَل ،
َكَ ،أَأاَلاَل َتَرَرَت ا ُهُه َقَقا َلَلَل :اَلاَل ِإِإ َهَهَلَل ِإِإ اَّلاَّل اهلل ِرِرُيُي ي ُدُد ِبِبَذَذ ِلِلَكَك َهَهْجْجَوَو اهلل؟» ،ذكره
ف َقَقا َلَل ال ُّيُّيِبِبَّنَّن  :اَلاَل َتْلْلُقُقَت َذَذ ِلِل َكَك
البخاري يف «باب ما جاء يف املتأولني» ،وهو يف مسلم .EOFفهذا الصحايب كان وجهه
ونصيحته للمنافقني ،ومع ذلك مل يقبل النبي ما وصم به من النفاق بظن خيرجه
عن أصل اإليامن الذي هو عليه:

قال احلافظ ابن حجر( :فدل عىل أنه بريء مما اهتم به من النفاق ،أو كان قد
أقلع عن ذلك ،أو النفاق الذي اهتم به ليس نفاق الكفر ،إنام أنكر الصحابة عليه
تودده للمنافقني ،ولعل له عذ ًرًرا يف ذلك كام وقع حلاطب).EPF
ولذا أطلق العلامء قاعدة يف هذا الباب أن األصل يف املسلم السالمة وأن من
ثبت إسالمه بيقني فإنه ال يزول بالشك ،بل بدليل رصيح صحيح:

قال ابن حزم( :احلق هو أن كل من ثبت له عقد اإلسالم فإنه ال يزول عنه إال
بنص ،أو إمجاع ،وأما بالدعوى واالفرتاء فال ،فوجب أن ال يكفر أحد بقول قاله إال
( )1ببياهنا يف الدورة التاسعة واألربعني بتاريخ(.) 1419 /4/2
( )2سبق خترجيه.
( )3فتح الباري. 521 /1:
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بأن خيالف ما قد صح عنده أن اهلل تعاىل قاله ،أو أن رسول اهلل قاله ،فيستجيز
خالف اهلل تعاىل ،وخالف رسوله  ،وسواء كان ذلك يف عقد دين ،أو يف نحلة ،أو
يف فتيا ،وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول اهلل منقو اًلاًل نقل إمجاع توات ًرًرا ،أو
نقل آحاد ،إال أن من خالف اإلمجاع املتيقن املقطوع عىل صحته فهو أظهر يف قطع
حجته ووجوب تكفريه؛ التفاق اجلميع عىل معرفة اإلمجاع ،وعىل تكفري خمالفته).ENF

وقال أبو عمر ابن عبد الرب( :كل من ثبت له عقد اإلسالم يف وقت بإمجاع من
املسلمني ،ثم أذنب ذن ًبًبا أو تأول تأوي اًلاًل ،فاختلفوا بعد يف خروجه من اإلسالم ،مل
يكن الختالفهم بعد إمجاعهم معنى يوجب حجة ،وال خيرج من اإلسالم املتفق عليه
إال باتفاق آخر ،أو سنة ثابتة ال معارض هلا).EOF

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فليس ألحد أن يكفر أحًدًدا من املسلمني ،و إن
أخطأ وغلط ،حتى تقام عليه احلجة ،وتبني له املحجة ،ومن ثبت إيامنه بيقني مل يزل
ذلك عنه بالشك ،بل ال يزال إال بعد إقامة احلجة ،و إزالة الشبهة).EPF
وقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب( :من أظهر اإلسالم ،وظننا أنه أتى
بناقض ال نكفره بالظن؛ ألن اليقني ال يرفعه الظن ،وكذلك ال نكفر من ال نعرف
منه الكفر ،بسبب ناقض ذكر عنه ونحن مل نتحققه).EQF

وقال الشوكاين( :اعلم أن احلكم عىل الرجل املسلم بخروجه من دين اإلسالم
ودخوله يف الكفر ال ينبغي ملسلم يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يقدم عليه إال بربهان
أوضح من شمس النهار).ERF
( )1الفصل يف امللل واألهواء والنحل. 38 1/3:
( )2التمهيد. 21 /71:
( )3جمموع الفتاوى. 500 / 12 :
( )4الرسائل الشخصية-ضمن مؤلفات الشيخ اإلمام.42/7:
( )5السيل اجلرار. 578 /4:
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وجاء يف بيان هيئة كبار العلامء قوهلم( :وملا كان مرد حكم التكفري إىل اهلل
ورسوله مل جيز أن نكفر إال من دل الكتاب والسنة عىل كفره داللة واضحة ،فال
يكفي يف ذلك جمرد الشبهة والظن؛ ملا يرتتب عىل ذلك من األحكام اخلطرية ،وإذا
كانت احلدود تدرأ بالشبهات مع أن مما يرتتب عليها أقل مما يرتتب عل التكفري -
فالتكفري أوىل أن يدرأ بالشبهات).ENF
ولقد تورع العلامء يف التكفري تور ًعًعا عظي اًماًماًم إذا مل يكن الكفر كف ًرًرا يقين ًيًيا ال شك
فيه وال مرية ،فمن ذلك:

قال اإلمام أمحد ملا سئل عن قوله تعاىل :ﱹﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﱸ [املائدة :] 44 :ما هذا الكفر؟( :كفر ال ينقل عن امللة مثل اإليامن بعضه دون
بعض ،فكذلك الكفر حتى جييء من ذلك أمر ال خيتلف فيه).EOF

وقال القرطبي( :باب التكفري باب خطري ،أقدم عليه كثري من الناس فسقطوا،
وتوقف فيه الفحول فسلموا ،وال نعدل بالسالمة شي ًئًئًئا).EPF

 :قال املازري :اختلف العلامء يف
وقال النووي( :قال القايض عياض
تكفري اخلوارج .قال :وقد كادت هذه املسألة تكون أشد إشكا اًلاًل من سائر املسائل،
ولقد رأيت أبا املعايل ،وقد رغب إليه الفقيه عبد احلق رمحهام اهلل تعاىل يف الكالم
عليها فرهب له من ذلك ،واعتذر بأن الغلط فيها يصعب موقعه؛ ألن إدخال كافر يف
امللة ،وإخراج مسلم منها عظيم يف الدين).EQF

قال ابن بطال ،وذكر مروق اخلوارج من الدين( :فاملروق عند أهل اللغة
اخلروج ،يقال :مرق من الدين مرو ًقًقا :خرج ببدعة أو ضاللة ،ومرق السهم من

( )1يف بياهن  خيراتب ،نيعبرألاو ةعساتلا ةرودلا يف ا ((.) 1419 /4/2
( )2انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية،452/7:الصالة وحكم تاركها البن القيم. 78 /1:
( )3املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم. 111 /3:
( )4رشح مسلم. 60 1/7:
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الغرض :إذا أصابه ثم نقره ،ومنه قيل للمرق مرق خلروجه ،ومجهور العلامء عىل
أهنم يف خروجهم ذلك غري خارجني من مجلة املؤمنني لقوله َ « :رَراَماَمَتَتَيَيَوَو ى يف
ا ُفُفْلْل و َقَقة»ENF؛ ألن التامري الشك ،وإذا وقع الشك يف ذلك مل يقطع عليهم باخلروج
الكىل من اإلسالم؛ ألن من ثبت له عقد اإلسالم بيقني مل حيكم له باخلروج منه إال
بيقني).EOF

وقال شيخنا حممد بن صالح العثيمني( :قال بعض العلامء :يكفر برتك فريضة
واحدة ،EPFومنهم من قال بفريضتني .ومنهم من قال :برتك فريضتني إن كانت الثانية
جتمع إىل األوىل .وعليه فإذا ترك الفجر فإنه يكفر بخروج وقتها ،وإن ترك الظهر فإنه
يكفر بخروج وقت العرص ،والذي يظهر من األدلة أنه ال يكفر إال برتك الصالة
دائ اًماًم ،بمعنى أ َّنَّنه و َنَنَّطَّط نف َسَسه عىل ترك ال َّصَّصالة؛ فال ُيُيص يِّليِّل ُظُظه ًرًرا ،وال ًرصًرصَعَع ا ،وال
َمَمغر ًبًبا ،وال ِعِعشاء ،وال َفَفج ًرًرا ،فهذا هو الذي يكفر ،فإن كان ُيُيص يِّليِّل فر ًضًضا ،أو فرضني
فإ َّنَّنه ال يكفر؛ أل َّنَّن هذا ال ُقُقُدُدْصْصَيَي عليه أنه ترك ال َّصَّصالة؛ وقد قال النب ُّيُّي َ « :نْيَنْيَنْيَنْيَبَب
الَّرَّرُجُج ِلِلِل َْْنْيَنْيَنْيَبَبَوَو ال ْرِّشْرِّشْرِّشِكِكِك وا ِرِرِرْفْفُكُكْلْل َََتُكُكْرْرَت ال ِةِةِةاَلاَلَّصَّص » ،EQFومل يقل« :ت َكَكَرَر صال ًةًةًة» ...وأل َّنَّن األص َلَل
بقا ُءُء اإلسالم ،فال نخرجه منه إال بيقني؛ أل َّنَّن ما ثبت بيقني ال يرتفع إال بيقني ،فأصل
هذا ال ُجُجَّرَّر ل ا نَّينَّيَعَعُملُمل أ َّنَّنه مسل ٌمٌم؛ فال نخرجه من اإلسالم املتي َّقَّقن إال بدليل خيرجه إىل
الكفر بيقني).ERF
 

ِهِهِمِمْهْهَسَس ىَلىَلِإِإ ِهِهِلِلْصْصَنَن ىَلىَلِإِإ َصَصِرِر ا ِهِهِفِف ،

( )1أي حديثُ « :قُقُرُرْمْمَيَي و َنَن َنَنِمِم ال ِّدِّدي ِنِن ُرُرُمُم و َقَق ال ِمِمْهْهَّسَّس َنَنَنِمِم ال ِةِةَّيَّيِمِمَّرَّر ُ ،رُرُظُظْنْنَيَيَفَف ال َّرَّرا ِمِمِمي ىَلىَلِإِإ
َرَراَماَمَتَتَيَيَفَف ى يِفيِفيِف ا ُفُفْلْل و ِةِةِةَقَق » .وسيأيت رشح هذا اللفظ وخترجيه قري ًبًبا.
( )2رشح لصحيح البخاري.585/8:
( )3هذا هو رأي شيخنا الشيخ صالح الفوزان  -حفظه اهلل حيث ع ّلّلق هنا فقال( :هذا فيه نظر؛ ألن
الفرض الواحد مثل الفروض) .وال ضري؛ فإن الغرض من ذلك بيان أصل القاعدة التي بنى عليها
« :ما ثبت بيقني ال يرتفع إال بيقني».
شيخنا الشيخ العثيمني
( )4سبق خترجيه.
( )5الرشح املمتع. 27 /2:

:
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وهو متفرع عن الضابط األول الذي ذكرناه ساب ًقًقا ،من أن الكفر حق هلل تعاىل

ولرسوله  ،فال جيوز تكفري املسلم بغري بينة رصحية من كتاب اهلل وسنة نبيه
ال مدخل فيها للتأويل؛ حتقي ًقًقا حلديث عبادة السابق عند الشيخنيِ« :إِإ اَّلاَّل ْنْنَأَأ َتْوْوَرَرَت ا
ًرًرْفْفُكُك ا َوَوَبَب ا ًحًحا ْمْمُكُكَدَدْنْنِعِع ْنْنِمِم اهلل ِفِفي ِهِه َهَهْرْرُبُب ا ٌنٌنٌن»:ENF

،

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فإن الكفر والفسق أحكام رشعية ،ليس ذلك

من األحكام التي يستقل هبا العقل ،الكافر من جعله اهلل ورسوله كاف ًرًرا).EOF

وقال القرايف( :كون أمر ما كف ًرًرا ،أي أمر كان ،ليس من األمور العقلية بل هو

من األمور الرشعية ،فإذا قال الشارع يف أمر ما :هو كفر ،فهو كذلك ،سوا ًءًء كان

ذلك القول إنشاء أم إخبا ًرًرا).EPF

وألنه ليس كل خمالفة للرشع تكون كف ًرًرا خمر ًجًجا عن امللة ،ولو جاء تسميتها يف

النصوص كف ًرًرا ،أو رش ًكًكا ،أو نفا ًقًقا ،أو كانت حمتملة للكفر من عدمه ،فقد أطلق

النبي

عىل بعض األقوال أو األفعال أهنا كفر ،أو رشك ،أو نفاق :كاالنتساب

لغري األب ،أو احللف بغري اهلل ،أو الكذب يف احلديث ،وليست هي من الكفر

املخرج عن امللة ،ولنأخذ مثالني عىل منهج اإلسالم يف عدم التكفري :األول :يف أمور
حتتمل الكفر من عدمه ،الثاين :مع وجود نصوص تصف فاعل هذا العمل بأنه

خار ٌجٌج عن الدين:

( )1سبق خترجيه.
( )2منهاج السنة النبوية. 92 /5:
( )3هتذيب الفروق. 90 1/4:
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* املثال األول :فيام تقدم يف قصة حاطب

التي رواها الشيخان حني أرسل

كتا ًبًبا خيرب قري ًشًشا بغزو النبي
ْبْبِرْضِرْض َقَقُنُنُعُع َهَهَذَذا ا َنَنُمْلُمْلُمْلا ِفِفق» .ألن هذا الفعل ،وهو إعانة الكفار عىل املسلمني مما
« ِنِنْعْعَدَدي َأَأِرْض
هلم ،مل جير النبي

عليه حني قال:

حكم عمر

حيتمل الكفر وعدمه ،وليس هو من الكفر البني الرصيح الذي دل عليه رصيح

الكتاب والسنة ،حتى يضم إليه فاعله حب الكفر وأهله وبغض اإلسالم وأهله؛
ولذا سأله ُسُسَرَر و ُلُل اهلل فقالَ « :يَيا َحَحا ُبُبِطِط َمَما َهَهَذَذا؟ َقَقا َلَلَلَ :يَيا ُسُسَرَر و َلَل اهلل ،اَلاَل َتْلْلَجَجْعْعَت
ُت َحِلِلَحي ًفًفا َوَوْمَلْمَلْمَل ْنْنُكُكَأَأ ْنْنِمِم َهَهِسِسُفُفْنْنَأَأ ا ـ َكَكَوَو ا َنَن
ُت ا َرَرَرْمْم ًءًءًءا ًقًقَصَصْلْلُمُم ا يِفيِف ٍشٍشْيْيَرَرُقُق ـ ُقُقَيَي و ُلُلُلْ :نْنُكُك ُت
َعَعَّيَلَّيَلَّيَلِ ،إِإيِّنيِّن ْنْنُكُك ُت
ُت ِإِإ ْذْذ َفَفاَتِنِنَتي
ْنْنَمَم َعَعَمَم َكَك ْنْنِمِم ا َهَهُمْلُمْلُمْل ا ِرِرِجِج ي َنَن ْنْنَمَم ْمْمُهَلُهَلُهَل َرَرَقَق ا َبَبا ٌتٌت ْحَيُمُمْحَيْحَي و َنَن ِلِلْهْهَأَأي ْمْمِهِه َوَوْمْمَأَأَوَو ا ْمْمْمُهَلُهَلُهَل َ ،فَفَأْبْبَبَبْحْحَأ ُت
َذَذ ِلِلَكَك ْنْنِمِم ال َسَسَّنَّن ِب
ِب ِفِفي ْمْمِهِه ْنْنَأَأ ِخَّتِخَّتِخَّتَأَأَذَذ ْمْمُهُهَدَدْنْنِعِع ًدًدَيَي ا ْحَيُمُمْحَيْحَي و َنَن َرَرَقَق ا ِتِتَبَبيَ ،وَوْمَلْمَلْمَل ُهُهْلْلَعَعْفْفَأَأ ا ِتِتِتْرْر َدَدا ًدًدا ْنْنَعَع ِدِدي ِنِني،
َوَواَلاَل ًضًضِرِر ا ِبِبا ِرِرْفْفُكُكْلْل َدَدْعْعَبَب ا ِمِمِماَلاَلْسْسِإلِإل َ ،قَقَفَف ا َلَل ُسُسَرَر و ُلُل اهلل َ :مَمَأَأ ا ِإِإ ُهُهَّنَّن ْدَقَق ْد ْمْمْمُكُكَقَقَدَدَصَص َ .فَفَأَلَلَزَزْنْنَأ اهلل
ال ُّسُّسو َرَرَةَةَة :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡﱸ ىلإ قوله :ﱹﮀﮁ ﮂ ﮃﱸ [املمتحنة.ENF»]1 :
فمع أن اهلل  سمى فعل حاطب

مواال ل ة ل ف رهاظلا هيلع رجي ملف ،رافك  ي ي

قوله تعاىل ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ [املائدة ،] ٥١ :حني خاطبه

باسم اإليامن؛ ألنه

ٍّب يف الكفر وأهله ،بل كان قلبه سلي اًماًم بالتوحيد:
فعله مل يكن عن ح ٍّب

قال ابن العريب( :قوله تعاىل :ﱹﭙ ﭚ ﭛ ﱸ [املمتحنة ،]1 :يعني :يف

الظاهر؛ ألن قلب حاط ٍبٍب كان سلي اًماًم بالتوحيد ،بدليل أن النبي
َصَصا ِحِحب ُكُكم ْدَقَقَفَف ْد

قال هلمَّ « :مَّمَأَأ ا

َقَقَقَدَدَصَص » .وهذا نص يف سالمة فؤاده ،وخلوص اعتقاده).EOF

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ( :فدخل حاطب يف

املخاطبة باسم اإليامن ،ووصفه به ،وتناوله النهي بعمومه ،وله خصوص السبب
( )1سبق خترجيه.
( )2أحكام القرآن. 225 /4:
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الدال عىل إرادته ،مع أن يف اآليـة الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع مواالة ،وأنه

أبلغ إليهم باملودة ،وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل ،لكن قولهُ « :كُكَقَقَدَدَصَص م،
ُّلُّلَخَخ وا َلَلْيْيِبِبَسَس ه» ظاهر يف أنه ال يكفر بذلك إذا كان مؤم ًنًنا باهلل ورسوله ،غري شا ٍكٍك وال
مرتاب ،وإنمـا فعل ذلك لغرض دنيوي ،ولو كفر ملا قالُّ « :لُّلَخَخ وا َلَلْيْيِبِبَسَس ه».ENF

ولننظر إىل موقفني ألهل العلم يف نفيهم التكفري بإعانة الكفار املحرمة إذا مل

تتضمن املواالة القلبية االعتقادية:

سئل اإلمام الشافعي عن املسلم يكتب إىل احلربيني الكفار بغزو املسلمني هلم،

أو بالداللة عىل عوراهتم ،هل حيل ذلك دمه؟ فقال الشافعي( :ال حيل دم من ثبتت

له حرمة اإلسالم ،إال أن يقتل ،أو يزين بعد إحصان ،أو يكفر كف ًرًرا بي ًنًنا بعد إيامن ،ثم
يثبت عىل الكفر ،وليس الداللة عىل عورة مسلم ،وال تأييد كافر بأن ّذّذحُيحُي ر أن
املسلمني يريدون منه غر ًةًة ليحذرها ،أو يتقدم يف نكاية املسلمني ب ْفْفُكُك ر ٍنِّيٍنِّيٍنِّيَبَب  ...قل ُتُته بام
ال يسع مسل اًماًم علمه عندي أن خيالفه بالسنة املنصوصة بعد االستدالل بالكتاب).EOF

فذكر احلجة يف اآليات يف قصة حاطب

.

و ّملّملا ألف شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب آل الشيخ رسالته يف «نواقض
اإلسالم» ،وذكر فيها ناقض املواالة قائ اًلاًل( :الثامن :مظاهرة املرشكني ،ومعاونتهم
عىل املسلمني ،والدليل قول اهلل تعاىل :ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﮊ [املائدة .EPF)] 51 :فاهتم بالتكفري بمطلق املواالة واإلعانة ،فنفى الشيخ ذلك،
وب نّينّي باملثال أن املواالة واملظاهرة التي يكفر هبا هي مظاهرة املرش روهظ لجأل نيك
رشكهم ودينهم الباطل ،أو االستعانة هبم مع إظهار املوافقة عىل دينهم الفاسد ،حني
قال( :وتذكرون :أين أك ّفّفرهم باملواالة ،وحاشا وكال ...وأنا أمثل لك مثا اًلاًل ،لعل اهلل
( )1الدرر السنية. 473 /1:
( )2األم. 249 /4:
( )3الرسائل الشخصية-ضمن مؤلفات الشيخ اإلمام. 213 /7:
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أن ينفعك به ،لعلمي أن الفتنة كبرية ،وأهنم حيتجون بام تعرفون ،منها :ما ذكروا يف
األ عفد اودصق امنإو ،كرشلا ءايحإو ،ديحوتلا در مكبرحب اودصقي مل مهنأ ،قارو
الرش عن أنفسهم ،خوف البغي عليهم .فنقول :لو ُنُنق ِّدِّدر أن السلطان ظلم أهل
املغرب ظل اًماًم عظي اًماًم يف أمواهلم وبالدهم ،ومع هذا خافوا استيالءهم عىل بالدهم ظل اًماًم
وعدوا ًنًنا ،ورأوا أهنم ال يدفعوهنم إال باستنجاد الفرنج ،وعلموا أن الفرنج ال
يوافقوهنم ،إال أن يقولوا نحن معكم عىل دينكم ودنياكم ،ودينكم هو احلق ،ودين
السلطان هو الباطل ،وتظاهروا بذلك لي اًلاًل وهنا ًرًرا ،مع أهنم مل يدخلوا يف ديـن
الفرنج ،ومل يرتكوا اإلسالم بالفعل ،لكن ملا تظاهروا بام ذكرنا ،ومرادهم دفع الظلم
عنهم ،هل يشك أحد أهنم مرتدون يف أكرب ما يكون من الكفر والردة؟ إذا رصحوا
أن دين السلطان هو الباطل ،مع علمهم أنه حق ،ورصحوا أن دين الفرنج هو
الصواب).ENF
ف ّرصّرصح الشيخ هنا أنه ال يكفر من املواالة إال بأمر يقيني ،ال يشك أحد بردة
فاعله ،وهي املواالة املتضمنة للترصيح بتصحيح دين املرشكني ،والترصيح ببطالن
التوحيد.

ولذا قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ ملن ك ّفّفر بمطلق املواالة
ونسب ذلك لإلمام الدعوة( :أخربهتم برباءة الشيخ من هذا املعتقد واملذهب ،وأنه
ال يكفر إال بام أمجع املسلمون عىل تكفري فاعله من الرشك األكرب ،والكفـر بآيات اهلل
ورسله ،أو بيشء منها بعد قيام احلجة وبلوغها املعتبـر ،كتكفيـر مـن عبد الصاحلني،
ودعاهم مع اهلل ،وجعلهم أنداًدًدا له فيام يستحقه عىل خلقه من العبادات واإلهلية،
وهذا ٌعٌعِمِمْجُمْجُمْجُم عليه أهل العلم واإليامن ،وكل طائفة من أهل املذاهب املقلدة يفردون
هذه املسألة بباب عظيم ،يذكرون فيه حكمها ،وما يوجب الردة ويقتضيها ،وينصون
عىل الرشك).EOF

( )1الدرر السنية.611/01:
( )2املرجع السابق. 467 /1:
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* املثال الثاين :ثبت يف الصحيحني أن النبي أخرب عن مروق اخلوارج من
الدين كام يف قوله ُ « :رُرْخَيْخَيْخَي ُجُج يِفيِف ِهِهِذِذَهَه ا ِةِةَّمَّمُألُأل ـ ْمَلْمَلْمَلَوَو ْلْلُقُقَيَي َهَهْنْنِمِم ا ـ ْوْوْوَقَق ٌمٌم ْحَتُرُرِقِقْحَتْحَت و َنَن اَلاَلَصَص َتْمْمُكُكَت َمَمَعَع
َجُيا ُزُزِوِو ُلُلُحُح و ْمْمُهُهَقَق ـ ْوْوَأَأ َحَنَنَحا ْمْمُهُهَرَرِجِج ـ ُقُقُرُرْمْمَيَي و َنَن َنَنِمِم ال ِّدِّدي ِنِن
اَلاَلَصَص ِهِتْمْمْمِهِتِهِت ُ ،ؤُؤَرَرْقْقَيَيَفَف و َنَن ا ْرْرُقُقْلْل آ َنَن اَلاَل َجُيَجُي
ُرُرُمُم و َقَق ال ِمِمْهْهَّسَّس َنَنِمِم الَّرَّر ِةِةِةَّيَّيِمِم ُ ،رُرُظُظْنْنَيَيَفَف الَّرَّرا ِمِمي ِإِإىَلىَل ِهِهِمِمْهْهَسَس ِإِإىَلىَل ِهِهِلِلْصْصَنَن ِإِإىَلىَل َصَصِرِر ا ِهِهِهِفِف َ ،تَتَتَيَيَفَف َرَراَماَم ى يِفيِف
ٌءٌءٌءْيَشْيَش ؟» .ENFويف روايةُ « :قُقُرُرْمْمَيَي و َنَن َنَنِمِم ال ِّدِّدي ِنِن اَماَمَكَك ُقُقُرُرْمْمَيَي
ا ُفُفْلْل و ِةِةِةَقَق ْ :لْلَهَه َقَقِلِلَعَع َهِبَهِبَهِبا ْنْنِمِم ال ِمِمَّدَّد ْيَش
ال ُمُمْهْهَّسَّس َنَنِمِم الَّرَّر ِةِةِةَّيَّيِمِم َّ ،مَّمُثُث ال ُعُعَيَي و ُدُدو َنَن ِفِفي ِهِه َحَّتَّتَحى ُعُعَيَي و َدَد ال ُمُمْهْهَّسَّس ِإِإىَلىَل ُفُفو ِهِهِهِقِق » .EOFومعنى النصل
هو حديدة السهم .والرصاف :بكرس الراء وبالصاد املهملة ،وهو مدخل النصل من
السهم .ومعنى « َرَراَماَمَتَتَيَيَفَف ى يِفيِف ا ُفُفْلْل وِقِقِق» :التامري هو الشك ،والفوقة والفوق :بضم الفاء
هو احلز الذي جيعل فيه الوتر.EPF
فظاهر هذه النصوص خروج اخلوارج من الدين ،وعدم عودهتم له ،وإىل هذا
ذهب مجع من العلامء:

فقد ب ّوّوّوب البخاري عىل هذه األحاديث فقال« :باب قتل اخلوارج وامللحدين
بعد إقامة احلجة عليهم»؛ قال احلافظ ابن حجر( :استدل به ملن قال بتكفري اخلوارج،
وهو مقتىض صنيع البخاري ،حيث قرهنم بامللحدين ،وأفرد عنهم املتأولني
برتمجة).EQF
وقال أبو العباس القرطبي يف رشح احلديث (مقصود هذا التمثيل :أن هذه
الطائفة خرجت من دين اإلسالم ،ومل يتعلق هبا منه يشء ،كام خرج هذا السهم من

( )1تقدم خترجيه عن أيب سعيد  ،وهذا اللفظ رواه البخاري(َ ،) 693 1-61/9تَتِكِكاب ا َتَتِتِتْسْسا ِةِةَبَب ا ِّدِّدَتَتْرْرُمْلُمْلُمْل ي َنَن
َوَوا َعَعُمْلُمْلُمْل ا ِدِدِنِن ي َنَن َتَتِقِقَوَوا ْمْمِهِلِهِلِهِل َ ،بَبا ُبُب ْتَقَق ْت ِلِل ا َوَوَخْلَخْلَخْل ا ِجِرِر ِج َوَوا ِدِدِحِحْلْلُمْلُمْلُمْل ي َنَن َدْعْعَبَب َد َقَقِإِإ ا ِةِةَمَم ا ِةِةَّجَّجُحْلُحْلُحْل ْمْمِهِهْيْيَلَلَعَع  .ومسلم(،) 2503 - 112 /3
َتَتِكِكاب ال َكَكَّزَّز ا ِةِة ،باب ِرِرْكْكِذِذ ا َوَوَخْلَخْلَخْل ا ِجِرِر ِج َفَفِصِصَوَو ا ْمْمِهِتِهِتِهِت .
ِتِتَوَو
ِةِةَءَء
( )2خرجها البخاري(ِ ،) 7562 - 162 /9كِكتا ُبُب ال ِدِدْيْيِحِحْوْوَّتَّت
ِج
َ ،بَباب َرَرِقِق ا ا َفَفْلْل اِج ِرِر َوَوا َنَنُمْلُمْلُمْلا ِقِقِفِف َوَوْصْصَأَأَوَو ا ْمْمُهُتُهُتُهُت ال ْمْمُهُتُهُتُهُتَوَو
اَلاَل َجُتَجُتَجُتا ُزُزِوِو َنَنَحَحاِجِج ْمْمُهُهَرَر .
( )3انظر :رشح النووي عىل صحيح مسلم. 165 /7:
( )4فتح الباري. 299 / 12 :

631

هذه الرمية ،الذي لشدة النزع ورسعة السهم ،يسبق خروجه خروج الدم بحيث ال
يتعلق به يشء ظاهر ،كام قالَ « :قَقَبَبَسَس ا َثَثْرْرَفَفْلْل َوَوال َمَمَمَّدَّد » ،ENFوبظاهر هذا التشبيه مت ّسّسك
من حكم بتكفريهم من أئمتنا).EOF
لكن تورع أكثر علامء األمة ومجهورها عن تكفريهم ،وإخراجهم من امللة مع
اتفاقهم عىل ضالهلم ،وغلظ بدعتهم ،ووجوب قتاهلم؛ لعدم قيام الدليل الرصيح
الب نّينّي الذي ال لبس فيه عىل تكفريهم ،وألن ظاهر صنيع الصحابة عدم تكفريهم،
فلم يتعاملوا معهم معاملة املرتدين:

قال ابن قدامة املقديس( :ظاهر قول الفقهاء من أصحابنا املتأخرين أهنم بغاة
حكمهم حكمهم ،وهذا قول أيب حنيفة ،والشافعي ،ومجهور الفقهاء ،وكثري من أهل
احلديث ،ومالك يرى استتابتهم ،فإن تابوا وإال قتلوا عىل إفسادهم ال عىل كفرهم،
وذهبت طائفة من أهل احلديث إىل أهنم كفار مرتدون ،حكمهم حكم املرتدين،
وتباح دماؤهم ،وأمواهلم ،فإن حتيزوا يف مكان ،وكانت هلم منعة وشوكة صاروا أهل
حرب كسائر الكفار ،وإن كانوا يف قبضة اإلمام استتاهبم كاستتابة املرتدين ،فان تابوا
وإال رضبت أعناقهم ،وكانت أمواهلم في ًئًئا ،ال يرثهم ورثتهم املسلمون ...قال ابن
املنذر :ال أعلم أحًدًدا وافق أهل احلديث عىل تكفريهم وجعلهم كاملرتدين).EPF

ولنذكر بعض كالم أهل العلم يف توقفهم عن تكفري اخلوارج؛ لعدم داللة
النص الرصحية عىل كفرهم:

قال أبو عمر ابن عبد الرب( :قال أبو عبيد يف قوله « :اَماَمَكَك ْخَيْخَيْخَيْخَي ُرُرُجُج ال ُمُمْهْهَّسَّس ْنْنْنِمِم
الَّرَّر ِةِةِةَّيَّيِمِم » ،قال :يقول خيرج السهم ومل يتمسك بيشء ،كام خرج هؤالء من اإلسالم ومل

( )1هذه أحد ألفاظ احلديثَّ « :مَّمُثُث ُيُي ُرُرَظَظْنْن يِفيِف ِهِهِّيِّيِضِضَنَن اَلاَلاَلَفَف ي  وُوُج  ُ ُدَدَ ف يِيِه  ِ ِ ش  ٌ ٌءْيَءْيَءْيَ ق  ْ ْدَدَ س  َ َقَقَبَبَ لا  َ َثْثْرَرَفْفْ و اَاَ دل َََمَّمَّ » ،خرجه
البخاري(َ ،)3396-71/9تَتِكِكاب ا َتَتِتِتْسْسا ِةِةَبَب ا ِّدِّدَتَتْرْرُمْلُمْلُمْل ي َنَن َوَوا َعَعُمْلُمْلُمْل ا ِدِدِنِن ي َنَن َتَتِقِقَوَوا ْمْمِهِلِهِلِهِل َ ،بَباب ْنْنَمَم َكَكَرَرَتَت َتَتِقِقا َلَل ا َوَوَخْلَخْلَخْل ا ِجِرِر ِج
ِلِلل ِفِفُّلُّلَأَأَّتَّت ْنْنَأَأَوَو اَلاَل َرَرِفِفْنْنَيَي ال َّنَّنا ُسُس ُهُهْنْنَعَع  .ومسلم(َ )0525- 112 /3تَتِكِكاب ال َكَكَّزَّز ا ِةِة ،باب ِرِرْكْكِذِذ ا َوَوَخْلَخْلَخْل ا ِجِرِر ِج َفَفِصِصَوَو ا ْمْمِهِتِهِتِهِت .
( )2املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم. 10 1/3:
( )3املغني. 524 /8:
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يتمسكوا بيشء ،وقال غريهَ« :تَرَراَماَمَتَتَت ى يِفيِف ا ْوْوُفُفْلْل ِقِقِق» .أي :تشك ،والتامري :الشك،
وذلك يوجب أن ال يقطع عىل اخلوارج ،وال عىل غريهم من أهل البدع باخلروج من
اإلسال عطقلا نود هنع فقوتلا هليبسف هيف كشي ءيش لكو ،مهرمأ يف كشي نأو ،م
عليه).ENF
قال ابن بطال( :ومجهور العلامء عىل أهنم يف خروجهم ذلك غري خارجني من
مجلة املؤمنني لقوله َ « :رَراَماَمَتَتَيَيَوَو ى يف ا ُفُفْلْل وِقِقِق»؛ ألن التامري الشك ،وإذا وقع الشك

يف ذلك مل يقطع عليهم باخلروج الكىل من اإلسالم؛ ألن من ثبت له عقد اإلسالم
بيقني مل حيكم له باخلروج منه إال بيقني).EOF

و ّملّملا ذكر أبو العباس القرطبي أن القول بكفر اخلوارج أظهر يف احلديث قال:
(وقد توقف يف تكفريهم كث ٌريٌري من العلامء؛ لقوله َ « :رَراَماَمَتَتَيَيَفَف ى يِفيِف ا ُفُفْلْل وِقِقِق» ،وهذا

يقيض بأنه ُيُيش ُّكُّكُّك يف أمرهم ،فيتوقف فيهم ...وسبب اخلالف يف تكفري من هذه حاله

أن باب التكفري باب خطري ،أقدم عليه كثري من الناس فسقطوا ،وتوقف فيه الفحول
فسلموا ،وال نعدل بالسالمة شي ًئًئا).EPF

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وذكر إمجاع اخلوارج عىل تكفري ع ٍّيلٍّيل

( :وال

يندفع رشهم إال بالقتال ،فكانوا أرض عىل املسلمني من قطاع الطريق ،فإن أولئك إنام
مقصودهم املال ،فلو أعطوه مل يقاتلوا ،وإنام يتعرضون لبعض الناس ،وهؤالء

يقاتلون الناس عىل الدين حتى يرجعوا عام ثبت بالكتاب ،والسنة ،وإمجاع الصحابة
إىل ما ابتدعه هؤالء بتأويلهم الباطل ،وفهمهم الفاسد للقرآن ،ومع هذا فقد رصح

عيل

بأهنم مؤمنون ليسوا كفا ًرًرا وال منافقني ،وهذا بخالف ما كان يقوله بعض

( )1التمهيد. 326 / 23 :
( )2رشح صحيح البخاري.585/8:
( )3املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم. 10 1/3:
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الناس ،كأيب إسحاق اإلسفراييني ومن اتبعه يقولون :ال نكفر إال من يكفرنا .فإن

الكفر ليس ح ًّقًّقا هلم ،بل هو حق هلل ،وليس لإلنسان أن يكذب عىل من يكذب عليه،

وال هلهأب ةشحافلا لعف نم لهأب ةشحافلا لعفي  )).ENF

وقال أي ًضًضا( :ومما يدل عىل أن الصحابة مل يكفروا اخلوارج أهنم كانوا يصلون

خلفهم ،وكان عبد اهلل بن عمر

 ،وغريه من الصحابة يصلون خلف نجدة

احلروري ،وكانوا أيضا حيدثوهنم ،وخياطبوهنم ،كام خياطب املسلم املسلم ،كام كان
عبد اهلل بن عباس جييب نجدة احلروري ملا أرسل إليه يسأله عن مسائل ،وحديثه يف

البخاري ،وكام أجاب نافع بن األزرق عن مسائل مشهورة ،وكان نافع يناظره يف

أشياء بالقرآن كام يتناظر املسلامن ،وما زالت سرية املسلمني عىل هذا ما جعلوهم
مرتدين كالذين قاتلهم الصديق).EOF

وهبذا نصل إىل أنه إذا كان العلامء توقفوا يف تكفري من دلت ظواهر النصوص

عىل تكفريهم؛ اتبا ًعًعا ملنهج الصحابة فيهم ،فكيف بتكفري من ظاهر النصوص ببقائه

عىل أصل السالمة واإلسالم؟

قال ابن الوزير( :فإذا تورع اجلمهور من تكفري من اقتضت النصوص كفره،

فكيف ال يكون الورع أشد من تكفري من مل يرد يف كفره نص واحد؟! فاعترب تورع

اجلمهور هنا ،وتعلم الورع منهم يف ذلك).EPF

 

( )1منهاج السنة النبوية. 243 /5:
( )2امل قباسلا عجر . 247 /5::
( )3إيثار احلق عىل اخللق. 388 /1:

931

:
ENF

حيث د َّلَّلت األدلة عىل أن من صدر منه عمل ،أو فعل حمتمل ملعنى الكفر

وعدمه دون قصد املعنى املكفر والتزامه عىل وجه االختيار -فإنه ال يكفر بذلك،
كأن يصدر منه لفظ حيتمل معاين؛ يقوله جاه اًلاًل بام يؤول إليه ،أو يفعل فع اًلاًل حمر ًمًما
غري مكفر ،لكنه يؤدي إىل معنى مكفر مل يقصده أص اًلاًل:

= = W_‰Ñî—=Í %
= àÕ’=ª^ ·≈=ª^ ⁄›k¢
^˚= ¿_Õ=ÿ` áËÑì=W€Ë
كام يف تفسري قوله تعاىل :ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ

[البقرة١٠٤ :

]:

قال البغوي( :وذلك أن املسلمني كانوا يقولون :راعنا يا رسول اهلل من

املراعاة .أي :أرعنا سمعك .أي :فرغ سمعك لكالمنا .يقال :أرعى إىل اليشء ورعاه

وراعاه ،أي :أصغى إليه واستمعه ،وكانت هذه اللفظة شي ًئًئا قبي ًحًحا بلغة اليهود،
وقيل :وكان معناها عندهم :اسمع ال سمعت .وقيل :هي من الرعونة إذا أرادوا أن

حيمقوا إنسا ًنًنا ،قالوا له :راعنا بمعنى يا أمحق ،فلام سمع اليهود هذه اللفظة من

املسلمني قالوا فيام بينهم :كنا نسب حممًدًدا ًّرسًّرسا فأعلنوا به اآلن).EOF
النبي

فهنا كانوا يقولون لف ًظًظا له معان متضادة ،أحدها معنى مكفر يشتم به اليهود

 ،ومعنى قصده الصحابة صحيح تعني :راع أحوالنا ،أو أرعنا سمعك ،ومل

يكفروا بذلك ،كام كفر املستهزئ يف آية التوبة الذي قصد االستهزاء؛ ألهنم مل

يقصدوا املعنى الباطل.

( )1أي :فال تدخل فيه األعامل واألقوال التي هي كفر حمض ظاه ًرًرا وباط ًنًنا كام سيأيت.
( )2معامل التنزيل. 132 /1:

041

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ،عمن كفر بعبارة سيئة مطل ًقًقًقا( :هذا قول مل يقله
أحد من أئمة املسلمني ،بل هم جممعون عىل نقيضه ،وأن املسلم إذا عنى معنى
صحي ًحًحا يف حق اهلل تعاىل ،أو الرسول ،ومل يكن خب ًريًريا بداللة األلفاظ فأطلق لف ًظًظا
يظنه دا اًّلاًّل عىل ذلك املعنى ،وكان دا اًّلاًّل عىل غريه أنه ال يكفر ،ومن كفر مثل هذا كان
أحق بالكفر ،فإنه خمالف للكتاب ،والسنة ،وإمجاع املسلمني ،وقد قال تعاىل ﮋ ﯖ
ﯗ ﯘﮊ[البقرة ،] ١٠٤ :وهذه العبارة كانت مما يقصد به اليهود إيذاء النبي ،
واملسلمون مل يقصدوا ذلك ،فنهاهم اهلل تعاىل عنها ،ومل يكفرهم هبا).ENF

وقال أي ًضًضا( :فإن سب موصو ًفًفا بوصف أو مسمى باسم ،وذلك يقع عىل اهلل
سبحانه ،أو بعض رسله خصو ًصًصا أو عمو ًمًما ،ولكن قد ظهر أنه مل يقصد ذلك ،إما
العتقاده أن الوصف أو االسم ال يقع عليه ،أو ألنه وإن كان يعتقد وقوعه عليه،
لكن ظهر أنه مل يرده لكون االسم يف الغالب ال يقصد به ذلك بل غريه ،فهذا القول
وشبهه حرام يف اجللمةة ،يستتاب صاحبه منه إن مل يعلم أنه حرام ،ويعزر مع العلم
تعزي ًزًزا بلي ًغًغا لكن ال يكفر بذلك وال يقتل ،وإن كان خياف عليه الكفر).EOF

وقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب( :أما الرشك الذي يصدر من املؤمن
وهو ال يدري ،مع كونه جمتهًدًدا يف اتباع أمر اهلل ورسوله ،فأرجو أن ال خيرجه هذا من
الوعد ،وقد صدر من الصحابة أشياء من هذا الباب :كحلفهم بآبائهم ،وحلفهم
بالكعبة ،وقوهلم :ما شاء اهلل وشاء حممد ،وقوهلم :اجعل لنا ذات أنواط؛ ولكن إذا
بان هلم احلق اتبعوه ،ومل جيادلوا فيه محية اجلاهلية ملذهب اآلباء والعادات .وأما الذي
يدعي اإلسالم وهو يفعل من الرشك األمور العظام ،فإذا تليت عليه آيات اهلل
استكرب عنها -فهذا ليس باملسلم).EPF
( )1جمموع الفتاوى.956/2:
( )2الصارم املسلول. 562 :
( )3فتاوى ومسائل -ضمن مؤلفات الشيخ. 37 /4:

141

ويد لخ يف حكم اجلاهل بام ؤت ول إليه األلفاظ :ما يصدر منه من ألفاظ مكفرة
مل يقصد معناها املكفر ،وإنام قاهلا خمط ًئًئا؛ لسهو ،أو سبق لسان ،أو شدة فرح ،أو
حزن ،أو يقوهلا مكر ًهًها:

ففي اخلطأ :ما روى مسلم وأصله يف البخاري عن َنَنَأَأ س أن النبي ذكر
الذي وجد بعريه بعد استيقانه باملوت أنه قال من شدة الفرح« :الله َّمَّم َتَتْنْنَأَأ ِدِدْبْبَعَع ي
َنَنَأَأَوَو ا ُّبُّبَرَر َكَك
َك».ENF

وأما يف املكره فقوله تعاىل :ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈﮊ [ ال ّنّنحل:]601:

قال القايض عياض يف رشح احلديث( :فيه أ ّنّن ما قال اإلنسان من مثل هذا من
دهش وذهول غري مؤاخذ به إن شاء اهلل).EOF

وقال ابن القيم( :فإذا اجتمع القصد والّدّداللة القولية ،أو الفعلية ترتب احلكم.
هذه قاعدة ال رّشرّشيعة ،وهي من مقتضيات عدل اهلل وحكمته ورمحته ،فإن خواطر
القلوب وإرادة ال ّنّنفوس ال تدخل حتت االختيار ،فلو ترتبت عليها األحكام لكان يف
ذلك أعظم حرج ومش ّقّقة عىل األ ّمّمة ،ورمحة اهلل وحكمته تأبى ذلك ،والغلط،
والنسيان ،والسهو ،وسبق اللسان بام ال يريده العبد ،بل يريد خالفه ،وال ّتّتكلم به
مكر ًهًها ،وغري عار ٍفٍف ملقتضاه ،من لوازم البرشية ،ال يكاد ينفك اإلنسان من يشء
منه ،فلو رتب عليه احلكم حلرجت األ ّمّمة ،وأصاهبا غاية ال ّتّتعب واملش ّقّقة ،فرفع عنها
املؤاخذة بذلك ك ّلّله حتى اخلطأ يف اللفظ من شّدّدة الفرح والغضب ،والسكر كام
تقدمت شواهده ،وكذلك اخلطأ والنسيان واإلكراه واجلهل باملعنى ،وسبق اللسان
بام مل يرده ،وال ّتّتكلم يف اإلغالق ،ولغو اليمني ،فهذه عرشة أشياء ال يؤاخذ اهلل هبا
( )1سبق خت هجير ..
( )2إكامل املعلم. 245 /8:

241

عباده بال ّتّتكلم يف حال منها؛ لعدم قصده ،وعقد قلبه الذي يؤاخذ به) .ENFقلت:
ويلحق هبذا ما كان بمعناه من األفعال ،كمن صىل هلل وراء صنم وهو ال يدري أنه
صنم ،فهو ال يكفر؛ألنه مل يقصد حقيقة الفعل.
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كام يف قوله تعاىل :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ

ﮰﮱﯓﯔﯕﮊ

[األحزاب] ٥٣ :

ويف البخاري َّملَّملا َقَقَنَن لت ُّمُّمُأُأ َةَةَةَمَمَلَلَسَس
اعرتاض أزواج النبي حتري الناس
هبداياهم يوم عائشة
 ،قال هلاَ « :يَيا َّمَّمُأُأ َةَةَمَمَلَلَسَس  ،اَلاَل ُتُتْؤِذِذْؤي ِنِني يِفيِف َعَعا َةَةَةَشَشِئِئ ».

وقال تعاىل :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﮮ ﮯ ﮰﮱﯓ ﯔ ﯕﯖ ﮊ [احلجرات.]٢:

ويف البخاري أي ًضًضا عن ا ِنِنْبْب يِبيِبَأَأ َةَةَكَكْيْيَلَلُمُم َ ،قَقا َلَلَ « :كَكا َدَد اَخْلَرِّيَرِّيَرِّيَخْلَخْل ا ِنِن ْنْنَأَأ َكَكِلِلْهَيْهَيْهَي اُ -بُبَأَأ و ٍرٍرْكْكَبَب ،
ِمِمَّتَّت
ِنِنَبَب ِمَتِمَت
ُرُرُرَمَمُعُعَوَو َّ -مَلَّمَلَّمَلا َمَمِدِدَقَق َعَعىَلىَلىَل نلا   ِّ ِّ ِّيِيِبَّبَّ
َمُها ِبِبا ِعِعَرَرْقْقَألَأل ِنِنْبْب َحَحا ٍسٍسِبِب ال ي ِّيِّيِمِم
ُدُدْفْفَوَو ي ِمَتي ٍمٍم َشَشَأَأ ا َرَر َأَأَحُدُدَح َمُهَمُه
َجُما ٍعٍعٍعِشِش َ ،شَشَأَأَوَو ا َرَر اآل ُرُرَخَخ َغَغِبِب ِرْيِهِهِهِرْيِرْي َ ،قَقَفَف ا َلَل ُبُبَأَأ و ٍرٍرْكْكَبَب َرَرَرَمَمُعُعِلِل ِ :إِإ اَماَمَّنَّن ْدَرَرَأَأ ْد َتَت ِخيِفيِفيِفاَلاَلِخ ،
اَحْلْنْنَحْلَحْلَظِّيِلِّيِلِّيِلَظ َأَأِخِخي ِنِنَبَبي َجُمَجُم
َقَقَفَف ا َلَل ُرُرُرَمَمُعُع َ :مَما ْدَرَرَأَأ ْد ُتُت ِخاَلاَلاَلِخ َََكَفكَف َ ،فَفا ْرْرَتْتْتَعَعَفَفَت َوَوْصْصَأَأ ا اَماَمُهُتُهُتُهُت َدَدْنْنِعِع ال ِّيِّيِبِبَّنَّن ْ ،تْتْتَلَلَزَزَنَنَفَف  :ﮋ ﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮊ [احلجراتِ ]٢:إ ِإىَلىَل ِقِقو ِلِله ﮋﯩﮊ [احلجرات.]٣:
َقَقا َلَل ا ُنُنْبْب يِبيِبَأَأ َةَةَةَكَكْيْيَلَلُمُم َ :قَقا َلَل ا ُنُنْبْب ال َبَبُّزُّز ِرْيِرْيِرْيِرْيَ :كَكَفَف ا َنَن ُرُرَمَمُعُع ُ -دُدْعْعَبَب َوَوْمَلْمَلْمَل ْرْرُكُكْذْذَيَي َذَذ ِلِل َك
َك ْنْنَعَع ِبِبَأَأي ِهِهِهِ ،نِنْعْعَيَيي:
ِدِدَحَحِبِب ي ٍثٍث َحَّدَّدَح َثُهُهَث َكَكَأَأِخِخي ال َرِّسَرِّسَرِّسا ِرِرِرْ ،مَلْمَلْمَل ُهُهْعْعِمِمْسْسُيُي َحَّتَّتَحى
َبَبَأَأ ا ٍرٍرْكْكَبَب ِ -إِإَذَذا َحَثَثَّدَّدَح ال َّيَّيِبِبَّنَّن
ُهُهُهَمَمِهِهْفْفَتَتْسْسَيَي ».EOF
وقال تعاىل عام جرى عىل لسان بعض الصحابة من اإلفك الذي هو من
أعظم األذى للنبي  :ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
( )1إعالم املوقعني. 86 /3:
ِقِقُّمُّمَعَعَّتَّت
َوَوال َنَنَّتَّتا ِعِعُزُز يِفيِف ا ِمِمْلْلِعِعْلْل َوَوا ِّوِّوُلُلُغُغْلْل يِفيِف
( )2رواه البخاري(ِ ،) 7302 - 97 /9كِكتا ُبُب اال َصَصِتِتْعْع ا ِمِمَ ،بَباب َمَما ُيُي ُهُهَرَرْكْك ْنْنِمِم ال
ال ِّدِّدي ِنِن َوَوا َدِبِبْلْل َد ِعِع.
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الذي رواه
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ [النور ،] ١٥ :وقال النبي يف حديث عائشة
الشيخان ع ّمّمن توىل كربهْ « :نْنَمَم يِنيِنُرُرُذُذْعْعَيَي ْنْنِمِم َرَرُجُج ٍلٍل ِنِنَغَغَلَلَبَبي َأَأَذَذا ُهُه يِفيِف يِليِليِلْهْهَأَأ » ،ENFومع ذلك
خاطبهم اهلل بقوله تعاىل :ﮋﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﯦ ﯧ ﯨﮊ [النور.] ١٧ :
فهذه اآليات واألحاديث تدل عىل وقوع الصحابة بيشء من األفعال التي

تؤذي النبي

دون قصد منهم ،ومل يقل أحد من املسلمني إن الصحابة كفروا بمثل

هذه األفعال ،لكن اهلل هنى عنها؛ س ًّدًّدا هلذا الباب املوصل إىل أذية النبي

.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :والفعل إذا آذى النبي من غري أن يعلم صاحبه

أنه يؤذيه ،ومل يقصد صاحبه أذاه ،فإنـه ينهى عنه ،ويكون معصية ،كرفع الصوت
فوق صوته ،فأما إذا قصد أذاه ،وكان مما يؤذيه وصاحبه يعلم أنه يؤذيه ،وأقدم عليه

مع استحضار هذا العلم فهذا الذي يوجب الكفر وحبوط العمل).EOF

وقال أي ًضًضا( :فإن الذين رفعوا أصواهتم فوق صوته هنوا عن ذلك ،وحرم ذلك

عليهم ،فكان ذلك سوء أدب ،ومل يكفروا بإمجاع املسلمني ،بل كانوا معذورين فيام
فعلوا قبل النهي ،فمن أطلق عبارة هلا معنى صحيح ،ولو أهنا مكروهة كيف يكفر؟
وهذه اآلية نزلت يف أيب بكر وعمر كام ثبت يف الصحيح ،ومن كفرمها فهو أحق

بالكفر ،وقد ثبت يف الصحيح أن ثابت بن قيس بن شامس ـ وكان يرفع صوته ـ
خاف ملا نزلت هذه اآلية أن يكون من أهل النار ،فبرشه النبي

أحد املشهود هلم باجلنة).EQF

باجلنة ،EPFوهو

( )1صحيح البخاري(َ ،) 4141 -611/5تَتِكِكا ُبُب ا َغَغَملَمل ا ِزِزِز ْيْيَ ،بَباب ِدِدَحَح ي ِثِث ا ِكِكْفْفِإلِإل  .ومسلم(،)01- 112 /8
َتَتِكِكا ُبُب ال ِةِةَبَبْوْوّتّت  ،باب يِفيِفيِف ِدِدَحَح ي ِثِث ا ِكِكْفْفِإلِإل ُبُبَقَقَوَوو ِلِل ِةِةَبَبْوْوَتَت ا َقَقْلْل ا ِفِفِذِذ .
( )2الصارم املسلول. 59 :
( )3رواه البخاري(َ ،) 4846 - 37 1/6تَتِكِكا ُبُب ال رْيرْيِسِسْفْفَّتَّت َ ،بَباب ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮊ ،اآل َةَةَيَي  .وفيه قال النبي َّ « :نَّنَّنِإِإ َكَك َتَتْسْسَلَل ْنْنِمِم ِلِلْهْهَأَأ ال َّنَّنا ِرِرَ ،كَكَّنَّنِكِكَلَلَوَو ْنْنِمِم ِلِلْهْهَأَأ ا ِةِةِةَّنَّنَجْلَجْلَجْل ».
( )4جمموع الفتاوى.956/2:
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وقال( :أن النبي ملا قالْ « :نْنَمَم يِنيِنُرُرُذُذْعْعَيَي ْنْنِمِم َرَرُجُج ٍلٍل ِنِنَغَغَلَلَبَبي َأَأَذَذا ُهُه يِفيِف يِليِليِلْهْهَأَأ » ،ENFقال
له سعد بن معاذ :أنا أعذرك ،إن كان من األ ،ةروهشم ةصقلاو .هقنع تبرض سو
وتنقصه جيوز رضب عنقه،
فلام مل ينكر ذلك عليه ،دل عىل أن من آذي النبي
والفرق بني ابن أ ّيبّيب وغريه ممن تكلم يف شأن عائشة ،أنه كان يقصد بالكالم فيها
عيب رسول اهلل  ،والطعن عليه ،وإحلاق العار به ،ويتكلم بكالم ينتقصه به،
فلذلك قالوا :نقتله ،بخالف حسان ومسطح ومحنة ،فإهنم مل يقصدوا ذلك ،ومل
يتكلموا بام يدل عىل ذلك؛ وهلذا إنام استعذر النبي من ابن أ ّيبّيب دون غريه).EOF
وقال الشوكاين عند قوله تعاىل :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ

[احلجرات( :]٢:والكاف يف حمل نصب عىل أهنا نعت مصدر حمذوف .أي :جه ًرًرا مثل
جهر بعضكم لبعض ،وليس املراد برفع الصوت ،وباجلهر يف القول هو ما يقع عىل
طريقة االستخفاف ،فإن ذلك كفر ،وإنام املراد أن يكون الصوت يف نفسه غري
مناسب ملا يقع يف مواقف من جيب تعظيمه وتوقريه).EPF

ويد لخ يف حكم صدور األفعال املوصلة ىلإ معنى مكفر مل يقصده :أقوال أهل
البدع يف حق اهلل تعاىل ،كالذين نفوا بعض صفات اهلل تعاىل ،فمع أهنا تؤدي إىل
لوازم كفرية مل يقصدوها ،فإن علامء أهل السنة مل يكفروهم بام تؤول إليه أقواهلم:

قال شيخ اإلسالم( :ولو كان الزم املذهب مذه ًبًبا للزم تكفري كل من قال عن
االستواء أو غريه من الصفات أنه جماز ليس بحقيقة ،فإن الزم هذا القول يقتىض أن
ال يكون يشء من أسامئه ،أو صفاته حقيقة ،وكل من مل يثبت بني االسمني قد ًرًرا
مشرت ًكًكا لزم أن ال يكون يشء من اإليامن باهلل ،ومعرفته ،واإلقرار به إيام ًنًنا ،فإنه ما من
يشء يثبته القلب إال ويقال فيه نظري ما يقال يف اآلخر ،والزم قول هؤالء يستلزم
قول غالة املالحدة املعطلني الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ،لكن نعلم أن
( )1سبق خترجيه قري ًبًبا.
( )2الصارم املسلول. 80 1:
( )3فتح القدير. 70 /5:
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كث ًريًريا ممن ينفي ذلك ال يعلم لوازم قوله ،بل كثري منهم يتوهم أن احلقيقة ليست إال
حمض حقائق املخلوقني).ENF
= =WÊ·Î≈f= ^à�Õ=‘ „È’=Í _=‹ Ÿƒ= æf_òÿ=^ ^Ü=‰ ”_g�‡=^ ﬂÑƒ=WÊÎg·j 

هذا الضابط ال ينطبق عىل األلفاظ واألقوال التي هي كفر بعينها كالسجود
للصنم ،أو سب اهلل ورسوله ،أو االستهزاء بالدين بلفظ رصيح ،إذا قصدها فإنه
يكفر هبا ،ولو زعم أنه مل يقصد الكفر ،والفرق :أن من ي َتَتُعُعرب قصده مل يقل كال ًمًما
كفر ًيًيا رص ًحيًحيا بل حمتم اًلاًلاًل ،أو قاله بسبق لسان مل يقصده ،كالذي قال «الله َّمَّم َتَتْنْنَأَأ
ِدِدْبْبَعَع ي َنَنَأَأَوَو ا ُّبُّبَرَر َكَك
َك» ،EOFومن ال يعترب قصده فام جاء بلفظ رصيح ال حيتمل غريه ،كمن
سب الرسول  ،ثم قال :مل أقصد السب ،أو مل أعلم أنه كفر ،أو قلته هاز اًلاًلاًل ،ونحو
ذلك ،فإنه ال يقبل منه:
قال شيخ اإلسالم( :وباجلملة فمن قال ،أو فعل ما هو كفر ،كفر بذلك وإن مل
يقصد أن يكون كاف ًرًرا؛ إذ ال يقصد الكفر أح ٌدٌد إال ما شاء اهلل).EPF

وقال شيخنا حممد بن صالح العثيمني عن سب النبي ( :فإذا سبه أحد-
ولو ماز ًحًحا -فإنه يكفر ،فعليه أن يتوب إىل اهلل ،ويقلع عام صنع ،وأن يعظم دين اهلل
يف قلبه ،حتى يدين اهلل به وينقاد هلل بالعمل بام جاء يف هذا الدين ،أما يش ٌءٌء سبق
عىل لسانه بأن كان يريد أن يمدح الدين ،فقال كلمة س ٍبٍبٍب بدون قصد بل سب ًقًقا عىل
اللسان ،فهذا ال يكفر؛ ألنه ما قصد السب ،بخالف الذي يقصده وهو يمزح ،فإن
هنا قصًدًدا وقع يف قلبه فصار له حكم اجلاد ...فيجب أن نعرف الفرق بني القصد
وعدمه ،جيب أن نعرف الفرق بني قصد الكالم وعدم قصد الكالم ،ليس بني قصد
السب وعدم قصده؛ ألن هنا ثالثة مراتب:
( )1جمموع الفتاوى. 217 / 20 :
( )2سبق خترجيه.
( )3الصارم املسلول. 78 1:
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املرتبة األوىل :أن يقصد الكالم والسب ،وهذا فعل اجلاد كام يصنع أعداء
اإلسالم بسب اإلسالم.
الثاين :أن يقصد الكال هنكل ،بسلا ىلع لدي ام دصقي :ىنعمب ،بسلا نود م
ماز ٌحٌح غري جاد ،فهذا حكمه كاألول يكون كاف ًرًرا؛ ألنه استهزاء وسخرية.

املرتبة الثالثة :أن ال يقصد الكالم وال السب ،وإنام يسبق لسانه ،يتكلم بام يدل
عىل السب دون قص ٍدٍد إطال ًقًقا ،ال قصد الكالم ،وال قصد السب ،فهذا هو الذي ال
يؤاخذ به).ENF
ويبني ذلك قوله تعاىل فيمن تكلموا بالصحابة استهزاء ،ﮋﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮊ[التوبة:] 66 ، ٦٥ :

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :أخرب سبحانه وتعاىل أهنم كفروا بعد إيامهنم مع
قوهلم :إنا تكلمنا بالكفر من غري اعتقاد له ،بل كنا نخوض ونلعب ،وبني أن
االستهزاء بآيات اهلل ُكُكفر ،وال يكون هذا إال ممن رشح صدره هبذا الكالم ،ولو كان
اإليامن يف قلبه منعه أن يتكلم هبذا الكالم).EOF
وقال( :فد ّلّل عىل أهنم مل يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كف ًرًرا ،بل ظنوا أن ذلك
ليس بكفر ،فب نّينّي أن االستهزاء باهلل وآياته ورسوله ُكُكفر يكفر به صاحبه بعد إيامنه،
فد ّلّل عىل أنه كان عندهم إيامن ضعيف ،ففعلوا هذا املحرم الذي عرفوا أنه حمرم،
ولكن مل يظنوه كف ًرًرا ،وكان ًرًرْفْفُكُك ا كفروا به ،فإهنم مل يعتقدوا جوازه).EPF
 

( )1من فتاوى نور عىل الدرب (موقع الشيخ الرسمي:
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_377.shtm
( )2جمموع الفتاوى. 220 /7:
( )3املرجع السابق. 273 /7:
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:
فقد أمجع العلامء عىل عدم التكفري االعتقادي املخرج من امللة بيشء من
املكفرات ،حتى يثبت أن هذا املعني قد بلغته احلجة الرسالية؛ ولذا نصوا عىل عدم
تكفري من وقع بالكفر إذا كان حديث عهد بإسالم ،أو نشأ ببادية بعيدة حتى تبلغه
احلجة ،أو بلغته ومل تثبت عنده بطريق تثبت به احلجة ،أو ملعارض عارضها ،وهذا
الرشط من أكثر الرشوط وضو ًحًحا وبيا ًنًنا يف النصوص الرشعية املتكاثرة ،وتقعيدات
أهل العلم:

= „bà—ÿ^= ‚‹= _‹aÃفقوله تعاىل :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ [اإلرساء ،] ١٥ :وقوله
تعاىل :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [النساء،] ١٦٥ :
وقوله تعاىل :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢﮊ [التوبة.] ١١٥ :
قال ابن جرير ال ّطّطربي يف تفسري اآلية األوىل( :يقول تعاىل ذك ُرُره :وما كنا
مهلكي قوم إ ّالّال بعد اإلعذار إليهم بال ّرّرسل ،وإقامة احل ّجّجة عليهم باآليات التي تقطع
عذرهم).ENF

وقال البغوي يف تفسري اآلية الثانية( :وفيه دليل عىل أ ّنّن اهلل ال يع ّذّذب اخللق قبل
بعثة ال ّرّرسل).EOF

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :من الناس من يكون جاه اًلاًل ببعض هذه
األحكام جه اًلاًل يعذر به ،فال حيكم بكفر أحد حتى تقوم عليه احلجة من جهة بالغ
الرسالة ،كام قال تعاىل :ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [النساء ،] ١٦٥ :وقال
( )1جامع البيان يف تأويل القرآن.204/71:
( )2معامل التنزيل. 312 /2:
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تعاىل :ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ [اإلرساء] ١٥ :؛ وهلذا لو أسلم رجل ومل يعلم أن
الصالة واجبة عليه ،أو مل يعلم أن اخلمر حيرم ،مل يكفر بعدم اعتقاد إجياب هذا
وحتريم هذا ،بل ومل يعاقب حتى تبلغه احلجة النبوية).ENF
وقال ابن القيم( :إ ّنّن اهلل سبحانه وتعاىل ال يع ّذّذب أحًدًدا إ ّالّال بعد قيام احل ّجّجة ،كام
قال تعاىل   : :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ [اإلرساء ،] ١٥ :وقال تعاىل :ﮋﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [النساء ...] ١٦٥ :وهذا كثري يف
القرآن ،خيرب أ ّنّنه إنام يع ّذّذب َمَمن جاءه ال ّرّرسول ،وقامت عليه احل ّجّجة ،وهو املذنب
الذي يعرتف بذنبه).EOF
وقد بوب البخاري عىل اآلية الثالثة فقالَ « :بَباب ْتَقَق ْت ِلِل ا َخْلَخْلَخْلَخْل راَوراَوِِجِج و و  َ لالاْ نينيِدِدِحِحْلُمْلُمْلُم َ ب ب  َ   َدَدْعْع
َقَقِإِإ ا ِةِةَمَم ا ِةِةَّجَّجُحْلُحْلُحْل ْمْمِهِهْيْيَلَلَعَع ِ ،لِلْوْوَقَقَوَو اهلل َعَعَتَت ا ىَلىَل :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ [التوبة.EPF»] ١١٥ :

قال العيني( :أشار هبذه اآلية الكريمة إىل أن قتال اخلوارج وامللحدين ال جيب
إال بعد إقامة احلجة عليهم وإظهار بطالن دالئلهم ،والدليل عليه هذه اآلية؛ ألهنا
تدل عىل أن اهلل ال يؤاخذ عباده حتى يبني هلم ما يأتون وما يذرون ،وهكذا فرسها
الضحاك ،وقال مقاتل والكلبي :ملا أنزل اهلل تعاىل الفرائض فعمل هبا الناس جاء ما
نسخها من القرآن ،وقد مات ناس وهم كانوا يعملون األمر األول من القبلة،
واخلمر ،وأشباه ذلك ،فسألوا عنه رسول اهلل فأنزل اهلل تعاىل ﮋﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔﮊ .يعني :وما كان اهلل ليبطل عمل قوم عملوا باملنسوخ حتى يبني هلم
الناسخ).EQF
( )1جمموع الفتاوى. 406 / 11 :
( )2طريق اهلجرتني. 610 :
ِدِدِنِن
ِةِةَبَب
( )3صحيح البخاري(َ ،)61/9تَتِكِكاب ا َتَتِتِتْسْسا ا ِّدِّدَتَتْرْرُمْلُمْلُمْل ي َنَن َوَوا َعَعُمْلُمْلُمْل ا ي َنَن َتَتِقِقَوَوا ْمْمِهِلِهِلِهِل .
( )4عمدة القاري. 84 /42:
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وقال ابن جرير الطربي عند قوله تعاىل ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ( :حتى
يتقدم إليكم بالنهي عنه فترتكوا االنتهاء عنه ،فأما قبل أن يبني لكم كراهية ذلك
بالنهي عنه ثم تتعدوا هنيه إىل ما هناكم عنه ،فإنه ال حيكم عليكم بالضالل؛ ألن
الطاعة واملعصية إنام يكونان من املأمور واملنهي ،فأما من مل يؤمر ومل ينه فغري كائن
مطي ًعًعا أو عاص ًيًيا ،فيام مل يؤمر به ومل ينه عنه).ENF

وقال الشوكاين( :أي :أن اهلل سبحانه ال يوقع الضالل عىل قوم ،وال يسميهم
ضال اًلاًل بعد أن هداهم إىل اإلسالم والقيام برشائعه ،ما مل يقدموا عىل يشء من
املحرمات بعد أن يتبني هلم أنه حمرم ،وأما قبل أن يتبني هلم ذلك فال إثم عليهم ،وال
يؤاخذون به).EOF
= Ô·åÿ=^ ‚‹= _‹`Ëفقول النبي  ،فيام رواه مسلم عن أيب هريرة قال :قال :
ِهِهِذِذَهَه ا ِةِةَّمَّمُألُأل
ٍدٍدَّمَّمَحُمَحُمَحُم ِهِهِدِدَيَيِبِب
ِذِذَّلَّل
 ،اَلاَل ُعُعَمَمْسْسَيَي يِبيِب َأَأَحٌدٌدَح ْنْنِمِم
« َوَوا ي ُسُسْفْفَنَن
ُهَيُهَيُهَيوِدٌّيٌّيِد َوَواَلاَل َرْصَرْصَرْصَنَن ا ٌّيِنٌّيِنٌّيِنٌّيِنَّ ،مَّمُثُث
ُت ِبِبه ِِِ -إِإ اَّلاَّل َكَكا َنَن ْنْنِمِم َحَحْصْصَأَأ ا ِبِب ال َّنَّنَّنا ِرِرِر».EPF
ُمُمَيَي و ُتُت َوَوْمَلْمَلْمَل ُيُيْؤْنْنِمِمْؤ ِبِبا ِذِذَّلَّل ي ْلْلِسِسْرْرُأُأ ُت
وروى اإلمام أمحد ِنِنَعَع ا ِدِدَوَوْسْسَألَأل ِنِنْبْب ِرَسِرَسِرَسي ٍعٍع َّنَّنَأَأ َّيَّيِبِبَنَن اهلل
َقَقا َلَلٌ « :ةٌةَعَعَبَبْرْرَأَأ َمَمْوْوَيَي
ا َيَيِقِقْلْلا ِةِةَمَم َ :رَرُجُجٌلٌل ُّمُّمَصَصَأَأ ال ُعُعَمَمْسْسَيَي ًئًئْيْيَشَشاَ ،رَرَوَو ُجُجٌلٌل َأَأَمْحُقُقُقَمْحَمْح َ ،رَرَوَو ُجُجٌلٌل ٌمٌمٌمَرَرَهَه َ ،رَرَوَو ُجُجٌلٌل َمَما َتَت يِفيِف َرْتَرْتَرْتَفَف ة.
َفَفَأَّمَّمَأ ا ا ُّمُّمَصَصَألَأل ُقُقَيَيَفَف و ُلُلُلَ :رَرِّبِّب َلَلَل ْدَقَق ْد َجَجا َءَء ا ْسْسِإلِإل ال ُمُم َمَمَوَو ا ُعُعَمَمْسْسَأَأ ًئًئْيْيَشَشاَّ ،مَّمَأَأَوَو ا ا َألَألَمْحُقُقَمْحَمْح ُقُقَيَيَفَف و ُلُلُلَ :رَرِّبِّب
ْدَقَقَلَل ْد َجَجا َءَء ا ْسْسِإلِإل ال ُمُم َوَوال َيَيْبْبِّصِّصا ُنُن ْحَيُفُفِذِذْحَيْحَي و يِنيِن ِبِبا ِرِرِرْعْعَبَبْلْل َّ ،مَّمَأَأَوَو ا ا ُمُمَرَرَهْلَهْلَهْل ُقُقَيَيَفَف و ُلُلُلَ :رَريِّبيِّب ْدَقَقَلَل ْد َجَجا َءَء ا ْسْسِإلِإل ال ُمُم
َمَمَوَو ا ِقِقْعْعَأَأ ُلُل ًئًئْيْيَشَشاَّ ،مَّمَأَأَوَو ا ا ِذِذَّلَّل ي َمَما َتَتَت يِفيِف ا ِةِةَرْتَرْتَرْتَفَفْلْل ُقُقَيَيَفَف و ُلُلُلَ :رَرِّبِّب َمَما َأَأَتَتا يِنيِن َلَلَكَك ُسُسَرَر ولُ .ذُذُخُخْأْأَيَيَفَف
َوَوَمَم ا ِثِثي ْمْمُهُهَقَق ِطِطُيُيَلَلي ُهُهُهَّنَّنُعُع ِ ،سِسْرُيْرُيْرُيَفَف ُلُل ِإ ِإ ْمْمِهِهْيْيَلَل ْنْنَأَأ اْدْد ُلُلُخُخ وا ال َّنَّنا َرَرَرَ ،قَقا َلَلَلَ :وَوَفَف ا ِذِذَّلَّل ي ُسُسْفْفَنَن ٍدٍدَّمَّمَحُمَحُمَحُم ِهِهِدِدَيَيِبِبْ ،وْوْوَلَل
ُلُلَخَخَدَد و َهَها َكَكَلَل ا ْتْتَنَن ْمْمِهِهْيْيَلَلَعَع ًدًدْرْرَبَب ا ًمًماَلاَلَسَسَوَو ا» .EQFواحلديث جاء من طرق عن أيب هريرة ،وأيب
( )1جامع البيان يف تأويل القرآن. 536 / 14 :
( )2فتح القدير. 469 /2:
( )3صحيح مسلم(َ ،) 403 -39/1تَتِكِكا ُبُب ا ِنِناَماَمْيْيِإلِإل  ،باب و ِبِب ا ِإلِإلي ِنِناَماَم ا ِةِةَلَل َنَنِّيِّيِبِبَنَنا َحُمَحُمَحُمَحُم ٍدٍدَّمَّم
ُجُجُوُو
َسَسِرِرِبِب
ِخِخْسْسَنَنَوَو ا ِلِلَلَلِمْلِمْلِمْل َّلِمِمِبِب َّل ِهِهِتِت .
( )4مسند أمحد( .) 16301 - 228 / 26

ىَلىَلِإِإ

ِمَجِمَجِمَجي ِعِع ال َّنَّنا ِسِس
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سعيد ،وأنس ،ومعاذ ،وثوبان بأسانيد ضعيفة ،ENFصححه بمجموعها ابن حبان،
والبيهقي ،والضياء املقديس ،وابن القيم ،وابن حجر:EOF
قال القايض عياض يف رشح احلديث األول( :فيه دليل عىل أ ّنّن َمَمن يف أطراف

األرض ،وجزائر البحر املقطعةَ ،مِمَمِمَمِمن مل تبلغه دعوة اإلسالم ،وال أمر النبي

احلرج عنه يف عدم اإليامن ساقط).EPF

 -أ ّنّن

وقال أبو الع ّبّباس القرط ِبِبي( :وفيه دليل عىل أ ّنّن َمَمن مل تبلغه دعوة رسول اهلل

 ،وال أمره ،ال عقاب عليه وال مؤاخذة ،وهذا كام قال تعاىل :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﮊ [اإلرساء ،] ١٥ :و َمَمن مل تبلغه دعوة الرسول ،وال معجزته ،فكأنه مل يبعث
إليه رسول).EQF

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن حديث األصم ونحوه( :وأبو هريرة نفسه

الذي روى هذا احلديث عن النبي

قد ثبت عنه ما رواه غري واحد ،منهم

عبد الرمحن بن أيب حاتم يف تفسريه وغريه ...فبني أبو هريرة أن اهلل ال يعذب أحًدًدا
حتى يبعث إليه رسو اًلاًل ،وأنه يف اآلخرة يمتحن من مل تبلغه الرسالة يف الدنيا).ERF

وقال ابن القيم بعد أن صحح املرفوع ،وأن املوقوف يعضد ذلك إذ ال يقوله
الصحايب بالرأي واالجتهاد( :هي املوافقة للقرآن وقواعد الرشع ،فهي تفصيل ملا
أخرب به القرآن أنه ال يعذب أحًدًدا إال بعد قيام احلجة عليه ،وهؤالء مل تقم عليهم
( )1ساقها ابن القيم( أحكام أهل الذمة.) 1149 /2:
( )2انظر :صحيح ابن حبان( ،) 7357 -653/61القضاء والقدر للبيهقي(،) 645 - 361 /1األحاديث
املختارة للضياء املقديس( ،) 1454 - 203 /2أحكام أهل الذمة البن القيم(،) 1149 /2فتح
الباري(.) 246 /3
( )3إكامل املعلم. 468 /1:
( )4املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم. 368 /1:
( )5درء تعارض العقل والنقل. 295 /4:
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حجة اهلل يف الدنيا ،فال بد أن يقيم حجته عليهم ،وأحق املواطن أن تقام فيه احلجة
يوم يقوم األشهاد ،وتسمع الدعاوى ،وتقام البينات ،وخيتصم الناس بني يدي
الرب ،وينطق كل أحد بحجته ومعذرته ،فال تنفع الظاملني معذرهتم ،وتنفع
غريهم).ENF
ومن تقعيدات العلامء بجعل هذا الرشط أصاًلاًل يبنى عليه عدم تكفري املعني:

قول اإلمام الشافعي( :هلل تعاىل أسامء وصفات جاء هبا كتابه ،وأخرب هبا نبيه
أمته ،وال يسع أحًدًدا من خلق اهلل قامت عليه احل ّجّجة رّدّدها؛ أل ّنّن القرآن نزل هبا،
وص ّحّحّح عن رسول اهلل القول هبا فيام روى عنه العدول ،فإن خالف بعد ذلك بعد
ثبوت احل ّجّجة عليه فهو كافر ،فأما قبل ثبوت احل ّجّجة عليه فمعذور باجلهل؛ أل ّنّن علم
ذلك ال يقدر بالعقل ،وال بالروية ،والقلب ،والفكر ،وال نك ّفّفر باجلهل أحًدًدا إ ّالّال بعد
انتهاء اخلرب إليه).EOF
وقال ابن حزم األندليس( :وال خالف أ ّنّن امرأ لو أسلم ،ومل يعلم رشائع
اإلسالم فاعتقد أ ّنّن اخلمر حالل ،وأن ليس عىل اإلنسان صالة ،وهو مل يبلغه حكم
اهلل تعاىل مل يكن كاف ًرًرا بال خالف يعتد به ،حتى إذا قامت عليه احل ّجّجة فتامدى حينئ ٍذٍذ
بإمجاع األ ّمّمة فهو كافر).EPF
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :والتكفري هو من الوعيد ،فإنه وإن كان القول
تكذي ًبًبا ملا قاله الرسول ،لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسالم ،أو نشأ ببادية
بعيدة ،ومثل هذا ال يكفر بجحد ما جيحده حتى تقوم عليه احلجة ،وقد يكون
الرجل مل يسمع تلك النصوص ،أو سمعها ومل تثبت عنده ،أو عارضها عنده
معارض آخر أوجب تأويلها ،وإن كان خمط ًئًئا ،وكنت دائام أذكر احلديث الذي يف

( )1أحكام أهل الذمة. 1149 /2:
( )2انظر :اجتامع اجليوش اإلسالمية. 94 /1:
( )3املحىل. 135 / 12 :
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الصحيحني يف الرجل الذي قالِ« :إِإَذَذا َنَنَأَأ ا ُّتُّتُمُم َفَفَأُقُقِرِرْحْحَأ و يِنيِنيِنَّ ،مَّمُثُث ا يِنيِنْوْوُقُقَحَحْسْس َّ ،مَّمُثُث َذَذ ُّرُّرو يِنيِن يِفيِف
َأَأَحًدًدَح ا من ال َعَعا َنْيَنْيَنْيَنْيَملَمل ُ .لُلَعَعَفَفَفَف وا ِهِهِبِب
ال ِمِمِمَيَي َ ،وَوَفَف اهللْ ،نْنِئِئَلَل َرَرَدَدَقَق اهلل َعَعَّيَلَّيَلَّيَل ِّنِّنَبَبِّذِّذَعَعُيُيَلَلي َعَعَذَذا ًبًبا َمَما ُهُهَبَبَّذَّذَعَع
َذَذ ِلِلَكَكَ ،قَقَفَف ا َلَل اهلل لهَ :مَما َلَلَمَحَمَحَمَح َكَك َعَعىَلىَل َمَما َتَتْلْلَعَعَفَف ؟ َقَقا َلَلَلُ :تُتَيَيْشْشَخَخ َكَك
َكَ .رَرَفَفَغَغَفَف ُهُهُهَلَل » .ENFفهذا رجل
شك يف قدرة اهلل ،ويف إعادته إذا ُذُذري ،بل اعتقد أنه ال يعاد ،وهذا كفر باتفاق
املسلمني ،لكن كان جاه اًلاًل ال يعلم ذلك ،وكان مؤم ًنًنا خياف اهلل أن يعاقبه فغفر له
بذلك).EOF
وقال الذهبي( :فال يأثم أحد إال بعد العلم ،وبعد قيام احلجة عليه ،واهلل
لطيف رؤوف هبم ،قال تعاىل :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ[اإلرساء ،] ١٥ :وقد كان
سادة الصحابة باحلبشة ،وينزل الواجب والتحريم عىل النبي فال يبلغهم إال بعد
أشهر ،فهم يف تلك األشهر معذورون باجلهل حتى يبلغهم النص ،وكذا يعذر
باجلهل من مل يعلم حتى يسمع النص).EPF
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ عن جده جمدد الدعوة( :إنه
ال يكفر إال بام أمجع املسلمون عىل تكفري فاعله من الرشك األكرب ،والكفـر بآيات اهلل
ورسله ،أو بيشء منها بعد قيام احلجة ،وبلوغها املعتبـر ،كتكفيـر من عبد الصاحلني،
ودعاهم مع اهلل ،وجعلهم أنداًدًدا له فيام يستحقه عىل خلقه ،من العبادات واإلهلية،
وهذا ٌعٌعِمِمْجُمْجُمْجُم عليه أهل العلم واإليامن).EQF

وقال الشيخ سليامن بن سحامن( :وكان شيخنا حممد بن عبد الوهاب يقرر يف
جمالسه ورسائله :أنه ال ُيُي ِّفِّفَكَك ر إال من قامت احلجة الرسالية ،ومن عرف دين
الرسول ،وبعد معرفته تب نّينّي يف عداوته ومسبته .وتارة يقول :وإن كنا ال نكفر من

( )1سبق خترجيه.
( )2جمموع الفتاوى. 231 /3:
( )3كتاب الكبائر. 47 :
( )4الدرر السنية. 466 /1:
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يعبد قبة الكواز ،ونحوه لعدم من ينبههم ،فكيف نكفر من مل هياجر إلينا .ويقول يف
بعضها :وأما من أخلد إىل األرض واتبع هواه ،فال أدري ما حاله).ENF

وقال الشيخ عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب( :إذا فعل اإلنسان الذي يؤمن
باهلل ورسوله ،ما يكون فعله كف ًرًرا ،أو اعتقاده كف ًرًرا ،جه اًلاًل منه بام بعث اهلل به رسوله
 ،فهذا ال يكون عندنا كاف ًرًرا ،وال نحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه احلجة
الرسالية ،التي يكفر من خالفها ،فإذا قامت عليه احلجة ،وبني له ما جاء به الرسول
 ،وأرص عىل فعل ذلك بعد قيام احلجة عليه ،فهذا هو الذي يكفر).EOF
=’= W≤≈=ª^ 4Õ
kÿ Ôs•=^ ﬂ_Î=– Ω
^= æf_òÿ

بام أن قيام احلجة أحد رشوط تكفري املعني ،فال بد من معرفة حدود هذه احلجة
التي يكفر من قامت عليه؛ لئال يكفر من مل يكفره اهلل ورسوله ،أو يعذر بفعل الكفر
من مل يعذره اهلل ورسوله ،ولذا فإننا نستطيع أن نقول :إن احلجة تقوم برشطني:
* ^:EPFÉ^á=` È=ÿ _Â›Â=Ã ∆Î�kå=Í Êr=Ë Ÿƒ= Ôs•=^ ÀÈŸf=W€Ë˚=^ øàêÿ

بأن تبلغ احلجة املكلف بلغته ،وبخطا ٍبٍب يفهمه ،فباتفاق األئمة ال تقوم احلجة
بمخاطبة األعجمي بلسا ٍنٍن عريب ال يفهمه ،بل ال بد أن يفهم القرآن فهم دالل ٍةٍة
وإرشا ٍدٍد ،ودليـل ذلك قوله تعاىل ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﮪﮊ [إبراهيم:]٤:
قال ابن القيم ،وذكر لغة العرب( :فإن داللة القرآن والسنة عىل معانيها من
جنس داللة لغة كل قوم عىل ما يعرفونه ويعتادونه من تلك اللغة ،وهذا ال خيص

( )1كشف الشبهتني. 75 :
( )2الدرر السنية239 /01:
( )3يف األصل كتبت[ :بلوغ احلجة وفهمها] ،فكتب شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه اهلل  -عبارة (عىل
وجه يستطيع فهمها لو أراد) ،وهي أدق ليوافق ما يأيت يف التنبيه.

451

العرب ،بل هو أمر رضوري جلميع بني آدم يتوقف العلم بمدلول ألفاظهم عىل
كوهنم من أهل تلك اللغة التي وقع بينهم هبا التخاطب؛ وهلذا مل يرسل اهلل رسو اًلاًل
إال مهل هباطخ نم هومهف امب ةجحلا مهيلع موقتف ،مهل نيبيل هموق ناسلب  )).ENF
ولذا فإن احلجة تقوم عىل املعني برتمجة ا طخل اب بلغته التي يفهمها ،إذا كان ممن

مل يفهم ذلك باللغة العربية:

قال أبو عبد اهلل القرطبي( :ﮋ ﮛ ﮜﮊ [إبراهيم ،]٤:أي :بلغتهم؛ ليبينوا

هلم أمر دينهم ،ووحد اللسان وإن أضافه إىل القوم؛ ألن املراد اللغة ،فهي اسم جنس
يقع عىل القليل والكثري ،وال حجة للعجم وغريهم يف هذه اآلية؛ ألن كل من ترجم
له ما جاء به النبي

ترمجة يفهمها لزمته احلجة).EOF

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فكذلك بعث حممًدًدا إىل قومه وغري قومه،

ولكن إنام يبعث بلسان قومه ليبني هلم ،ثم حيصل البيان لغريهم بتوسط البيان هلم:

إما بلغتهم ولساهنم ،وإما بالرتمجة هلم ،ولو مل يتبني لقومه أو اًلاًل مل حيصل مقصود

الرسالة ،ال هلم ،وال لغريهم).EPF
وقد صن

العلامء عىل هذا الرشط يف معرض ذكر أهل الف ةرت :

قال الشاطبي( :وجوه التعبدات يف أزمنة الفرتات مل هيتد إليها العقالء
اهتداءهم لوجوه معاين العادات ،فقد رأيت الغالب فيهم الضالل فيها وامليش عىل
غري طريق ،ومن ثم حصل التغيري فيام بقي من الرشائع املتقدمة ،وهذا مما يدل داللة
واضحة عىل أن العقل ال يستقل بدرك معانيها ،وال بوضعها ،فافتقرنا إىل الرشيعة يف
ذلك ،وملا كان األمر كذلك عذر أهل الفرتات يف عدم اهتدائهم ،فقال تعاىل :ﮋ ﯨ
( )1الصواعق املرسلة. 742 /2:
( )2اجلامع ألحكام القرآن. 340 /9:
( )3اجلواب الصحيح. 70 /2:
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ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ [اإلرساء ،] ١٥ :وقال تعاىل :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [النساء:
يف رفع تكليف ما ال يطاق).ENF

١٦٥

] ،واحلجة ههنا هي التي أثبتها الرشع

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وذكر من أسلم ومل يصل جه اًلاًل( :والصحيح
الذي تدل عليه األدلة الرشعية :أن اخلطاب ال يثبت يف حق أحد قبل التمكن من
سامعه؛ فان القضاء ال جيب عليه يف الصور املذكورة ونظائرها مع اتفاقهم عىل انتفاء
اإلثم؛ ألن اهلل عفا هلذه األمة عن اخلطأ والنسيان ،فإذا كان هذا يف التأثيم فكيف يف
التكفري ،وكثري من الناس قد ينشأ يف األمكنة واألزمنة الذي يندرس فيها كثري من
علوم النبوات ،حتى ال يبقى من يبلغ ما بعث اهلل به رسوله من الكتاب واحلكمة،
فال يعلم كث ًريًريا مما يبعث اهلل به رسوله ،وال يكون هناك من يبلغه ذلك ،ومثل هذا ال
يكفر؛ وهلذا اتفق األئمة عىل أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم واإليامن ،وكان
حديث العهد باإلسالم ،فأنكر شي ًئًئا من هذه األحكام الظاهرة املتواترة ،فانه ال حيكم
بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول؛ وهلذا جاء يف احلديثْ « :أْأَيَييِتيِت َعَعىَلىَل ال َّنَّنا ِس
ِس َمَمَزَز ا ٌنٌن
اَلاَل ُفُفِرِرْعْعَيَي و َنَن ِفِفي ِهِه ًةًةاَلاَلَصَص َ ،وَواَلاَل َكَكَزَز ا ًةًةَ ،وَواَلاَل ًمًمْوْوَصَص اَ ،وَواَلاَل َحًّجًّجَح ا ،إ اَّلاَّل ال ُخُخْيْيَّشَّش ا ُريُريِبِبَكَكْلْل َ ،وَوا ُجَعَعْلْل ُج و ُزُز
ا ُةُةُةَريَريِبِبَكَكْلْل ُ ،قُقَيَي و ُلُلُلْ :دَأَأ ْد َنَنْكْكَرَرا آ َبَبا َنَنَءَء ا ْمْمُهُهَوَو ُقُقَيَي و ُلُلو َنَنَن :اَلاَل إ َهَهَلَل إ اَّلاَّل اهللْ ،مْمُهُهَوَو اَلاَل ْدَيَي ْد ُرُرو َنَن ًةًةاَلاَلَصَص َوَواَلاَل
َكَكَزَز ا ًةًة َوَواَلاَل َحًّجًّجَح ا».EPF)EOF
* ^WÔs•^= ÔÃà≈‹= ‚‹= ‚’›kÿ^=WÏ‡_oÿ^= øàêÿ

بأن يكون ممن يتمكن من الوصول إىل العلم بام أنزل اهلل ،فإن كان عاج ًزًزا عن
ذلك جلنون ،أو كان عاق اًلاًل لكن مل يتمكن من الوصول إىل احلق مع بذله لكثرة انتشار
الباطل أو اشتباه احلق فال تقوم عليه احلجة:
( )1املوافقات. 303 /2:
( )2سبق خترجيه.
( )3جمموع الفتاوى. 407 / 11 :
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :واحلجة عىل العباد إنام تقوم بشيئني :برشط

التمكن من العلم بام أنزل اهلل ،والقدرة عىل العمل به ،فأما العاجز عن العلم
كاملجنون ،أو العاجز عن العمل ،فال أمر عليه وال هني .وإذا انقطع العلم ببعض

الدين ،أو حصل العجز عن بعضه ،كان ذلك يف حق العاجز عن العلم أو العمل
بقوله ،كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن مجيعه كاملجنون مث اًلاًل).ENF

وقال أي ًضًضا( :وقد تقدم أن غيبة العقل تكون عذ ًرًرا يف رفع القلم ،وكذلك

الشبهة التي ترفع معها قيام احلجة قد تكون عذ ًرًرا يف الظاهر).EOF

وقال ابن القيم( :إ ّنّن العذاب يستحق بسببني :أحدمها :اإلعراض عن احل ّجّجة

وعدم إرادهتا والعمل هبا ،وبموجبها .ال ّثّثاين :العناد هلا بعد قيامها وترك إرادة

موجبها .فاأل ّوّول :كفر إعراض .وال ّثّثاين :كفر عناد .وأما كفر اجلهل مع عدم قيام

احل ّجّجة ،وعدم التمكن من معرفتها ،فهذا الذي نفى اهلل ال ّتّتعذيب عنه ،حتى تقوم
حجة ال ّرّرسل).EPF

وليتضح تصور هذه امل أس لة ف نإ نا سن وق مثالني ذكرمها أهل العلم:
قال ابن حزم عن الصحابة

( :إنام مل ينكروا عىل من مل تقم احلجة عليه يف

املسألة فقط ،وأنكروا أشد اإلنكار عىل من خالف بعد قيام احلجة عليه .وكيف مل

ينكروا وقد رضبوا عىل ذلك بالسيوف من خالفهم؟ فأي إنكار أشد من هذا؟
أوليس عمر قد قالَ « :وَواهللَ ،مَما َمَما َتَت ُسُسَرَر و ُلُل َ ،وَواَلاَل ُتُتْوْوُمُمَيَي َحَّتَّتَحى ُكُكَيَي و َنَن آِخَنَنَرَرِخ ا ًتًتْوْوَمَم ا،
و َّنَّنَعَعِجِجْرَيْرَيْرَيَلَل َّنَّنَعَعَطَطْقْقَيَيَلَلَفَف َيَيِدِدْيْيَأَأ َجَجِرِر ا ٍلٍل ْرْرَأَأَوَو ُجُج ُهُهُهَلَل ْمْمْم»؟ ،EQFفام قدح هذا يف عدالته ،إذ قال
( )1املرجع السابق. 59 / 20 :
( )2املرجع السابق. 486 /2:
( )3طريق اهلجرتني.116:
ِةِةَبَب
ِلِلْوْوَقَق
( )4صحيح البخاري(َ ،) 3667 -6/5تَتِكِكا ُبُب َضَضَفَف ا ِلِلِئِئ ال َحَحَّصَّص ا َ ،بَبا ُبُب ال ِّيِّيِبِبَّنَّن

« ْوْوَلَل ُتُتْنْنُكُك ًذًذِخِخَّتَّتُمُم ا ِلِلَخَخي اًلاًلاًل».
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خمط ًئًئا ،ثم رجع إىل احلق إذ سمع القرآن :ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ [الزمر ،] ٣٠ :وإن

املتامدي عىل هذا القول بعد قيام احلجة عليه كافر).ENF

وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية من يّدّدعي أن الوحي خيال نفساين واملالئكة

خياالت ،ومن كانوا يعظمون حممًدًدًدا ومسيلمة ويقولون :نشهد أن حممًدًدا ومسيلمة
رسوال اهلل مما يعلم باالضطرار من دين الرسل أنه كفر ،وذكر أن هناك منافقني

زنادقة يعرفون مناقضة هذا للوحي ،ثم قال( :ومن هؤالء من ال يكون قصده

الزندقة والنفاق ،لكن ال يكون عار ًفًفا بحال الرسول وقدر ما جاء به ،ولكنه يعظمه
تعظي اًماًم جمم اًلاًل ،ويرى هؤالء قد تكلموا يف النبوة وحقيقتها بكالمهم ،وهو عاجز عن

معرفة حقيقة األمر ،فيعتقد هذا يف النبوة ،وهؤالء يكثرون يف أماكن الفرتات التي

تضعف فيها آثار النبوة إذا مل يكن هناك من يقوم بحقائقها ،وهؤالء يكونون يف

الدول اجلاهلية :كدولة بني عبيد ،ودولة التتار ،ونحوهم ،ومن هؤالء من يغفر اهلل
له؛ فإنـه إذا اجتهد وسعه يف اإليامن بالرسول ،ومل يبق له قدرة عىل أكثر مما حصل له

من اإليامن به مل يكلف اهلل نف ًسًسا إال وسعها ،وإن كان قوله بعد قيام احلجة عليه كفر،
كالذي قال ألهلهِ« :إِإَذَذا َنَنَأَأ ا ُّتُّتُمُم فا َحَحَحْسْس يِنيِنيِنْوْوُقُق َّ ،مَّمُثُث َذَذ ُّرُّرو يِنيِن يِفيِف ال ِمِمِمَيَي َ ،وَوَفَف اهللْ ،نْنِئِئَلَل َرَرَدَدَقَق اهلل َعَعَّيَلَّيَلَّيَل
ِّنِّنَبَبِّذِّذَعَعُيُيَلَلي َعَعَذَذا ًبًبا اَلاَل ُهُهُبُبِذِذَعَعُيُي َأَأَحًدًدَح ا من ال َعَعا َنْيَنْيَنْيَنْيَملَمل » .واحلديث يف الصحيحني من غري وجه،EOF
فإن هذا جهل قدرة اهلل عىل إعادته ،ورجا أنه ال يعيده بجهل ما أخرب به من اإلعادة،

ومع هذا ملا كان مؤم ًنًنا باهلل ،وأمره وهنيه ،ووعده ووعيده ،خائ ًفًفا من عذابه ،وكان
جهله بذلك جه اًلاًل مل تقم عليه احلجة التي توجب كفر مثله -غفر اهلل له).EPF
=

( )1اإلحكام يف أصول األحكام. 613 /4:
( )2سبق خترجيه.
( )3الصفدية. 232 /1:
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جاء يف كالم أئمة الدعوة رمحهم اهلل أن قيام احلجة يكون ببلوغها ال بفهمها،

مما يفهم منه أنه ال عربة عندهم يف الرشط الثاين يف مسألة العاقل الذي بلغته احلجة،

فإنه ال يعذر ،ولو مل يفهمها:

قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب( :فإ َّنَّن الذي مل تقم عليه احلجة هو

الذي حديث عهد باإلسالم ،والذي نشأ ببادية بعيدة ،أو يكون ذلك يف مسألة

خفية ،مثل الرصف ،والعطف ،فال يكفر حتى ُيُيع ُفُفَّرَّر  ،وأما أصول الدين التي

أوضحها اهلل وأحكمها يف كتابه فإن حجة اهلل هو القرآن ،فمن بلغه القرآن فقد بلغته

احلجة ،ولكن أصل اإلشكال أنكم مل تفرقوا بني قيام احلجة وبني فهم احلجة ،فإن

أكثر الكفار واملنافقني من املسلمني مل يفهموا حجة اهلل مع قيامها عليهم ،كام قال
تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ

[الفرقان.ENF) ] ٤٤ :

فالشيخ اإلمام :يتحدث عام ذكره بعض الناس يف زمنه إىل يومنا هذا ،من عدم

تكفري عباد القبور واألرضحة الذين بلغهم القرآن بلغتهم التي يعرفون ،أو قام فيهم

من يبلغهم بلغتهم ،فصمد هلم علامء التوحيد بالبيان هلم ،وإيضاح املحجة ،ومل
يقصد الشيخ يف اشرتاط قيام احلجة نفي الفهم الناشئ عن عجز مع بذل الوسع يف

طلبه ،الذي اشرتطه العلامء باإلمجاع لقيام احلجة ،وهو الذي ذكره ابن القيم حني
ف ّرّرق بني عاجز حمب للهدى ،غري قادر عليه ،وال عىل طلبه ،وبني عاجز معرض ال

إرادة له ،وال حيدث نفسه بغري ما هو عليه ،فقال( :وهذا ال جيب أن يلحق باألول ملا

بينهام من الفرق؛ فاألول :كمن طلب الدين يف الفرتة ومل يظفر به ،فعدل عنه بعد

استفراغ الوسع يف طلبه عج ًزًزا وجه اًلاًل .والثاين :كمن مل يطلبه بل مات عىل رشكه،
( )1الرسائل الشخصية-ضمن مؤلفات الشيخ.442/7:
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وإن كان لو طلبه لعجز عنه ،ففرق بني عجز الطالب وعجز املعرض ،فتأمل هذا

املوضع ،واهلل يقيض بني عباده يوم القيامة بحكمه وعدله ،وال يعذب إال من قامت

عليه حجته بالرسل فهذا مقطوع به يف مجلة اخللق) .ENFوتوضيح ذلك من كالم

الشيخ املجدد من وجهني:
* الوجه األول:

أن الشيخ اإلمام مل ينف فهم الداللة الواجب الناشئ عن العجز وعدم

التمكن ،وإنام نفى يف اشرتاط قيام احلجة فهم االنتفاع الناشئ عن اإلعرا ٍضٍض عن

ال ّنّنصوص ،والتفريط يف طلب احلق ،واتباع اهلوى ،ر ًّدًّدا عىل من قال« :إذا مل يفهم

املخاطب فه اًماًم ال لبس فيه ،كفهم أهل العلم؛ فه ٍمٍمٍم يتبني معه احلق يف نفس األمر -مل
تقم عليه احلجة ،ولو كان معر ًضًضا ،مفر ًطًطا ،متب ًعًعا هلواه» ،وهذا أمر يعلم فساده

باالضطرار:

ولذا ّملّملا أشار ابن القيم إىل أنه ال تنايف بني قيام احلجة بالعلم ،وبني نفيه بالطبع
عىل قلوب من ال يعمل بموجب احلجة وينقاد هلا ،كام يف قوله تعاىل ﮋ ﮪ ﮫ

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ[اإلرساء ،] 46 ، ٤5 :حتى
قال( :فأخرب سبحانه أنه منعهم فقه كالمه  -وهو اإلدراك الذي ينتفع به من فقهه -
ومل يكن ذلك مان ًعًعا هلم من اإلدراك الذي تقوم به احلجة عليهم ،فإهنم لو مل يفهموه
مجلة ما ولوا عىل أدبارهم نفو ًرًرا عند ذكر توحيد اهلل ،فلام ولوا عند ذكر التوحيد دَّلَّل
عىل أهنم كانوا يفهمون اخلطاب ،وأن الذي غيش قلوهبم كالـذي غيش آذاهنم،
ومعلوم أهنم مل يعدموا السمع مجلة ويصريوا كاألصم ،ولذلك ينفى سبحانه عنهم
السمع تارة ،ويثبته أخرى ،قال اهلل تعاىل :ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﮊ
( )1طريق اهلجرتني. 610 :

061

[امللك ،] ١٠ :فهذا السمع املنفي عنهم سمع الفهم ،والفقه ،واملعنى ،ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﮊ [األنفال :] ٢٣ :سم ًعًعا ينتفعون به ،وهو فقهه املعنى وعقله ،وإال فقد
سمعوه سم ًعًعا تقوم به عليهم احلجـة ،ولكن ملا سمعوه مع شدة بغضه ،وكراهته،
ونفرهتم عنه مل يفهموه ،ومل يعقلوه ،والرجل إذا اشتدت كراهته للكالم ونفرته عنه مل
يفهم ما يراد به ،فينزل منزلة من مل يسمعه).ENF
ويدل عىل أن الشيخ اإلمام يريد ما ذكره ابن القيم أنه استدل بدليله:

قال الشيخ اإلمام( :فإذا كان املع نّينّي يك ّفّفر إذا قامت عليه احل ّجّجة ،فمن املعلوم
أ ّنّن قيامها ليس معناه أن يفهم كالم اهلل ورسوله مثل فهم أيب بكر ال ّصّصديق  ،بل
إذا بلغه كالم اهلل ورسوله وخال من يشء يعذر به فهو كافر ،كام كان الكفار كلهم
تقوم عليهم احلجة بالقرآن مع قول اهلل :ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ
[اإلرساء.EOF)] 46 :
فقول الشيخ( :وخال من يشء يعذر به فهو كافر) يدل عىل إثباته أن احلجة ال
تقوم إذا مل يفهم فه اًماًم ناش ًئًئا عن عجز إذا بذل وسعه يف طلبه ،بخالف من ال يكفر
عباد األرضحة والقبور؛ بحجة أهنم مل يفهموا مع إعراضهم عن داللة القرآن ،وصم
آذاهنم عن حججه.

ولذا قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ( :تقدم أن اجلاهل
واملتأول ال يعذر إال مع العجز؛ ولذلك قيده الشيخ ابن القيم بقوله« :تأوي اًلاًل يعذر
صاحبه» فليس كل تأويل وكل جهل يعذر صاحبه ،وليس كل ذنب جيرى التأويل
فيه ،ويعذر اجلاهل به وقد تقدم أن عامة الكفار واملرشكني من عهد نوح إىل وقتنا
هذا جهلوا وتأولوا).EPF
( )1مفتاح دار السعادة. 101 /1:
( )2الدرر السنية. 69 /01:
( )3منهاج التأسيس. 262 :
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وقال شيخنا حممد العثيمني( :شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب قد ذكر يف
رسائله أنه ال يك ِّفِّفر أحًدًدا مع اجلهل ،وإذا كان قد ذكر يف «كشف الشبهات» أنه ال
عذر باجلهل ،فيح َمَمل عىل أن املراد بذلك اجلهل الذي كان من صاحبه تفريط يف عدم
التعلم ،مثل أن يعرف أن هناك شي ًئًئا خيا ِلِلف ما هو عليه ،ولكن يف ِّرِّرط ،ويتهاون:
فحينئ ٍذٍذ ال ُيُيعذر باجلهل).ENF
و ّملّملا نقل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ استدالل أحد الضالل

عىل عدم تكفري عباد القبور الذين قامت عليهم احلجة يف زمن شيخ اإلسالم

حممد بن عبد الوهاب؛ احتجا ًجًجا بام جاء عن شيخ اإلسالم ابن تيمية من عدم

تكفريه ملن دعا غري اهلل ،وطلب منه ما ال يقدر عليه إال اهلل :كمغفرة الذنوب،
وهداية القلوب ،وطلب الرزق؛ لغلبة اجلهل ،وقلة العلم بآثار الرسالة ،حتى يبني

هلم ما جاء به الرسول مما خيالفه ،فقال الشيخ عبد اللطيف( :وشيخنا قد قرر هذا

وبينه؛ وفا ًقًقا لعلامء األمة ،واقتداء هبم ،ومل يكفر إال بعد قيام احلجة ،وظهور الدليل،
حتى إنه توقف يف تكفري اجلاهل من عباد القبور إذا مل يتيرس له من ينبهه ،وهذا هو

املراد بقول الشيخ ابن تيمية« :حتى يبني هلم ما جاء به الرسول

» ،فإذا حصل

البيان الذي يفهمه املخاطب ويعقله فقد تبني له ،وليس بني ب نّينّي وتبني فرق هبذا
االعتبار؛ ألن كل من بني له ما جاء به الرسول وأرص وعاند ،فهو غري مستجيب،
واحلجة قائمة عليه ،سواء كان إرصاره لشبهه عرضت ،كام وقع للنصارى وبعض

املرشكني من العرب ،أو كان ذلك عن عناد ،وجحود ،واستكبار كام جرى لفرعون
وقومه وكثري من مرشكي العرب .فالصنفان حيكم بكفرهم إذا قامت احلجة التي

جيب اتباعها ،وال يلزم أن يعرف احلق يف نفس األمر كام عرفته اليهود وأمثاهلم ،بل

يكفي يف التكفري رد احلجة وعدم قبول ما جـاءت به الرسل).EOF
( )1دروس وفتاوى احلرم املكي:عام  1411هـ/رشيط-9وجه أ.
( )2مصباح الظالم. 325 :
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وبني الشيخ عبد اللطيف كذلك الفهم املنفي الشرتاط قيام احلجة ،فقال أي ًضًضا:
(وينبغي أن يعلم الفرق بني قيام احلجة وفهم احلجة ،فإن من بلغته دعوة الرسل فقد
قامت عليه احلجة؛ إذا كان عىل وجه يمكن معه العلم ،وال يشرتط يف قيام احلجة أن
يفهم عن اهلل ورسوله ما يفهمه أهل اإليامن ،والقبول ،واالنقياد ملا جاء به الرسول
).ENF

وقال الشيخ محد بن معمر( :وليس املراد بقيام احلجة أن يفهمها فه اًماًم جل ًّيًّيا كام
يفهمها من هداه اهلل ووفقه وانقاد ألمره).EOF
* الوجه الثاين:

تقدم قول الشيخ اإلمام حني قال( :ال نكفر من عبد الصنم ،الذي عىل
عبد القادر ،والصنم الذي عىل قرب أمحد البدوي ،وأمثاهلام؛ ألجل جهلهم ،وعدم من
ينبههم) .EPFمما يد ُّلُّل عىل اشرتاط الشيخ يف قيام احلجة انتفاء الفهم الناشئ عن
العجز ،أما من كف ّرّرهم ولو مل يفهموا احلجة ،فهم قوم عبدوا غري اهلل ،كالطواغيت،
واألرضحة ،فلام بلغتهم احلجة ،وقامت عليهم املحجة بلسان عريب مبني اعتذر هلم
بعض اجلهلة بأن عدم قبوهلم ليس عن مشاقة ،وإنام عن جهل وعدم فهم:

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ( :والشيخ حممد من أعظم
الناس توق ًفًفا وإحجا ًمًما عن إطالق الكفر ،حتى إنه مل جيزم بتكفريه اجلاهل الذي
يدعو غري اهلل ،من أهل القبور ،أو غريهم ،إذا مل يتيرس له من ينصحه ،ويبلغه احلجة
التي يكفر تاركها ،قال يف بعض رسائله« :و ذإ ا كنا ال نقا لت من يعبد قبة الكواز حتى
نتقدم بدعوته ىلإ خإ الص الدين هلل ،فكيف نكفر من مل هياجر إلينا ،وإن كان مؤم ًنًنا
موح ًدًدا؟»).EQF

( )1منهاج التأسيس.152:
( )2النبذة الرشيفة. 17 1:
( )3الدرر السنية. 104 /1:
( )4منهاج التأسيس. 98 :
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وقال الشيخان عبد اهلل وأخوه إبراهيم ابنا عبد اللطيف ،والشيخ سليامن بن
سحامن( :وأما قوله عن الشيخ حممد رمحه اهلل أنه ال يكفر من كان عىل قبة الكواز،
ونحوه ،وال يكفر الوثني حتى يدعوه ،وتبلغه احلجة ،فيقال :نعم ،فإن الشيخ حممًدًدا
مل يكفر الناس ابتداء ،إال بعد قيام احلجة والدعوة؛ ألهنم إذ ذاك يف زمن فرتة ،وعدم
علم بآثار الرسالة؛ ولذلك قال :جلهلهم وعدم من ينبههم ،فأما إذا قامت احلجة فال
مانع من تكفريهم وإن مل يفهموها .ويف هذه األزمان  -خصو ًصًصا يف جهتكم  -قد
قامت احلجة عىل من هناك ،واتضحت هلم املحجة ،ومل يزل يف تلك البالد من يدعو
إىل توحيد اهلل ،ويقرره ،ويناضل عنه ،ويقرر مذهب السلف ،وما دلت عليه
النصوص من الصفات العلية ،واألسامء القدسية ،ويرد ما يشبه به بعض أتباع
اجلهمية ،ومن عىل طريقتهم ،حتى صار األمر يف هذه املسائل يف تلك البالد أظهر
منه يف غريها ،وال ختفى النصوص واألدلة حتى عىل العوام ،فال إشكال  -واحلالة
هذه  -يف قيام احلجة وبلوغها عىل من يف جهتكم من املبتدعة ،والزنادقة
الضالل).ENF

وقال الشيخ عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب معتذ ًرًرا ع ّمّمن غلط من العلامء
فلم يكفر من قال مليت :أسألك الشفاعة( :غلط الصحابة -وهم مجع ،ونبينا بني
أظهرهم ،سار فيهم نوره -فقالوا« :ا ْلْلَعَعْجْج َنَنَلَلا َذَذا َتَت أ َوَوْنْن ا ٍطٍط اَماَمَكَك ْمْمُهَلُهَلُهَل َذَذات أ َوَوْنْن ا ٍطٍطٍط» .EOFفإن
قلت :هذا فيمن ذهل ،فلام نبه انتبه ،فام القول فيمن حرر األدلة ،واطلع عىل كالم
األئمة القدوة ،واستمر م ًّرصًّرصا عىل ذلك حتى مات؟ قلت :وال مانع أن نعتذر ملن
ذكر ،وال نقول :إنه كافر ،وال ملا تقدم أنه خمطئ ،وإن استمر عىل خطئه؛ لعدم من
يناضل عن هذه املسألة يف وقته بلسانه وسيفه وسنانه ،فلم تقم عليه احلجة ،وال

( )1الدرر السنية. 433 /01:
ِلِلْوْوُسُسَرَر
اهلل َ ،مَما َجَجا َءَءُ « :بُبَكَكْرَتْرَتْرَتَلَلن َ َ س َنَنَنَن ْنْنَمَم َكَكا َنَن ُكُكَلَلْبْبَقَق م».
( )2رواه الرتمذي(َ ،) 80 12- 475 /4تَتِكِكا ُبُب ال ِنِنَتَتِفِف ْنْنَعَع
ومسند أمحد(  ،) 21897 - 225 / 36وصححه ابن حبان( َ ،) 6702 - 94 / 15تَتِكِكا ُبُب ال ْيْيِرِرَأَأَّتَّت خ ،ذكر اإلخبار
عن اتباع هذه األمة سنن من قبلهم من األمم .وقال الرتمذي« :هذا حديث حسن صحيح».

461

وضحت له املحجة ،بل الغالب عىل زمن املؤلفني املذكورين التواطؤ عىل هجر كالم
أئمة السنة يف ذلك رأ ًسًسا ،ومن اطلع عليه أعرض عنه ،قبل أن يتمكن يف قلبه؛ ومل
يزل أكابرهم تنهى أصاغرهم عن مطلق النظر يف ذلك ،وصولة امللوك قاهرة ملن وقر
يف قلبه يشء من ذلك ،إال من شاء اهلل منهم).ENF
 

( )1الدرر السنية. 235 /1:

561

:

وهو من أعظم موانع التكفري التي متنع حلوق الكفر باملعني ،وعليه مدار إنزال

الكتب وإرسال الرسل ،واألمر بالتبليغ ،والدعوة إىل اهلل ،كام قال تعاىل :ﮋﭾ

ﭿﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇﮈﮊ [النساء:

١٦٥

]:

قال ابن حزم( :وال خالف يف أن امرأ لو أسلم ،ومل يعلم رشائع اإلسالم،

فاعتقد أن اخلمر حالل ،وأن ليس عىل اإلنسان صالة ،وهو مل يبلغه حكم اهلل تعاىل-

مل يكن كاف ًرًرا بال خالف يعتد به ،حتى إذا قامت عليه احلجة فتامدى حينئذ ،بإمجاع

األمة فهو كافر).ENF

وقال أي ًضًضا( :ومن مل يبلغه الباب من واجبات الدين فإنه معذور ،ال مالمة

عليه ،وقد كان جعفر بن أيب طالب وأصحابه

بأرض احلبشة ،ورسول اهلل

باملدينة ،والقرآن ينزل والرشائع ترشع ،فال يبلغ إىل جعفر وأصحابه أص اًلاًل؛ النقطاع

الطريق مجلة من املدينة إىل أرض احلبشة ،وبقوا كذلك ست سنني ،فام رضهم ذلك

يف دينهم شي ًئًئا ،إذا عملوا باحلرام وتركوا املفروض).EOF

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :من الناس من يكون جاه اًلاًل ببعض هذه

األحكام جه اًلاًل يعذر به ،فال حيكم بكفر أحد حتى تقوم عليه احلجة من جهة بالغ

الرسالة ،كام قال تعاىل :ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [النساء:

١٦٥

] ،وقال

تعاىل :ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ [اإلرساء] ١٥ :؛ وهلذا لو أسلم رجل ومل يعلم أن

( )1املحىل. 135 / 12 :
( )2الفصل يف امللل واألهواء والنحل. 50 /4:

661

الصالة واجبة عليه ،أو مل يعلم أن اخلمر حيرم -مل يكفر بعدم اعتقاد إجياب هذا
وحتريم هذا ،بل ومل يعاقب حتى تبلغه احلجة النبوية).ENF

فإذا فعل املعني قو اًلاًل ،أو فع اًلاًل ،أو اعتقد اعتقاًدًدا بخالف احلق املنزل فال تقوم

احلجة عليه إال ببلوغ العلم الرافع هلذا اجلهل ،وسنجيل هذا املانع من وجهني:
^ W€Ë˚=^ ÊrÈÿأدلة هذا املانع ،وهي كثرية نذكر منها:

* الدليل األول:

ما رواه الشيخان عن يِبيِبَأَأ َةَةَرَرْيْيَرَرُهُه
أ ّنّنه َقَقا َلَلَ « :كَكا َنَن َرَرُجُجٌلٌل ُفُفِرْسِرْسِرْسُيُي
ْنْنَعَع ال ِّيِّيِبِبَّنَّن
ُهُهَرَضَرَض ا ُتُتْوْوَمْلَمْلَمْل َقَقا َلَل ِنِنَبَبِلِلي ِهِهِهِ :إِإَذَذا َنَنَأَأ ا ُّتُّتُمُم َفَفَأُقُقِرِرْحْحَأ و يِنيِنيِنَّ ،مَّمُثُث ا ُنُنُنَحَحْطْط و يِنيِنيِنَّ ،مَّمُثُث َذَذ ُّرُّرو يِنيِن
َعَعىَلىَل ِهِهِهِسِسْفْفَنَن  ،اَّماَّمَلَلَفَف َحَحَرَض
َمَما َتَت َلَلِعِعُفُف ِهِهِبِب
يِفيِف ال ِّرِّري ِحِحِحَ ،وَوَفَف اهللْ ،نْنِئِئَلَل َرَرَدَدَقَق َعَعَّيَلَّيَلَّيَل َرَريِّبيِّب ِّنِّنَبَبِّذِّذَعَعُيُيَلَلي َعَعَذَذا ًبًبا َمَما ُهُهَبَبَّذَّذَعَع َأَأَحًدًدَح ا .اَّماَّمَلَلَفَف
َذَذ ِلِل َكَك
َكَ ،فَفَأَرَرَمَمَأ اهلل ا َضَضَضْرْرَألَأل َ ،قَقَفَف ا َلَلَل :ا ِعِعَمْجَمْجَمْج ي َمَما ِفِفي ِكِك ُهُهْنْنِمِم ْ .تْتْتَلَلَعَعَفَفَفَف َ ،فَفِإِإَذَذا َوَوُهُه َقَقا ٌمٌمٌمِئِئ َ ،قَقَقَفَف ا َلَلَلَ :مَما
َكَ ،رَرَفَفَغَغَفَف ُهُهُهَلَل » .EOFفهذا رجل قال الكفر
َلَلَمَحَمَحَمَح َكَك َعَعىَلىَل َمَما َتَتْعْعَنَنَصَص ؟ َقَقا َلَلَلَ :يَيا َرَرِّبِّبُ ،تُتَيَيْشْشَخَخ َكَك
البواح ومل يكفر؛ ألنه لو كفر بمقالته مل يغفر اهلل له.

قال ابن قتيبة( :وهذا رجل مؤمن باهلل ،مقر به ،خائف له ،إال أنه جهل صفة
من صفاته ،فظن أنه إذا أحرق و ِرِرُذُذ ي يف الريح أنه يفوت اهلل تعاىل ،فغفر اهلل تعاىل له
بمعرفته ما بنيته ،وبمخافته من عذابه جهله هبذه الصفة من صفاته).EPF

وقال أبو عمر ابن عبد الرب( :وأما جهل هذا الرجل املذكور يف هذا احلديث

بصفة من صفات اهلل يف علمه وقدره فليس ذلك بمخرجه من اإليامن ،أال ترى أن
عمر بن اخلطاب وعمران بن حصني ،ومجاعة من الصحابة سألوا رسول اهلل

( )1جمموع الفتاوى. 406 / 11 :
( )2سبق خترجيه.
( )3تأويل خمتلف احلديث.681:

عن
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القدر ،ومعلوم أهنم إنام سألوه عن ذلك وهم جاهلون به ،وغري جائز عند أحد من
املسلمني أن يكونوا بسؤاهلم عن ذلك كافرين ،أو يكونوا يف حني سؤاهلم عنه غري

مؤمنني).ENF

وقال ابن حزم ،بعد أن ذكر حديث هذا الرجل( :فهذا إنسان جهل إىل أن

مات أن اهلل

يقدر عىل مجع رماده وإحيائه ،وقد غفر له؛ إلقراره وخوفه وجهله،

وقد قال بعض من حيرف الكلم عن مواضعه أن معنى « ْنْنِئِئَلَل َرَرَدَدَقَق َعَعَّيَلَّيَلَّيَلَّيَل» :إنام هو :لئن
ضيق اهلل عىل ،كام قال تعاىل :ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ [الفجر ،] ١٦ :وهذا تأويل

باطل ال يمكن؛ ألنه كان يكون معناه حينئذ :لئن ضيق اهلل عيل ليضيقن عىل .وأي ًضًضا
فلو كان هذا ملا كان ألمره بأن حيرق ويذر رماده معنى ،وال شك يف أنه إنام أمره

بذلك ليفلت من عذاب اهلل تعاىل).EOF

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية وذكر احلديث( :فهذا الرجل كان قد وقع له

الشك واجلهل يف قدرة اهلل تعاىل عىل إعادة ابن آدم بعدما أحرق وذري ،وعىل أنه
يعيد امليت وحيرشه إذا فعل به ذلك ،وهذان أصالن عظيامن :أحدمها متعلق باهلل

تعاىل ،وهو اإليامن بأنه عىل كل يشء قدير .والثاين :متعلق باليوم اآلخر ،وهو اإليامن

بأن اهلل يعيد هذا امليت وجيزيه عىل أعامله .ومع هذا فلام كان مؤم ًنًنا باهلل يف اجلملة،
ومؤم ًنًنا باليوم اآلخر يف اجلملة ،وهو أن اهلل يثيب ويعاقب بعد املوت ،وقد عمل
عم اًلاًل صا ًحلًحلا ،وهو خوفه من اهلل أن يعاقبه عىل ذنوبه ،غفر اهلل له بام كان منه من

اإليامن باهلل ،واليوم اآلخر ،والعمل الصالح ،وأيضا فقد ثبت يف الصحيح عن النبي
َّ « :نَّنَأَأ اهلل ْخُيَرَرْخُيْخُي ُجُج ْنْنِمِم ال َّنَّنا ِرِر ْنْنَمَم َكَكا َنَن يِفيِف ِهِهِبِبْلْلَقَق َقَقْثْثِمِم ا ُلُل ِدْيْيِد نا ٍرٍر ْنْنِمِم ِإِإي ِنِنِناَماَم ».ENF)EPF
( )1التمهيد. 46 /81:
( )2الفصل يف امللل واألهواء والنحل. 40 1/3:
( )3سبق خترجيه.
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وقال أي ًضًضا( :فهذا رجل شك يف قدرة اهلل ،ويف إعادته إذا ُذُذري ،بل اعتقد أنه
ال يعاد ،وهذا كفر باتفاق املسلمني ،لكن كان جاه اًلاًل ال يعلم ذلك ،وكان مؤم ًنًنا
خياف اهلل أن يعاقبه ،فغفر له بذلك).EOF

وقال ابن القيم يف بيان كفر اجلحود( :فاملطلق :أن جيحد مجلة ما أنزله اهلل
وإرساله الرسول .واخلـاص املقيد :أن جيحد فر ًضًضا من فروض اإلسالم ،أو حتريم
حمرم من حمرماته ،أو صفة وصف اهلل هبا نفسه ،أو خ ًربًربا أخرب اهلل به عمًدًدا ،أو تقدي اًماًم
لقول من خالفه عليه لغرض من األغراض ،و أما من جحد ذلك جه اًلاًل أو تأوي اًلاًل
يعذر فيه صاحبه فال يكفر صاحبه به ،كحديث الذي جحد قدرة اهلل عليه ،وأمر
أهله أن حيرقوه ويذروه يف الريح ،ومع هذا فقد غفر اهلل له ورمحه؛ جلهله ،إذ كان
ذلك الذي فعله مبلغ علمه ،ومل جيحد قدرة اهلل عىل إعادته عناًدًدا أو تكذي ًبًبا).EPF

وقال ابن الوزير( :وإنام أدركته الرمحة؛ جلهله ،وإيامنه باهلل واملعاد؛ ولذلك
خاف العقاب ،و أما جهله بقدرة اهلل تعاىل عىل ما ظنه حما اًلاًل فال يكون كف ًرًرا ،إال لو
علم أن األنبياء جاؤوا بذلك ،وأنه ممكن مقدور ،ثم كذهبم ،أو أحًدًدا منهم لقوله
تعاىل :ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ [اإلرساء ،] ١٥ :وهذا أرجى حديث ألهل اخلطأ
يف التأويل).EQF
* الدليل الثاين:

يف قوله تعاىل :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﮊ [املائدة ،] ١١٢ :فقد ذكر العلامء أن احلواريني
شكوا كذلك يف قدرة اهلل تعاىل عىل إنزال املائدة فوعظهم عيسى عليه السالم.
( )1جمموع الفتاوى. 491 / 12 :
( )2املرجع السابق. 231 /3:
( )3مدارج السالكني. 338 /1:
( )4إيثار احلق عىل اخللق. 394 /1:
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ولذا رد ابن جرير الطربي عىل من زعم أن معنى اآلية :هل تستطيع أن تسأل
ربك؛ ألن عيسى استتاهبم ،ودعاهم إىل اإليامن .فقال( :وخرب اهلل تعاىل ذكره عن
القوم ينبئ بخالف ذلك ،وذلك أهنم قالوا لعيسى إذ قال هلم :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭﮊ :ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ[املائدة،] ١١٣ :
فقد أنبأ هذا من ِلِلْيْيِقِقهم :أهنم مل يكونوا يعلمون أن عيسى قد صدقهم ،وال اطمأنت
قلوهبم إىل حقيقة نبوته ،فال بيان أبني من هذا الكالم يف أن القوم كانوا قد خالط
قلوهبم مرض وشك يف دينهم وتصديق رسوهلم ،وأهنم سألوا ما سألوا من ذلك؛
اختبا ًرًرا ،وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل).ENF
وقال ابن حزم( :وأبني من يشء يف هذا قول اهلل تعاىل :ﮋﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭﮊ[املائدة ] ١١٢ :إىل قوله ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ[املائدة ،] ١١٣ :فهؤالء احلواريون
الذين أثنى اهلل عليهم قد قالوا باجلهل لعيسى عليه السالم :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﮊ[املائدة ،] ١١٢ :ومل يبطل بذلك إيامهنم ،وهذا ما ال خملص
منه ،وإنام كانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام احلجة وتبيينهم هلا).EOF
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وقد ذكر أن اخلطأ املغفور يف االجتهاد هو يف
نوعي املسائل اخلربية والعلمية( :وكام قد ذكره طائفة من السلف يف قوله :ﮋ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮊ [البلد ،] ٥:ويف قول احلواريني :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦﮊ [املائدة ،] ١١٢ :وكالصحابة الذين سألوا النبيْ « :لْلَهَه َرَرَنَن ى َنَنَّبَّبَرَرا َمَمْوْوَيَي
ا َيَيِقِقْلْلا ِةِةِةَمَم ؟» EPFفلم يكونوا يعلمون أهنم يرونه ،وكثري من الناس ال يعلم ذلك :إما ألنه
مل تبلغه األحاديث ،وأما ألنه ظن أنه كذب وغلط).EQF

( )1جامع البيان يف تأويل القرآن. 221 / 11 :
( )2الفصل يف امللل واألهواء والنحل. 141 /3:
َذَذَألَأل
( )3صحيح البخاري(ِ ،) 806 - 60 1/1كِكتا ُبُب ا ا ِنِنَ ،بَبا ُبُب ِلِلِلْضْضَفَف الُّسُّس ُجُجو ِدِد .ومسلم(،) 469 - 112 /1
َتَتِكِكا ُبُب ا ِنِناَماَمْيْيِإلِإل  ،باب ِةِةَفَفِرِرْعْعَمَم ِرِرَطَط ي ِقِق ال ِةِةَيَيْؤْؤُّرُّر .
( )4جمموع الفتاوى. 36 / 20 :
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وذكر ابن القيم دعاء عيسى  :ﮋ ﭕ ﭖ ﮊ [املائدة ،] ١١٤ :فقال( :رس
عجيب دا ٌّلٌّل عىل كامل معرفة املسيح بربه ،وتعظيمه له ،فإن هذا السؤال كان عقيب
سؤال قومه له :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﮊ[املائدة ،] ١١٢ :فخوفهم
اهلل ،وأعلمهم أن هذا مما ال يليق أن يسأل عنه ،وأن اإليامن يرده ،فلام أحلوا يف
الطلب ،وخاف املسيح أن يداخلهم الشك إن مل جيابوا إىل ما سألوا -بدأ يف السؤال
باسم «اللهم» الدال عىل الثناء عىل اهلل بجميع أسامئه وصفاته).ENF
* الدليل الثالث:

َةَةَفَفْيْيَذَذُحُح ِنِنْبْب ا ِنِناَماَمَيَيْلْل
َقَقا َلَلَ :قَقا َلَل ُسُسَرَر و ُلُل
ما رواه ابن ماجه وصححه احلاكم ْنْنَعَع
اهلل ْ « :دَيَي ْد ُسُسُرُر ا ُمُماَلاَلْسْسِإلِإل اَماَمَكَك ْدَيَي ْد ُسُسُرُر ُيْشُيْشُيْشَوَو ال ِبِبْوْوَّثَّث َحَّتَّتَحى اَلاَل ْدُيُي ْد َرَرى َمَما َيَيِصِصا ٌمٌمَ ،وَواَلاَل
ٌةٌةاَلاَلَصَص َ ،وَواَلاَل ُنُنُسٌكٌكُس َ ،وَواَلاَل َصَصَص ٌةٌةٌةَقَقَدَد َ ،رْسَرْسَرْسُيُيَلَلَوَو ى َعَعىَلىَل َتَتِكِكا ِبِب اهلل
يِفيِف ٍةٍةٍةَلَلْيْيَلَل  ،اَلاَلَفَف َقَقْبْبَيَي ى يِفيِف
ِض ُهُهْنْنِمِم آ ٌةٌةٌةَيَي َ ،وَوَتَقَقْبْبَت ى َطَوَوَط ا ُفُفِئِئ َنَنِمِم ال َّنَّنا ِس
ا ْرْرَألَأل ِض
ِس ال ُخُخْيْيَّشَّش ا ُريُريِبِبَكَكْلْل َوَوا ُجَعَعْلْل ُج و ُزُز ُقُقَيَي و ُلُلو َنَنَنْ :دَأَأ ْد َنَنْكْكَرَرا
ِنِنْغ
آ َبَبا َنَنَءَء ا َعَعىَلىَل ِهِهِذِذَهَه
ا ِةِةِةَمَمِلِلَكَكْلْل  :اَلاَل ِإِإ َهَهَلَل ِإِإ اَّلاَّل اهللُ ،نُنْحْحَنَن ُقُقَنَن و َهُلَهُلَهُلاَ .قَقا َلَل ُهُهَلَل ُةُةُةَلَلِصِص َ :مَما ُتُتْغ ي ْمْمُهُهْنْنَعَع اَلاَل ِإِإ َهَهَلَل
ِإِإ اَّلاَّل اهلل؟ ْمْمُهُهَوَو اَلاَل ْدَيَي ْد ُرُرو َنَن َمَما ٌةٌةاَلاَلَصَص َوَواَلاَل َيَيِصِصا ٌمٌم َوَواَلاَل ُنُنُسٌكٌكُس َوَواَلاَل ٌةٌةٌةَقَقَدَدَصَص َ ،فَفَأَضَضَرَرْعْعَأ ُهُهْنْنَعَع
ُحُحَذَذ ُةُةُةَفَفْيْي َّ ،مَّمُثُث َهَهَّدَّدَرَر ا ِهِهْيْيَلَلَعَع َثًثًثاَلاَلَث اَّ ،لَّلُكُك َذَذ ِلِلَكَك ُضُضِرِرْعْعُيُي ُهُهْنْنَعَع ُحُحَذَذ ُةُةُةَفَفْيْي َّ ،مَّمُثُث َلَلَبَبْقْقَأَأ ِهِهْيْيَلَلَعَع يِفيِف ال َّثَّثا ِةِةِةَثَثِلِل ،
َقَقَفَف ا َلَلَلَ :يَيا ُةُةَلَلِصِص ِجِجْنْنُتُت ي ْمْمِهِه ْنْنِمِم ال َّنَّنا ِرِر َ -ثًثًثاَلاَلَث ا .EOF»-فهذا احلديث يدل عىل العذر باجلهل يف
ترك فرائض اإلسالم يف األزمنة التي يغلب فيها اجلهل ،وتقل فيه أعالم النبوة.
ولذا ملا ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية بعض من يدين بدين خيالف الدين الذي
بعث اهلل به رسوله باط ًنًنا وظاه ًرًرا :مثل من يعتقد أن شيخه يرزقه ،أو يغيثه ،أو كان
يعبد شيخه ،أو يدعوه ويسجد له ،أو كان يفضله عىل النبي بني أن هؤالء كفار
إن أظهروا ذلك ،ومنافقون إن مل يظهروه ،ثم قال( :وهؤالء األجناس ،وإن كانوا قد
كثروا يف هذا الزمان؛ فلق ّلّلة دعاة العلم واإليامن ،وفتور آثار ال ّرّرسالة يف أكثر البلدان،

( )1بدائع الفوائد. 421 /2:
( )2سبق خترجيه.
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وأكثر هؤالء ليس عندهم من آثار ال ّرّرسالة ومرياث ال ّنّنب ّوّوة ما يعرفون به اهلدى ،وكثري
منهم مل يبلغهم ذلك ،ويف أوقات الفرتات ،وأمكنة الفرتات يثاب ال ّرّرجل عىل ما معه
من اإليامن القليل ،ويغفر اهلل فيه َمِلَمِلَمِلن مل تقم احل ّجّجة عليه ما ال يغفر به َمِلَمِلَمِلن قامت احل ّجّجة
عليه ،كام يف احلديث املعروفْ « :أْأَيَييِتيِت َعَعىَلىَل ال َّنَّنا ِس
ِس َمَمَزَز ا ٌنٌن اَلاَل ُفُفِرِرْعْعَيَي و َنَن ِفِفي ِهِه ًةًةاَلاَلَصَص َ ،وَواَلاَل
َكَكَزَز ا ًةًةَ ،وَواَلاَل ًمًمْوْوَصَص اَ ،وَواَلاَل َحًّجًّجَح ا ،إ اَّلاَّل ال ُخُخْيْيَّشَّش ا ُريُريِبِبَكَكْلْل َ ،وَوا ُجَعَعْلْل ُج و ُزُزُز ا ُةُةَريَريِبِبَكَكْلْل ُقُقَيَي و ُلُلو َنَنَنْ :دَأَأ ْد َنَنْكْكَرَرا
آ َبَبا َنَنَءَء ا ْمْمُهُهَوَو ُقُقَيَي و ُلُلو َنَنَن :اَلاَل إ َهَهَلَل إ اَّلاَّل اهللْ ،مْمُهُهَوَو اَلاَل ْدَيَي ْد ُرُرو َنَن ًةًةاَلاَلَصَص َ ،وَواَلاَل َكَكَزَز ا ًةًةَ ،وَواَلاَل َحًّجًّجَح ا .فقيل
ُحلُحلَذَذ َةَةَفَفْيْي ِنِنْبْب ا ِنِنِناَماَمَيَيْلْل َ :مَما ُتُتْغِنِنْغي ْمْمُهُهْنْنَعَع اَلاَل ِإِإ َهَهَلَل ِإِإ اَّلاَّل اهلل؟ فقالِ :جِجْنْنُتُت ي ْمْمِهِه ْنْنِمِم ال َّنَّنَّنا ِرِرِر»).ENF

وقال أي ًضًضا وذكر عدم كفر من ترك األحكام الظاهرة يف األمكنة واألزمنة
الذي يندرس فيها العلم فال َيَيعل ُمُمُم ،وال جيد من يبلغه( :وهلذا اتفق األئمة عىل أن من
نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم واإليامن ،وكان حديث العهد باإلسالم ،فأنكر شي ًئًئا
من هذه األحكام الظاهرة املتواترة ،فإنه ال حيكم بكفره حتى يعرف ما جاء به
الرسول) .EOFفذكر احلديث.

* الدليل الرابع:
ِكِكَح
ُت َشَشِهِه ا َمَم َنَنْبْب َح ي ِمِم ِنِنْبْب
فيام روى الشيخان عن َرَرَمَمُعُع ِنِنْبْب ا َّطَّطَخْلَخْلَخْلا ِبِب
َقَقا َلَلْ « :عْعِمِمَسَس ُت
َزَزِحِح ا ٍمٍم ُأُأَرَرْقْقَيَي ُسُسو َرَرَةَة ا َقَقْرْرُفُفْلْل ا ِنِن َعَعىَلىَل َغَغ ِرْيِرْي
َأَأَرَرْقْقَأَأِن ِني َهَها -
ِرْي َمَما َهَهُؤُؤَرَرْقْقَأَأ ا َ -كَكَوَو ا َنَن ُسُسَرَر و ُلُل اهلل
ُت ِهِهِبِب ُسُسَرَر و َلَل اهلل
ْدِكِكَوَو ْد ُتُت ْنْنَأَأ َلَلَجَجْعْعَأَأ ِهِهِهْيْيَلَلَعَع َّ ،مَّمُثُث ُهُهُتُتْلْلَهَهْمْمَأَأ َحَّتَّتَحى ا َفَفَفَرَصَرَصَرَصْنْن َّ ،مَّمُثُث ُهُهُتُتْبْبَّبَّبَلَل َدَدِرِرِبِب ا ِهِهِئِئ ْئْئِجِجَفَف ُت
ُت َهَهَذَذا ُأُأَرَرْقْقَيَي َعَعىَلىَل َغَغ ِرْيِرْي
ِرْي َمَما ْأْأَرَرْقْقَأَأَتِنِنَتي َهَهاَ ،قَقَفَف ا َلَل يِليِليِلُ :هُهْلْلِسِسْرْرَأَأ َّ .مَّمُثُث َقَقا َلَل ُهُهُهَلَل :
ْ ،لْلُقُقَفَف ُتُت
ُتِ :إِإيِّنيِّن ْعْعِمِمَسَس ُت
ا ْأْأْأَرَرْقْق َ .أَأَأَرَرَقَقَفَف َ ،قَقا َلَلَلَ :كَكَهَه َذَذا ْتْتْتَلَلِزِزْنْنُأُأ َّ .مَّمُثُث َقَقا َلَل يِليِليِل :ا ْأْأْأَرَرْقْق ُ .تُتُتْأْأَرَرَقَقَفَف َ ،قَقَفَف ا َلَلَلَ :كَكَهَه َذَذا ْتْتْتَلَلِزِزْنْنُأُأ ؛ ِإِإ َّنَّنَّن
ا ْرْرُقُقْلْل آ َنَن َلَلِزِزْنْنُأُأ َعَعىَلىَل ِةِةَعَعْبْبَسَس ٍفٍفٍفُرُرْحْحَأَأ َ ،فَفا ُؤُؤَرَرْقْق وا ُهُهْنْنِمِم َمَما َتَرَّسَرَّسَرَّسَرَّسَيَيَت » .EPFففي هذا احلديث أن عم َرَرَر
أنكر قراءة متواترة أنزهلا اهلل عىل رسول اهلل  ،ومل يكن بذلك كاف ًرًرا ّملّملا كان
جاه اًلاًل هبا مل يبلغه علمها.

( )1جمموع الفتاوى. 165 / 35 :
( )2املرجع السابق. 407 / 11 :
ٍضٍضْعْعَبَب
 .ومسلم
( )3صحيح البخاري(َ ،) 2419 - 122 /3تَتِكِكاب ا ُصُصُخْلُخْلُخْل و َمَما ِتِتِتَ ،بَباب ِمِماَلاَلَكَك ا ُصُصُخْلُخْلُخْل و ِمِم ْمْمِهِهِضِضْعْعَبَب يِفيِف
(َ ،)6391- 202 /2تَتِكِكا ُبُب ال اَلاَلَّصَّص ة ،باب َيَيَبَبا ِنِن َّنَّنَأَأ ا ْرْرُقُقْلْل آ َنَن ىَلىَلَعَع ِةِةَعَعْبْبَسَس ٍفٍفُرُرْحْحَأَأ َيَيَبَبَوَوا ِنِن َنَنْعْعَمَما ُهُه.

271

قال ابن حزم( :األمة جممعة كلها ،بال خالف من أحد منهم ،وهو أن كل من

بدل آية من القرآن عامًدًدا ،وهو يدري أهنا يف املصاحف بخالف ذلك ،أو أسقط

كلمة عمًدًدًدا كذلك ،أو زاد فيها كلمة عامًدًدا -فإنه كافر بإمجاع األمة كلها ،ثم إن املرء

خيطئ يف التالوة ،فيزيد كلمة ،وينقص أخرى ،ويبدل كالمه جاه اًلاًل مقد ًرًرا أنه

مصيب ،ويكابر يف ذلك ،ويناظر قبل أن يتبني له احلق ،وال يكون بذلك عند أحد

من األمة كاف ًرًرا ،وال فاس ًقًقا ،وال آثام ،فإذا وقف عىل املصاحف أو أخربه بذلك من

القراء من تقوم احلجة بخربه ،فإن متادى عىل [خطئه] ENFفهو عند األمة كلها كافر

بذلك ال حمالة).EOF

وقال أي ًضًضا( :ومن قال فيام ليس قرآنا :إنه قرآن .فقد فارق اإلمجاع ،وكذب اهلل

تعاىل ،وخرج عن اإلسالم إال أن يكون جاه اًلاًل ،ومن أجاز هذا وقامت عليه احلجة
ومل يرجع فهو كافر مرشك مرتد ،حالل الدم واملال ،ال نشك يف ذلك أص اًلاًل).EPF

و ّملّملا ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية اخلطأ املغفور فيمن أنكر بعض الكلامت أو
اآليات من القرآن؛ لعدم ثبوت النقل عنده ،قال( :كام نقل عن غري واحد من
السلف أهنم أنكروا ألفا ًظًظا من القران كإنكار بعضهم ﮋ ﮗ ﮘ ﮊ [اإلرساء،] ٢٣ :
وقال :إنام هي :ووىص ربك .وإنكار بعضهم قوله ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ [آل
عمران ،] ٨١ :وقال :إنام هو :ميثاق بني إرسائيل .وكذلك هي يف قراءة عبد اهلل ،وإنكار
بعضهم ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ [الرعد ،] ٣١ :إنام هي :أومل يتبني الذين آمنوا ،وكام
أنكر عمر عىل هشام بن احلكم ملا رآه يقرأ سورة الفرقان عىل غري ما قرأها ،وكام أنكر
طائفة من السلف عىل بعض القراءة بحروف مل يعرفوها ،حتى مجعهم عثامن عىل
املصحف اإلمام ،وكام أنكر طائفة من السلف واخللف أن اهلل يريد املعايص؛ لكوهنم
( )1يف األصل :عىل خطاه.
( )2الفصل يف امللل واألهواء والنحل. 141 /3:
( )3اإلحكام يف أصول األحكام. 215 /2:
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ظنوا أن اإلرادة ال تكون إال بمعنى املشيئة خللقها ،وقد علموا أن اهلل خالق كل
يشء ،وأنه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن ،والقرآن قد جاء بلفظ اإلرادة هبذا املعنى
وهبذا املعنى ،لكن كل طائفة َرَرَعَع فت أحد املعنيني ،وأنكرت اآلخر).ENF
* الدليل اخلامس:

روى مسلم قصة عائشة ريض اهلل عنها حني تبعت النبي إىل البقيع؛ لتنظر
أين يذهب يف ليلتها؛ خشية أن يذهب إىل إحدى رضاهتا ،فقال هلاَ « :أَأَظِتِتْنْنَنَنَظ ْنْنَأَأ ِحَيِحَيِحَيي َفَف
اهلل ِكِكْيْيَلَلَعَع ُسُسَرَرَوَو و ُهُهُلُل ؟ َقَقا ْتْتَلَل  :اَماَمْهْهَمَم ِمِمُتُتْكْكَيَي ال َّنَّنا ُسُس ُهُهْمْمَلَلْعْعَيَي اهلل؟ َقَقا َلَلَلْ :مْمْمَعَعَنَن » .EOFفهذا دليل عىل
أن عائشة أم املؤمنني ريض اهلل مظعأ نم يه ةفصب اهملع مدعب ةرفاك نكت مل اهنع 
من
صفات اهلل ،وهي أن اهلل يعلم بام يكتمه الناس ،وهكذا كل من سأل النبي
الصحابة عن بعض صفات الرب ،أو أفعاله قبل أن يعلم.
قال أبو عمر ابن عبد الرب( :أال ترى أن عمر بن اخلطاب ،وعمران بن حصني،
ومجاعة من الصحابة سألوا رسول اهلل عن القدر ،ومعلوم أهنم إنام سألوه عن
ذلك وهم جاهلون به ،وغري جائز عند أحد من املسلمني أن يكونوا بسؤاهلم عن
ذلك كافرين ،أو يكونوا يف حني سؤاهلم عنه غري مؤمنني).EPF
== W÷ÿÜ=f ⁄‰_§=^ áÜ≈=f ﬁŸ≈ÿ=^ ⁄‰=` €^È–=` ”_Îã

قال اإلمام البخاري( :كل من مل يعرف اهلل بكالمه أنه غري خملوق ،فإنه يعلم
ويرد جهله إىل الكتاب والسنة ،فمن أبى بعد العلم به كان معانًدًدا ،قال اهلل تعاىل:
ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮊ

[التوبة١١٥ :

] ،ولقوله :ﮋﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮊ [النساء:

١١٥

]).EQF

( )1جمموع الفتاوى. 35 / 20 :
( )2صحيح مسلم(َ ،) 2301 - 64 /3تَتِكِكا ُبُب ا َنَنَجلَجلا ِئِئز ،باب َمَما ُيُي َقَقا ُلُل َدْنْنِعِع َد ُخُخُدُد و ِلِل ا ُبُبُقُقْلْلو ِرِر َوَوال َعَعُّدُّد ا ِءِء َهَهِلِلْهْهَألَأل ا.
( )3التمهيد. 46 /81:
( )4خلق أفعال العباد. 62 :
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وقال ابن جرير الطربي ذاك ًرًرا بعض نصوص الصفات كالوجه واليدين
والنزول ،مما ال يثبت حقيقة علمه بالفكر والروية ،وال يكفر باجلهل أحد إال بعد
انتهائها إليه ( :وهلل تعاىل ذكره أسامء وصفات جاء هبا كتابه ،وأخرب هبا نبيه أمته،
ال يسع أحًدًدا من خلق اهلل  -قامت عليه احلجة بأن القرآن نزل به ،وصح عنده قول
فيام روي عنه به اخلرب منه خالفه ،فإن خالف ذلك بعد ثبوت
رسول اهلل
احلجة عليه به من جهة اخلرب عىل ما بينت فيام ال سبيل إىل إدراك حقيقة علمه إال
ح ًّسًّسا ،فمعذور باجلهل به اجلاهل؛ ألن علم ذلك ال يدرك بالعقل ،وال بالروية
والفكر).ENF

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :هذه عائشة أم املؤمنني :سألت النبيْ « :لْلَهَه
ُمُمَلَلْعْعَيَي اهلل َّلَّلُكُك َمَما ُمُمُتُتْكْكَيَي ال َّنَّنا ُسُس؟ َقَقَفَف ا َلَل َهَلَهَلَهَلا ال َّنَّنب ُّيُّيُّيْ :مْمْمَعَعَنَن » ،وهذا يدل عىل أهنا مل تكن تعلم
ذلك ،ومل تكن قبل معرفتها بأن اهلل عامل بكل يشء يكتمه الناس كافرة ،وإن كان
اإلقرار بذلك بعد قيام احلجة من أصول اإليامن وإنكار علمه بكل يشء ،كإنكار
قدرته عىل كل يشء ،هذا مع أهنا كانت ممن يستحق اللوم عىل الذنب؛ وهلذا هلزها
النبي ،وقالَ « :أَأَخَتَخَتَخَتا َنْيَنْيَنْيِفِف ْنْنَأَأ ِحَيِحَيِحَيي َفَف اهلل ِكِكْيْيَلَلَعَع ُسُسَرَرَوَو و ُهُهُلُل ؟» ،EOFوهذا األصل مبسوط يف
غـري هذا املوضع ،فقد تبني أن هذا القول كفر ،ولكن تكفري قائله ال حيكم به حتى
يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه احلجة التي يكفر تاركها).EPF
وقال أي ًضًضا بعد أن ذكر أن صفات اهلل -كعلمه ،وقدرته -ال يطلق عليها عند
السلف واألئمة القول بأهنا اهلل ،وال يطلق عليها بأهنا غري اهلل( :فلهذا ال يطلق
أحدمها إال مقرو ًنًنا ببيان املراد؛ لئال يقول املبتدع إذا كانت صفة اهلل غريه ،فكل ما
كان غري اهلل فهو خملوق ،فيتوسل بذلك إىل أن جيعل علم اهلل وقدرته وكالمه ليس

( )1التبصري يف معامل الدين. 132 :
ِتِتْنْنَأَأَفَف
ال َوَوَّسَّس ا ُدُد اَّلَّل ِذِذِذي ُتُتْيْيَأَأَرَر َمَمَأَأ ا ِمِمِمي؟ُ .تُتْلْلُقُق ْ :مْمَعَعَنَن َ .دَهَهَلَلَفَف َد يِنيِنيِن يِفيِفيِف ِرِرِرْدْدَصَص ي
( )2هو احلديث السابق ،ولفظهَ « :قَقا َلَلَل :
ِكِكْيْيَلَلَعَع
ُسُسَرَرَوَو و ُهُهُلُل َ .قَقا ْتَلَل ْت  :اَماَمْهْهَمَم ِمِمُتُتْكْكَيَي ال َّنَّنا ُسُس ُهُهْمْمَلَلْعْعَيَي اهلل؟ ْمْمْمَعَعَنَن ».
َدْهَلْهَلْهَل َد ًةًة ْتَعَعَجَجْوْوَأَأ ْت ِنِنِنيَّ ،مَّمُثُث َقَقا َلَلِ :تِتْنْنَنَنَظَظَأَأ ْنْنَأَأ ِحَيِحَيِحَيي َفَف اهلل
( )3جمموع الفتاوى.214/ 11 :
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هو صفة قائمة به ،بل خملوقة يف غريه ،فإن هذا فيه من تعطيل صفات اخلالق وجحد
كامله ما هو من أعظم اإلحلاد ،وهو قول اجلهمية الذين كفرهم السلف واألئمة
تكف ًريًريا مطل ًقًقا ،وإن كان الواحد املعني ال يكفر إال بعد قيام احلجة التي يكفر
تاركها).ENF
وقال كذلك عن عقيدة أهل احللول واالحتاد( :وهو جعل وجود األشياء هو
عني وجود احلق ،أو جود نفسه عني وجوده ،كام بيناه من مذاهب أهل احللول
واالحتاد يف غري هذا املوضع ،فإن هذا كفر وصاحبه كافر بعد قيام احلجة عليه ،وإن
كان جاه اًلاًل ،أو متأو اًلاًل مل تقم عليه احلجة ،كالذي قال« :إَذَذا أ َنَنا ُّتُّتِمِم َفَفَأُقُقِرِرْحْحَأ و يِنيِنيِنَّ ،مَّمُثُث
َذَذ ُّرُّرو يِنيِن يِفيِف ال ِمِمِمَيَي » ،EOFفهذا أمره إىل اهلل تعاىل).EPF
^ WÏ‡_oÿ=^ ÊrÈÿحقيقة اجلهل الذي يكون مان ًعًعا من الكفر:

ليس كل جهل يكون مان ًعًعا من الكفر ،بل اجلهل جهالن ،فأحدمها ال يمنع
الوقوع يف الكفر؛ لذا ذكر العلامء رشو ًطًطا للجهل املانع من الوقوع يف الكفر ،وهي:
* الرشط األول:

أن اجلهل الذي يكون مان ًعًعا من التكفري هو الذي نشأ عن عجز ال يمكن
املكلف رفعه ،مع عدم التقصري ،أو التفريط يف التعلم.

قال القرايف( :القاعدة الرشعية دلت عىل أن كل جهل يمكن املكلف رفعه ال
يكون حجة للجاهل ،السيام مع طول الزمان ،واستمرار األيام ،فإ َّنَّن الذي ال ُيُيعلم
اليوم ُيُيعلم يف غ ٍدٍد ،وال يلزم من تأخري ما يتوقف عىل هذا العلم فسا ٌدٌد ،فال يكون
عذ ًرًرا).EQF

( )1املرجع السابق.253/2:
( )2سبق خترجيه.
( )3االستقامة. 143 /2:
( )4الفروق. 448 /4:
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وقال أبو عمر ابن عبد الربّ ،ملّملا ذكر حديث ابن عباس يف مسلم حني قال
َح َّر َهَهَمَم ا؟ َقَقا َلَلَل :اَلاَلاَل».ENF
رسول اهلل ملن أهدى إليه راوية مخرْ « :لْلَهَه َتَتْمْمِلِلَعَع َّنَّنَأَأ اهلل ْدَقَق ْد َّرَح
قال( :ويف هذا احلديث دليل عىل أن اإلثم مرفوع عمن مل يعلم ،قال اهلل  :ﮋﯨﯩ
ﯪﯫ ﯬ ﯭﮊ [اإلرساء ،] ١٥ :ومن أمكنه التعلم ومل يتعلم أثم).EOF
وقال ابن قدامة ،بعد نفي كفر من استحل بعض املح ّرّرمات تأو اًلاًل( :فيخرج يف
َمَمن كان مثلهم حكمهم ،وكذلك ك ّلّل جاهل بيشء يمكن أن جيهله ،ال حيكم بكفره
ح ّتّتى يعرف ذلك وتزول عنه ال ّشّشّشبهة ،ويستحله بعد ذلك).EPF

وقال ابن القيم( :إ ّنّن العذاب يستحق بسببني :أحدمها :اإلعراض عن احل ّجّجة
وعدم إرادهتا والعمل هبا وبموجبها .ال ّثّثاين :العناد هلا بعد قيامها ،وترك إرادة
موجبها .فاأل ّوّول :كفر إعراض ،وال ّثّثاين :كفر عناد .وأما كفر اجلهل مع عدم قيام
احل ّجّجة ،وعدم التمكن من معرفتها ،فهذا الذي نفى اهلل ال ّتّتعذيب عنه ،حتى تقوم
حجة ال ّرّرسل).EQF

وقال الشيخ عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب آل الشيخ ،ع ّمّمن ال يكفر من
يسأل الشفاعة من امليت( :وال مانع أن نعتذر ملن ذكر ،وال نقول :إنه كافر ،وال ملا
تقدم إنه خمطئ ،وإن استمر عىل خطئه؛ لعدم من يناضل عن هذه املسألة يف وقته،
بلسانه ،وسيفه ،وسنانه ،فلم تقم عليه احلجة ،وال وضحت له املحجة).ERF
وقال الشيخ سليامن بن سحامن مقر ًرًرا عدم العذر باجلهل يف الرشك( :اللهم إال
من كان منهم عاج ًزًزا عن بلوغ احلق ومعرفته ال يتمكن منه بحاٍلٍل ،مع حمبته له،
وإرادته ،وطلبه ،وعدم املرشد إليه ،أو من كان حديث عه ٍدٍد باإلسالم ،أو من نشأ

( )1صحيح مسلم(َ ،) 4128 - 40 /5تَتِكِكا ُبُب ا َسَسُملُمل ا َقَقا ِةِة ،باب ِرِرْحَتْحَتْحَت ي ِمِم ِعِعْيْيَبَب ا ِرِرْمْمَخْلَخْلَخْل .
( )2التمهيد. 145 /4:
( )3املغني. 12 /9:
( )4طريق اهلجرتني.116:
( )5الدرر السنية. 235 /1:
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ببادي ٍةٍة بعيد ٍةٍة ،فهذا الذي ذكر أهل العلم أنه معذو ٌرٌر؛ ألن احلجة مل تقم عليه فال ُيُي ّفّفَكَك ر
الشخص املعني حتى َفَفِرِرْعْعَيَي وتقوم عليه احلجة بالبيان).ENF

وأما اجلهل الذي ينشأ عن اإلعراض والتفريط يف العلم ،فالعلامء متفقون عىل
عدم العذر به إن متكن من العلم:

قال القرايف( :القاعدة الرشعية دلت عىل أن كل جهل يمكن املكلف دفعه ،ال
يكون حجة للجاهل ،فإن اهلل تعاىل بعث رسله إىل خلقه برسائله ،وأوجب عليهم
كافة أن يعلموها ،ثم يعملوا هبا ،فالعلم والعمل هبا واجبان ،فمن ترك التعلم
والعمل ،وبقي جاه اًلاًل ،فقد عىص معصيتني؛ لرتكه واجبني).EOF

وقال عيل ابن اللحام البعيل احلنبيل( :فههنا مسائل  -تتعلق بجاهل احلكم :هل
هو معذو ٌرٌر أم ال؟  -ترتبت عىل هذه القاعدة :فإذا قلناُ :يُيعذر ،فإنام حمله إذا مل ُيُيق رِّصرِّص
وُيُيف ِّرِّرط يف تعلم احلكم ،أما إذا قرص ،أو ف َّرَّرط فال يعذر جز ًمًما).EPF
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :من ترك الواجب ،أو فعل املحرم ال باعتقاد،
وال بجهل يعذر فيه ،ولكن جه اًلاًل وإعرا ًضًضا عن طلب العلم الواجب عليه مع متكنه
منه ،أو أنه سمع إجياب هذا ،وحتريم هذا ،ومل يلتزمه إعرا ًضًضا ال رفك  اًاً ،ةلاسرلاب 
فهذان نوعان يقعان كث ًريًريا من ترك طلب العلم الواجب عليه ،حتى ترك الواجب،
وفعل املحرم غري عامل بوجوبه وحتريمه ،أو بلغه اخلطاب يف ذلك ومل يلتزم اتباعه؛
تعص ًبًبا ملذهبه ،أو اتباعا هلواه ،فإن هذا ترك االعتقاد الواجب بغري عذر رشعي).EQF
وقال الشيخ سليامن بن سحامن( :وليس ك ُّلُّل جهٍلٍل يكون عذ ًرًرا لصاحبه،
فهؤالء ُجُجها ُلُل املقلدين ألهل الكفر كفا ٌرٌر بإمجاع األمة).ERF

( )1كشف األوهام وااللتباس.611:
( )2الفروق. 447 /4:
( )3القواعد والفوائد األصولية. 58 /1:
( )4جمموع الفتاوى.61/ 22 :
( )5كشف األوهام وااللتباس.611:
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* الرشط الثاين:

أن من ادعى اجلهل باألحكام الظاهرة املتواترة ـ وعىل رأسها توحيد اهلل
بالعبادة ـ كوجوب الصالة ،والزكاة ،أو حتريم اخلمر ،ونكاح املحارم ،وهو يف بلد
اإلسالم مع ظهور العلم -فال يقبل منه دعوى اجلهل مع متكنه من العلم ،وإنام
يكون اجلهل مان ًعًعا من التكفري يف حق من نشأ ببادية بعيدة ،أو يكون حديث عهد
باإلسالم ،أو كان يف وقت اندرس فيه العلم بآثار الرسالة.
وهي التي ع رّبرّب عنها شيخ اإلسالم ابن تيمية بقوله( :وإن ذلك من الرشك الذي
حرمه اهلل تعاىل ورسوله ،ولكن لغلبة اجلهل وقلة العلم بآثار الرسالة يف كثري من
املتأخرين مل يمكن تكفريهم بذلك حتى يتبني هلم ما جاء به الرسول
مما
خيالفه).ENF

وع رّبرّب عنها اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف أول دعوته بقوله( :ال نكفر من عبد
الصنم الذي عىل قرب عبد القادر ،والصنم الذي عىل قرب أمحد البدوي ،وأمثاهلام؛
ألجل جهلهم ،وعدم من ينبههم).EOF
= WÊŸoª= Êf= ⁄Â§^= ‚’∑= ˘= _›ÎÃ= ⁄Â§^= ƒÉ^= ‚‹= 4Õ’j= Ω= ﬁŸ≈ÿ^= ⁄‰`= €^È–`= ”_Îã

قال اإلمام الشافعي( :قال يل قائل :ما العلم؟ وما جيب عىل الناس يف العلم؟
فقلت له :العلم علامن :علم عامة ال يسع بال ًغًغا ،غري مغلوب عىل عقله ج ْهْهله .قال:
و ِمِمثل ماذا؟ قلت :مثل ال َّصَّصلوات اخلمس ،وأن هلل عىل الناس صوم شهر رمضان،
وح َّجَّج البيت إذا استطاعوه ،وزكاة يف أمواهلم ،وأنه حرم عليهم الزنا ،والقتل،
والرسقة ،واخلمر ،وما كان يف معنى هذا مما َفَفِّلِّلُكُك العباد أن يعقلوه ،ويعملوه،
ويعطوه ِمِمن أنفسهم وأمواهلم ،وأن ي ُّفُّفُكُك وا عنه ما ح ّرّرم عليهم منه ،وهذا الصنف كله
من العلم موجود ن ًّصًّصا يف كتاب اهلل[ ،وموجو ٌدٌد] عا ًّمًّما عند أهل اإلسالم ينقله
( )1الرد عىل البكري.1 73 /2:
( )2الدرر السنية. 104 /1:
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عوامهم عمن مىض من عوامهم ،حيكونه عن رسول اهلل ،وال يتنازعون يف حكايته،
وال وجوبه عليهم).ENF
وقال ابن قدامه املقديس عن الصالة( :فإن كان جاحًدًدا لوجوهبا نظر فيه ،فإن
كان جاه اًلاًل به ،وهو ممن جيهل ذلك كاحلديث اإلسالم ،والناشئ بباديةّ ،رّرُعُع ف
وجوهبا ،وعلم ذلك ،ومل حيكم بكفره؛ ألنه معذور ،فإن مل يكن ممن جيهل ذلك-
كالناشئ من املسلمني يف األمصار والقرى -مل يعذر ،ومل يقبل منه إدعاء اجلهل
وحكم بكفره؛ ألن أدلة الوجوب ظاهرة يف الكتاب والسنة ،و املسلمني يفعلوهنا
عىل الدوام ،فال خيفى وجوهبا عىل من هذا حاله ،وال جيحدها إال تكذي ًبًبا هلل تعاىل،
ورسوله ،وإمجاع األمة ،وهو يصري مرت ًّدًّدًّدا عن اإلسالم ،وال أعلم يف هذا خال ًفًفا).EOF
قال اخلطايب( :اليوم يف زماننا إذا أنكرت طائفة من املسلمني فرض الزكاة،
وامتنعوا من أدائها ،كانوا كفا ًرًرا بإمجاع املسلمني ،والفرق بني هؤالء وبني أولئك
القوم حيث مل يقطع بكفرهم ،وكان قتال املسلمني إياهم عىل استخراج احلق منهم
دون القصد إىل دمائهم :أهنم كانوا قريبـي العهد بالزمان الذي كان يقع فيه تبديل
األحكام ،ووقعت الفرتة بموت النبي وهم جهال بأمور الدين؛ حلدوث عهدهم
باإلسالم ،فداخلتهم الشبهة فعذروا ،وأما اليوم ،فقد استفاض علم وجوب الزكاة
حتى عرفه اخلاص والعام ،فال يعذر أحد بتأويل يتأوله يف إنكارها ،وكذلك األمر
يف كل من أنكر شي ًئًئا مما اجتمعت عليه األمة من أمور الدين إذا كان علمه منت ًرشًرشا،
كالصلوات اخلمس ،وصيام شهر رمضان ،واالغتسال من اجلنابة ،وحتريم الزنا،
واخلمر ،ونكاح ذوات املحارم يف نحوها من األحكام ،إال أن يكون رجل حديث
عهد باإلسالم ،وال يعرف حدوده ،فإذا أنكر شي ًئًئا منها جهالة مل يكفر ،وكان سبيله
سبيل أولئك القوم).EPF

( )1الرسالة.753/1:
( )2املغني.923/2:
( )3نقله عنه البغوي(رشح السنة .)294/5:والنووي(رشح مسلم.) 205 /1:
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قال ابن رجب( :إذا زنى من نشأ يف دار اإلسالم بني املسلمني ،وادعى اجلهل

بتحريم الزنا ،مل يقبل قوله؛ ألن الظاهر يكذبه ،وإن كان األصل عدم علمه

بذلك).ENF

وجاء يف فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية( :ومن عاش يف بالد يسمع

فيها بالدعوة إىل اإلسالم وغريه ،ثم ال يؤمن وال يطلب احلق من أهله ،فهو يف حكم

من بلغته الدعوة اإلسالمية ،وأرص عىل الكفر ...أما من عاش يف بالد غري إسالمية،

ومل يسمع عن النبي

 ،وال عن القرآن الكريم واإلسالم ،فهذا عىل تقدير وجوده،

حكمه حكم أهل الفرتة ،جيب عىل علامء املسلمني أن يبلغوه رشيعة اإلسالم أصو اًلاًل

وفرو ًعًعا؛ إقامة للحجة ،وإعذا ًرًرا إليه ،ويوم القيامة يعامل معاملة من مل يكلف يف

الدنيا؛ جلنونه ،أو بلهه ،أو صغره ،وعدم تكليفه).EOF
* الرشط الثالث:

املستقر يف تقريرات أئمة الدعوة النجدية واملحققني من أهل العلم ،بأن اجلاهل

املعذور الذي عاش وهو واقع يف الرشك األكرب ،من عبادة القبور ،واالستغاثة بغري

اهلل ال يسمى مسل اًماًم يف احلكم الدنيوي؛ ألن العذر باجلهل يعني :عدم استحقاق
صاحبه للعقوبتني :القتل يف الدنيا ،واخللود يف النار يف اآلخرة .لكن هذا ال ينفى عنه

وصف الكفر الذي تلبس به يف أحكام الدنيا ،فلو مات عىل هذا أجريت عليه أحكام

الكفار ،وأما حكمه يف اآلخرة فحكم أهل الفرتات خيترب ويمتحن.

وقد ف ّصّصل ذلك وبي ّنّنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ يف كتابه
«منهاج التأسيس والتقديس» ،EPFونقل قول ابن القيم يف تقسيمه لـ «طبقات

( )1القواعد. 393 :
( )2فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء( ) 48 1/2فتوى رقم ( .) 11043
( )3ص. 223 :
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املكلفني» ،والذي قال فيه( :ال بد يف هذا املقام من تفصيل به يزول اإلشكال :وهو
الفرق بني مقلد متكن من العلم ومعرفة احلق فأعرض عنه ،ومقلد مل يتمكن من
ذلك بوجه ،والقسامن واقعان يف الوجود ،فاملتمكن املعرض مفرط تارك للواجب
عليه ،ال عذر له عند اهلل ،وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي ال يتمكن من العلم
بوجه فهم قسامن أي ًضًضا :أحدمها مريد للهدى ،مؤثر له ،حمب له ،غري قادر عليه وال
عىل طلبه؛ لعدم من يرشده ،فهذا حكمه حكم أرباب الفرتات ،ومن مل تبلغه
الدعوة .الثاين :معرض ال إرادة له ،وال حيدث نفسه بغري ما هو عليه ،فاألول:
يقول :يا رب ،لو أعلم لك دي ًنًنا خ ًريًريا مما أنا عليه لدنت به ،وتركت ما أنا عليه ،ولكن
ال أعرف سوى ما أنا عليه ،وال أقدر عىل غريه ،فهو غاية جهدي وهناية معرفتي.
والثاين :راض بام هو عليه ال يؤثر غري هدنع قرف الو ،هاوس هسفن بلطت الو ،هيلع ه
بني حال عجزه وقدرته .وكالمها عاجز ،وهذا ال جيب أن يلحق باألول ملا بينهام من
الفرق؛ فاألول :كمن طلب الدين يف الفرتة ومل يظفر به ،فعدل عنه بعد استفراغ
الوسع يف طلبه عج ًزًزا وجه اًلاًل .والثاين :كمن مل يطلبه بل مات عىل رشكه ،وإن كان لو
طلبه لعجز عنه .ففرق بني عجز الطالب وعجز املعرض ،فتأمل هذا املوضع ،واهلل
يقيض بني عباده يوم القيامة بحكمه وعدله ،وال يعذب إال من قامت عليه حجته
بالرسل ،فهذا مقطوع به يف مجلة اخللق ،وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه
احلجة أم ال ،فذلك ما ال يمكن الدخول بني اهلل وبني عباده فيه).ENF

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :أخرب اهلل تعاىل عن هود أنه قال لقومه:
ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﮊ[هود ،] ٥٠ :فجعلهم مفرتين
قبل أن حيكم بحكم خيالفونه؛ لكوهنم جعلوا مع اهلل إ ًهلًهلا آخر ،فاسم املرشك ثبت قبل
الرسالة ،فإنه يرشك بربه ،ويعدل به ،وجيعل معه آهلة أخرى ،وجيعل له أنداًدًدا قبل
الرسول ،وأما التعذيب فال).EOF
( )1طريق اهلجرتني. 609 :
( )2جمموع الفتاوى. 38 / 20 :
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وقال أي ًضًضا( :كل من مل يعبد اهلل وحده فال بد أن يكون عابًدًدا لغريه؛ يعبد غريه
فيكون مرش ًكًكا ،وليس يف بني آدم قسم ثالث ،بل إما موحد ،أو مرشك ،أو من خلط
هذا هبذا ،كاملبدلني من أهل امللل النصارى ،ومن أشبههم من الضالل املنتسبني إىل
اإلسالم).ENF

وقال ابن القيم( :واإلسالم هو توحيد اهلل ،وعبادته وحده ال رشيك له،
واإليامن باهلل ،وبرسوله ،واتباعه فيام جاء به ،فام مل يأت العبد هبذا فليس بمسلم ،وإن
مل يكن كاف ًرًرا معانًدًدا فهو كافر جاهل ،فغاية هذه الطبقة أهنم كفار ،جهال ،غري
معاندين ،وعدم عنادهم ال خيرجهم عن كوهنم كفا ًرًرا ،فإن الكافر من جحد توحيد
اهلل ،وكذب رسوله ،إما عناًدًدا ،أو جه اًلاًل وتقليًدًدا ألهل العناد ،فهذا ،وإن كان غايته
أنه غري معاند ،فهو متبع ألهل العناد).EOF
حتى قال أي ًضًضا( :الواجب عىل العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غري دين

اإلسالم فهو كافر ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل ال يعذب أحًدًدا إال بعد قيام احلجة عليه

بالرسول ،هذا يف اجلملة ،والتعيني موكول إىل علم اهلل وحكمه ،هذا يف أحكام

الثواب والعقاب ،وأما يف أحكام الدنيا فهي جارية عىل ظاهر األمر ،فأطفال الكفار
وجمانينهم كفار يف أحكام الدنيا ،هلم حكم أوليائهم).EPF

وفصلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تفصي اًلاًل جيًدًدا فقالت( :كل

من آمن برسالة نبينا حممد

 ،وسائر ما جاء به يف الرشيعة ،إذا سجد بعد ذلك لغري

اهلل ،من ويل ،وصاحب قرب ،أو شيخ طريق -يعترب كاف ًرًرا مرت ًّدًّدا عن اإلسالم ،مرش ًكًكا
مع اهلل غريه يف العبادة ،ولو نطق بالشهادتني وقت سجوده؛ إلتيانه بام ينقض قوله

( )1املرجع السابق. 282 / 14 :
( )2طريق اهلجرتني. 608 :
( )3املرجع السابق. 609 :
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من سجوده لغري اهلل ،ولكنه قد يعذر جلهله ،فال تنزل به العقوبة حتى يعلم ،وتقام

عليه احلجة ،ويمهل ثالثة أيام؛ إعذا ًرًرا إليه؛ لرياجع نفسه عسى أن يتوب ،فإن أرص
عىل سجوده لغري اهلل بعد البيان قتل لردته ..فالبيان وإقامة احلجة لإلعذار إليه قبل
إنزال العقوبة ،ال ليسمى كاف ًرًرا بعد البيان ،فإنه يسمى كاف ًرًرا بام حدث منه من سجود

لغري اهلل مث اًلاًل).ENF

هذا فيمن ولد ،ونشأ ،ومات عىل هذه العقائد الرشكية الظاهرة ،كالطواف عىل

األرضحة والقبور ،أو السجود هلا ولألولياء ،أو االستغاثة باملخلوقني ،حتى صار
شعا ًرًرا ظاه ًرًرا لطائفة ،أما من كان معه أصل اإلسالم ووقع يف بعض الكفريات

اخلفية اخلاصة التي ال تكون دي ًنًنا ظاه ًرًرا خيالف أصل التوحيد الظاهر فهو معذور،

ويسمى مسل اًماًم يف الظاهر.

ولذا نقل شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ،عن شيخ اإلسالم ابن تيمية

ذلك حني قال( :قال« :أنا من أعظم الناس هنيا عن أن ينسب معني إىل تكفري ،أو
تبديع ،أو تفسيق ،أو معصية ،إال إذا علم أنه قد قامت عليه احلجة الرسالية التي من
خالفها كان كاف ًرًرا تارة ،وفاس ًقًقا أخرى ،وعاص ًيًيا أخرى» .انتهى كالمه .وهذا صفة

كالمه يف املسألة يف كل موضع وقفنا عليه من كالمه ،ال يذكر عدم تكفري املعني إال

ويصله بام يزيل اإلشكال أن املراد بالتوقف عن تكفريه قبل أن تبلغه احلجة ،وإذا

بلغته حكم عليه بام تقتضيه تلك املسألة من تكفري ،أو تفسيق ،أو معصية ،ورصح

ريض اهلل عنه أيضا أن كالمه أي ًضًضا يف غري املسائل الظاهرة ،فقال يف الرد عىل

املتكلمني ملا ذكر أن بعض أئمتهم توجد منه الردة عن اإلسالم كث ًريًريا ،قال« :وهذا إن

كان يف املقاالت اخلفية ،فقد يقال :إنه فيها خمطئ ضال ،مل تقم عليه احلجة التي يكفر

( )1فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ( ) 334 /1فتوى رقم( .) 4400
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تاركها .لكن هذا يصدر عنهم يف أمور يعلم اخلاصة والعامة من املسلمني أن رسول
اهلل

بعث هبا ،وكفر من خالفها ،مثل أمره بعبادة اهلل وحده ال رشيك له ،وهنيه

عن عبادة أحد سواه من املالئكة والنبيني وغريهم؛ فإن هذا أظهر شعائر اإلسالم،

ومثل إجياب الصلوات اخلمس ،وتعظيم شأهنا ،ومثل حتريم الفواحش ،والربا،
واخلمر ،وامليرس ،ثم جتد كث ًريًريا من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين ،وأبلغ من

ذلك أن منهم من صنف يف دين املرشكني ،كام فعل أبو عبد اهلل الرازي»  -يعني

الفخر الرازي -قال« :وهذه ردة رصحية باتفاق املسلمني» .ENFانتهى كالمه).EOF

وذكر شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب أي ًضًضا تفريق ابن تيمية بني املخالفة

يف املقاالت اخلفية التي مل تقم هبا احلجة التي يكفر صاحبها ،وبني األمور الظاهرة

التي يعلم الكفار أن حممًدًدا

كفر من خالفها ،كعبادة اهلل وحده ال رشيك له ،ثم

قال( :فانظر كالمه يف التفرقة بني املقاالت اخلفية وبني ما نحن فيه يف كفر املعني،
وتأمل تكفريه رؤوسهم :فال ًنًنا ،وفال ًنًنا بأعياهنم ،وردهتم ردة رصحية ،وتأمل ترصحيه

بحكاية اإلمجاع عىل ردة الفخر الرازي عن اإلسالم ،مع كونه عند علامئكم من

األئمة األربعة ،هل يناسب هذا ملا فهمت من كالمه :أن املعني ال اعد ولو ،رفكي 

عبد القادر يف الرخاء والشدة ،ولو أحب عبد اهلل بن عون ،وزعم أن دينه ٌنٌنٌنَسَسَحَح  ،مع

عبادته أيب حديدة).EPF

 

( )1انظر :جمموع الفتاوى. 54 /4:
( )2الدرر السنية. 311 /6:
( )3املرجع السابق. 72 /01:
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=
وهو ما يكون ضد الصواب لكن ينتفي فيه القصد ،قال الرازي حاك ًيًيا:
(ا ُئُئِطِطْخْخُملُمل من أراد الصواب فصار إىل غريه).ENF

وقال املناوي( :اخلطأ :الزلل عن احلق عن غري تعمد ،بل عزم اإلصابة ،أو وّدّد
أن ال خيطئ).EOF

وقال ابن عاشور( :وا ِخلِخلطء :بكرس اخلاء وسكون الطاء ،مصدر خطئ بوزن
فرح ،إذا أصاب إث اًماًم ،وال يكون اإلثم إال عن عمد ،قال تعاىل :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ [القصص ،]٨:وقال :ﮋ ﯧ ﯨ ﯩﮊ [العلق.]61 :
وأما اخلطأ بفتح اخلاء والطاء ،فهو ضد العمد ،وفعله :أخطأ ،واسم الفاعل خمطئ،
قال تعاىل :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮊ [األحزاب،]٥:
وهذه التفرقة هي رس العربية ،وعليها املحققون من أئمتها).EPF

وقد قسم احلافظ ابن حزم اخلطأ يف الرشع إىل قسمني ،فقال( :واخلطأ يكون
عىل رضبني :أحدمها :فعل مل يقصده اإلنسان أص اًلاًل ،وذلك كرجل رمى غر ًضًضا
فأصاب إنسا ًنًنا مل يقصده ،وكإنسان جر نفسه فاستجر ذبا ًبًبا فدخل حلقه وهو صائم،
أو أراد حك فخذه فمس ذكره ،فهذا وجه ،وهو الذي يسميه أهل الكالم التولد؛
ألنه تولد عن فعله ومل يقصد هو فعله .والوجه الثاين :فعل قصَدَد اإلنسان عمله ،إال
أنه مل ينو بذلك طاعة وال معصية ،وال نوى بذلك ما حدث من فعله ،وال قصد إىل
بعض ما أمر به ،وال إىل خالف ما أمر به؛ كإنسان لطم آخر فوافق منية امللطوم ،أو
كإنسان صائم عمد األكل وهو غري ذاكر لصومه وال قاصد إفساد صومه ...فهذا

( )1خمتار الصحاح.691/1:
( )2التوقيف عىل مهامت التعاريف. 317 :
( )3التحرير والتنوير.17/ 14 :
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وجه ثان ،وكالمها مرفوع ال ينقض يشء من ذلك عم اًلاًل ،وال إيام ًنًنا ،وال يوجب إث اًماًم،
وال حك اًماًم ،إال حيث جاء النص بأنه يوجب حك اًماًم مما ذكرنا ،فيوقف عنده ،ويكون
مستثنى من اجلملة التي ذكرنا منها طر ًفًفا ،كالنص الوارد يف إجياب الدية عىل العاقلة؛
ألنه يف كال الوجهني امل وني ملو ،ناك لعف يأ لعف نم كلذكو ،ةيصعم وني مل نيروكذ
به الطاعة هلل تعاىل فهو غري موجب له أج ًرًرا ،وال أدى ما أمر به .وأما العمد املرتبط
بالقصد إىل ما حيدث من ذلك العمد ،أو إىل بعض ما هو فيه ،كقصد الصائم إىل
األكل وهو ذاكر ألنه صائ ٌمٌم [فر ًضًضا] ،وكرضبه إنسا ًنًنا بام يامت منه ،قاصًدًدا لرضبه به،
عا ًملًملا بأنه قد يامت من مثله ،وكتبديله القرآن عامًدًدا عا ًملًملا بأنه ليس كذلك يف
املصحف ،وكرشبه اخلمر وهو يعلمها مخ ًرًرا ،وكوطئه أجنبية وهو يعلم أهنا ليست له
زو ًجًجا وال ملك يمني ،فهذا كله يوجب احلكم باإلثم).ENF

وقد ب نّينّي ابن الوزير اخلطأ الذي يقصده العلامء هنا فقال( :مرادنا باخلطأ هو
خطأ خمصوص ،وهو اخلطأ يف حتري مراد اهلل تعاىل ورسوله ،فيام ظاهره التعارض
والتشابه ،وكفار الترصيح تعمدوا تكذيب اهلل  -تعاىل اهلل عن ذلك  -وتكذيب
رسله ،ومل يقعوا يف ذلك خطأ من غري اعتامد) حتى قال( :اخلطأ قد جربت كثرة
وقوعه من األذكياء واألفراد يف املعارف الذين رضبت األمثال هبم يف العقل،
والذكاء ،والفهم ،والعلم ،وذلك عند تعارض األنظار ،واآليات ،واآلثار،
واملتشاهبات ،واملحتمالت ،وختصيص أكثر العمومات ،حتى وقع بعض األنبياء يف
يشء من ذلك مع العصمة والتأييد الرباين :هذا نوح عليه السالم ظن أن ابنه داخل
يف عموم أهله الذين وعده اهلل تعاىل بنجاهتم ،ومل يعلم ختصيص هذا العموم ،ولو
علمه ما سأل ،وقد قيل يف الوجه يف ذلك أن ابنه كان مناف ًقًقا .وهذا موسى عليه
السالم راعه ما وقع من اخلرض عليه السالم من املتشاهبات ،حتى ْيْيِعِعل صرب  ه ه
وأخلف وعده).EOF
( )1اإلحكام يف ماكحألا لوصأ  . 143 /5::
( )2إيثار احلق عىل اخللق. 397 /1:
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ولذا أمجع العلامء عىل اعتبار ا أطخل مان ًعًعا من موا عن التكفري ،إذا صدر الفعل

بدون إرادة ملا يؤول إليه الفعل وبدون قصده.

قال ابن الوزير أي ًضًضا( :وقد أمجعت األمة عىل العمل بمقتىض النصوص يف

اإلكراه والنسيان ،فكذلك أخومها وثالثهام ،وهو اخلطأ إن شاء اهلل تعاىل ،بل هو

أكثر منهام ذك ًرًرا وشواهد يف الكتاب والسنة ،والبلوى به أشد ،والرخصة إنام تكون
عىل قدر شدة البلوى).ENF

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فمن أخطأ يف بعض مسائل االعتقاد من أهل

اإليامن باهلل ،وبرسوله ،وباليوم اآلخر ،والعمل الصالح مل يكن أسوأ حا اًلاًل من

الرجل ،EOFفيغفر اهلل خطأه ،أو يعذبه إن كان منه تفريط يف اتباع احلق عىل قدر دينه،
وأما تكفري شخص علم إيامنه بمجرد الغلط يف ذلك فعظيم).EPF

وقال أي ًضًضا( :وأما التكفري :فالصواب أنه من اجتهد من أمة حممد

وقصد

احلق ،فأخطأ مل يكفر ،بل يغفر له خطؤه ،ومن تبني له ما جاء به الرسول ،فشاق
الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ،واتبع غري سبيل املؤمنني :فهو كافر ،ومن اتبع

هواه ،وقرص يف طلب احلق ،وتكلم بال علم فهو عاص مذنب ،ثم قد يكون فاس ًقًقا،

وقد تكون له حسنات ترجح عىل سيئاته).EQF

ولنذكر شي ًئًئا من األدلة عىل عدم مؤاخذة املخطئ:

( )1املرجع السابق. 397 /1:
( )2أي الرجل الذي شك يف القدرة والبعث فغفر اهلل له خطأه جلهله.
( )3االستقامة. 164 /1:
( )4جمموع الفتاوى. 80 1/ 12 :
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* الدليل األول:
آيات كثرية يف كتاب اهلل تعاىل ترفع األثم عن املخطئ ،كقوله تعاىل :ﮋﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﮊ

[األحزاب ،]٥:وقوله تعاىل :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ[ البقرة ،] ٢٨٦ :روى مسلم ْنْنَعَع ا ِنِنْبْب َّبَّبَعَعا ٍسٍس
ُت».ENF
« َّمَلَّمَلَّمَلا ْتْتَلَلَزَزَنَن ِهِهِذِذَهَه اآل ُةُةُةَيَي  :ﮋ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ ﮊَ ،قَقا َلَل اهللْ :دَقَق ْد ْلْلَعَعَفَف ُتُت

َقَقا َلَل:

قال القرطبي( :قوله تعاىل :ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ [األحزاب ،]٥:أي:

فعليكم اجلناح ،واهلل أعلم؛ ولذلك قال بعده :ﮋﯓ ﯔ ﯕ ﯖﮊ

[األحزاب ،]٥:أي :غفو ًرًرا للعمد ،ورحي اًماًم برفع إثم اخلطأ).EOF

وقال ابن حزم( :قال اهلل تعاىل :ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰﮊ [األحزاب ،]٥:فصح بالنص أن اخلطأ مرفوع عنا ،فمن حكم بقول ومل

يعرف أنه خطأ ،وهو عند اهلل تعاىل خطأ ،فقد أخطأ ،ومل يتعمد احلكم بام يدري أنه

خطأ ،فهذا ال جناح عليه يف ذلك عند اهلل تعاىل ،وهذه اآلية عموم دخل فيه املفتون،

واحلكام ،والعاملون ،واملعتقدون ،فارتفع اجلناح عن هؤالء بنص القرآن فيام قالوه

أو عملوا به مما هم خمطئون فيه ،وصح أن اجلناح إنام هو عىل من تعمد بقلبه الفتيا ،أو
التدين ،أو احلكم ،أو العمل بمن يدري أنه ليس ح ًّقًّقا ،أو بام مل يقدم إليه دليل أص اًلاًل،

وصح هبذه اآلية أن من قام عنده برهان عىل بطالن قول فتامدى عليه فهو يف جناح؛

ألنه قد تعمد بقلبه ذلك).EPF

( )1صحيح مسلم(َ ،) 345 -18/1تَتِكِكا ُبُب ا ِنِناَماَمْيْيِإلِإل  ،باب ِهِهِلِلْوْوَقَق َعَعَتَت ا ىَلىَلىَل ﮋﭿ ﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮊ.
( )2اجلامع ألحكام القرآن. 20 1/ 14 :
( )3اإلحكام يف أصول األحكام. 590 /8:
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وقال أي ًضًضا( :ومن اإلمجاع ،أنه ال خالف بني أحد من األمة :أن من قرأ فبدل

من القرآن بلفظ آخر ،أو أسقط كال ًمًما ،أو زاد ساه ًيًيا خمط ًئًئا -فإنه ال يكفر ،وال

يبتدع ،وال يفسق ،وال يعيص ،وإنام الشأن فيمن قامت عليه احلجة [فعند] وخالف
اآلية بعد أن وقف عليها مقلًدًدا ،أو متب ًعًعا هلواه ،أو خالف السنة بعد أن عرفها

كذلك ،فهؤالء هم الذين يقع عليهم التكفري والتفسيق ،عىل حسب خالفهم لذلك،
إن استحلوا خالف ذلك كفروا ،وإن خالفوه معاندين غري مستحلني فسقوا).ENF

وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن قوله تعاىل ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮊ

[األحزاب ]٥:نص يف أنه ال حرج عىل من أخطأ ،ثم قال( :ثم قد يستدل به عىل رفع

اجلناح يف مجيع ما أخطأ به اإلنسان من قول أو عمل ،إما بالعموم لف ًظًظا  -ويقال:

ورود اللفظ العام عىل سبب مقارن له يف هيلع هرصق بجوي ال باطخلا   -وإما

بالعموم املعنوي باجلامع املشرتك من أن األخطاء ال تأثري له يف القلب ،فيكون عمل
جارحة بال عمد القلب ،والقلب هو األصل كام قالِ« :إِإَذَذا ْتْتَحَحَلَلَصَص َحَحَلَلَصَص ا ُدُدَسَسَجْلَجْلَجْل

ُهُهُهُّلُّلُكُك َ ،وَوِإِإَذَذا ْتْتَدَدَسَسَفَف َدَدَسَسَفَف َسَسائ ُرُر ا ُدُدُدَسَسَجْلَجْلَجْل » ،EOFوإذا كان األصل مل يعمل شي ًئًئا مل يرض عمل

الفروع دونه؛ ألنه صالح ال فساد فيه ،فيكون اجلسد كله صا ًحلًحلا ،فال يكون فاسًدًدا،
فال يكون يف ذلك إثم ،إذ اإلثم ال يكون إال عن فساد يف اجلسد ،وتكون هذه اآلية
ُت».EPF
رد ًفًفا لقوله :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ [ البقرة ،] ٢٨٦ :قالْ « :دَقَق ْد ْلْلَعَعَفَف ُتُت

ويؤيده قوله يف األيامن :ﮋﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﮊ [املائدة ،] ٨٩ :فإنه إذا كان اليمني باهلل  -وفيها ما فيها  -ال يؤاخذ فيها إال بام
كسب القلب ،فغريها من األقوال كذلك وأوىل).EQF

( )1املرجع السابق. 590 /8:
( )2سبق خترجيه.
( )3سبق خترجيه قري ًبًبا.
( )4جمموع الفتاوى.154/1:
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* الدليل الثاين:

َقَقا َلَلِ« :إِإ َّنَّن اهلل َضَضَوَو َعَع ْنْنَعَع ِتِتَّمَّمُأُأي
ما روى ابن ماجه ْنْنَعَع ا ِنِنْبْب َّبَّبَعَعا ٍسٍسْ ،نْنَعَع ال ِّيِّيِبِبَّنَّن
اَخْلَطَطَخْلَخْلَأَأ َوَوال َيَيْسْسِّنِّنا َنَنَنَ ،مَمَوَو ا ا ُهُهِرِرْكْكُتُتْسْس وا ِهِهِهْيْيَلَلَعَع » .رواه ابن ماجه ،وصححه ابن حبان واحلاكم
ومجاعة ،وضعفه اإلمام أمحد وغريه:ENF
قال الشاطبيِ «( :فِفُرُرَعَع ْنْنَعَع ِتِتَّمَّمُأُأي اَخْلَطَطَخْلَخْلَأَأ َوَوال َيَيْسْسِّنِّنا َنَنَ ،مَمَوَو ا ا ُهُهِرِرْكْكُتُتْسْس وا ِهِهِهْيْيَلَلَعَع » :حديث
صحيح ،وإن مل يصح سنًدًدا فمعناه متفق عىل صحته).EOF

وقال أي ًضًضا( :فمنها اخلطأ والنسيان ،فإنه متفق عىل عدم املؤاخذة به ،فكل فعل

صدر عن غافل ،أو ناس ،أو خمطئ فهو مما عفي عنه ،وسواء علينا أفرضنا تلك

األفعال مأمو ًرًرا هبا أو منهًّيًّيا عنها أم ال؛ ألهنا إن مل تكن منهًّيًّيا عنها وال مأمو ًرًرا هبا ،وال
خم ًريًريا فيها ،فقد رجعت إىل قسم ما ال حكم له يف الرشع ،وهو معنى العفو ،وإن

تعلق هبا األمر والنهي فمن رشط املؤاخذة به ذكر األمر والنهي والقدرة عىل

االمتثال ،وذلك يف املخطئ ،والنايس ،والغافل حمال).EPF

وقال ابن القيم عن األمة( :جتاوز هلا عام تكلمت به خمطئة ،أو ناسية ،أو

مكرهة ،أو غري عاملة به إذا مل تكن مريدة ملعنى ما تكلمت به ،أو قاصدة إليه ،فإذا

اجتمع القصد والداللة القولية أو الفعلية ترتب احلكم .هذه قاعدة الرشيعة ،وهي
من مقتضيات عدل اهلل وحكمته ورمحته ،فإن خواطر القلوب ،وإرادة النفوس ال

( )1سنن ابن ماجه(َ ،) 2045 -956/1تَتِكِكا ُبُب ال ِقِقاَلاَلَّطَّط َ ،بَبا ُبُب ِقِقاَلاَلَطَط ا ُكُكُملُمل ره وال َّنَّنَّنا يِسيِس .صحيح ابن
ْنْنَعَع َنَنَمَما ِبِبِقِق ال َحَحَّصَّص ا ِبِبة ،باب ُرُرْكْكِذِذ ا َبَبْخْخِإلِإلا ِرِر اّماّمَعَع َعَعَضَضَوَو اهلل
حبان(َ ،) 7219 - 202 /61تَتِكِكا ُبُب َبَبْخْخِإِإا ِرِره
ِقِقاَلاَلَّطَّط
 .وأنكره اإلمام أمحد(العلل
ِهِهِلِلِضِضَفَفِبِب ْنْنَعَع ِذِذَهَه ه ا ِةِةِمِمُألُأل  .مستدرك احلاكم(َ ،) 2801 - 216 /2تَتِكِكا ُبُب ال
ومعرفة الرجال ،) 340 1- 561 /1:وأبو حاتم (علل احلديث .)6 29 1- 124 /2:وله طرق ذكرها
الزيلعي يف(نصب الراية.) 38 /2:
( )2املوافقات. 149 /1:
( )3املرجع السابق. 164 /1:
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تدخل حتت االختيار ،فلو ترتبت عليها األحكام لكان يف ذلك أعظم حرج ومشقة
عىل األمة ،ورمحة اهلل تعاىل وحكمته تأبى ذلك ،والغلط ،والنسيان ،والسهو ،وسبق

اللسان بام ال يريده العبد ،بل يريد خالفه ،والتكلم به مكر ًهًها ،وغري عارف ملقتضاه-

من لوازم البرشية ،ال مكحلا هيلع بتر ولف ،هنم ءيش نم ناسنإلا كفني داكي 

ِّرِّرُحلُحل جت األمة ،وأصاهبا غاية التعب واملشقة ،فرفع عنها املؤاخذة بذلك كله ،حتى

اخلطأ يف اللفظ من شدة الفرح ،والغضب ،والسكر ،كام تقدمت شواهده ،وكذلك

اخلطأ ،والنسيان ،واإلكراه ،واجلهل باملعنى ،وسبق اللسان بام مل يرده ،والتكلم يف
اإلغالق ،ولغو اليمني ،فهذه عرشة أشياء ال يؤاخذ اهلل هبا عبده بالتكلم يف حال
منها؛ لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذه به).ENF

وقال احلافظ ابن رجب( :واألظهر  -واهلل أعلم  -أن النايس واملخطئ إنام

عفي عنهام بمعنى رفع اإلثم عنهام؛ ألن اإلثم مرتب عىل املقاصد والنيات ،والنايس
واملخطئ ال قصد هلام ،فال إثم عليهام ،وأما رفع األحكام عنهام فليس مراًدًدا من هذه

النصوص ،فيحتاج يف ثبوهتا ونفيها إىل دليل آخر).EOF
* الدليل الثالث:

ما تقدم من حديث يِبيِبَأَأ

َةَةَرَرْيْيَرَرُهُه

يف قصة الذي قال ألوالده يف الصحيحني:

« ِئِئِئَلَل ْنْن َرَرَدَدَقَق َعَعَّيَلَّيَلَّيَل َرَريِّبيِّب ِّنِّنَبَبِّذِّذَعَعُيُيَلَلي َعَعَذَذا ًبًبا َمَما ُهُهَبَبَّذَّذَعَع َأَأَحًدًدَح ا»:EPF

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وليس أحد معصو ًمًما يف كل ما يقولـه إال رسول
اهلل  ،نعم وقوع الغلط يف مثل هذا يوجب ما نقوله دائ اًماًم :إن املجتهد يف مثل هذا
من املؤمنني ،إن استفرغ وسعه يف هنم لصح نإو ،هأطخ هل رفغي هللا نإف قحلا بلط 
( )1إعالم املوقعني. 86 /3:
( )2جامع العلوم واحلكم. 375 :
( )3سبق خترجيه.
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نوع تقصري فهو ذنب ال جيب أن يبلغ الكفر ،وإن كان يطلق القول بأن هذا الكالم
كفر ،كام أطلق السلف الكفر عىل من قال ببعض مقاالت اجلهمية ،مثل القول بخلق
القرآن ،أو إنكار الرؤية ،أو نحو ذلك ،مما هو دون إنكار علو اهلل عىل اخللق ،وأنه
فوق العرش ،فإن تكفري صاحب هذه املقالة كان عندهم من أظهر األمور ،فإن
التكفري املطلق مثل الوعيد املطلق ،ال يستلزم تكفري الشخص املعني حتى تقوم عليه
احلجة التي تكفر تاركها ،كام ثبت يف الصحاح عن النبي يف الرجل الذي قال:
«ِإِإَذَذا َنَنَأَأ ا ُّتُّتُمُم َفَفَأَأَأ ُقُقِرِرْحْح و يِنيِنيِنَّ ،مَّمُثُث ا يِنيِنيِنْوْوُقُقَحَحْسْس َّ ،مَّمُثُث َذَذ ُّرُّرو يِنيِن يِفيِف ال ِمِمِمَيَي َ ،وَوَفَف اهللْ ،نْنِئِئَلَل َرَرَدَدَقَق اهلل َعَعَّيَلَّيَلَّيَل
ِّنِّنَبَبِّذِّذَعَعُيُيَلَلي َعَعَذَذا ًبًبا اَلاَل ُهُهُبُبِذِذَعَعُيُي َأَأَحًدًدَح ا من ال َعَعا َنْيَنْيَنْيَنْيَملَمل َ .قَقَفَف ا َلَل اهلل لهَ :مَما َلَلَمَحَمَحَمَح َكَك َعَعىَلىَل َمَما َتَتْلْلَعَعَفَف ؟ َقَقا َلَلَل:
َكَ ،رَرَفَفَغَغَفَف ُهُهُهَلَل » ،فهذا الرجل اعتقد أن اهلل ال يقدر عىل مجعه إذا فعل ذلك أو
ُتُتَيَيْشْشَخَخ َكَك
شك ،وأنه ال يبعثه ،وكل من هذين االعتقادين كفر يكفر من قامت عليه احلجة،
لكنه كان جيهل ذلك ،ومل يبلغه العلم بام يرده عن جهله ،وكان عنده إيامن باهلل،
وبأمره ،وهنيه ،ووعده ،ووعيده ،فخاف من عقابه ،فغفر اهلل له بخشيته ،فمن أخطأ
يف بعض مسائل االعتقاد من أهل اإليامن باهلل ،وبرسوله ،وباليوم اآلخر ،والعمل
الصالح -مل يكن أسوأ حا اًلاًل من الرجل ،فيغفر اهلل خطأه ،أو يعذبه إن كان منه تفريط
يف اتباع احلق عىل قدر دينه ،وأما تكفري شخص علم إيامنه بمجرد الغلط يف ذلك
فعظيم).ENF

وقال أي ًضًضا( :فإن السلف أخطأ كثري منهم يف كثري من هذه املسائل ،واتفقوا
عىل عدم التكفري بذلك ،مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون امليت يسمع نداء
احلي ،وأنكر بعضهم أن يكون املعراج يقظة ،وأنكر بعضهم رؤية حممد ربه،
ولبعضهم يف اخلالفة والتفضيل كالم معروف ،وكذلك لبعضهم يف قتال بعض،
ولعن بعض ،وإطالق تكفري بعض أقوال معروفة .وكان القايض رشيح ينكر قراءة
من قرأ ﮋﮙ ﮚﮊ [الصافات ،] ١٢ :ويقول :إن اهلل ال يعجب ،فبلغ ذلك إبراهيم
( )1االستقامة. 163 /1:
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النخعي ،فقـال :إنام رشيح شاعر يعجبه علمه ،كان عبد اهلل أفقه منه ،فكان يقول:
ﮋﮙ ﮚ ﮛﮊ [الصافات ،] ١٢ :فهذا قد أنكر قراءة ثابتة ،وأنكر صفة دَّلَّل
عليها الكتاب والسنة ،واتفقت األمة عىل أنه إمام من األئمة ،وكذلك بعض السلف
أنكر بعضهم حروف القرآن ،مثل إنكار بعضهم قوله :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ
[الرعد ،] ٣١ :وقال :إنام هي :أومل يتبني الذين آمنوا .وإنكار اآلخر قراءة قولـه:
ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ [اإلرساء ،] ٢٣ :وقال :إنام هي :ووىص ربك .وبعضهم
كان حذف املعوذتني ،وآخر يكتب سورة القنوت ،ENFوهذا خطأ معلوم باإلمجاع
والنقل املتواتر ،ومع هذا فلام مل يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك مل يكفروا ،وإن
كان يكفر بذلك من قامت عليه احلجة بالنقل املتواتر).EOF
قال ابن الوزير ،وذكر االتفاق عىل صحة احلديث ،بل بلغ ح َّدَّد التواتر( :وإنام
أدركته الرمحة؛ جلهله وإيامنه باهلل واملعاد؛ لذلك خاف العقاب ،وأما جهله بقدرة اهلل
تعاىل عىل ما ظنه حما اًلاًل فال يكون كف ًرًرا ،إال لو علم أن األنبياء جاؤوا بذلك ،وأنه
ممكن مقدور ثم كذهبم ،أو أحًدًدا منهم لقوله تعاىل :ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ
[اإلرساء ،] ١٥ :وهذا أرجى حديث ألهل اخلطأ يف التأويل ،ويعضد ما تقدم بأحاديث
« َنَنَأَأ ا َدَدْنْنِعِع َظِّنِّنَظ ِدِدْبْبَعَع ي يِبيِبيِبَّ ،نَّنُظُظَيَيْلْلَفَف يِبيِب َمَما َشَشا َءَءَء» ،EPFوهي ثالثة أحاديث صحاح؛ وهلذا قال
مجاعة جلة من علامء اإلسالم :إنه ال يكفر املسلم بام نأ الإ ،رفكلا ظافلأ نم هنم ردني 
يعلم املتلفظ هبا أهنا كفر).EQF

( )1انظر :الدر املنثور ،) 695 /8( :اإلتقان يف علوم القرآن ) 226 /1( :للحافظ السيوطي.
( )2جمموع الفتاوى.294/ 12 :
( )3رواه أمحد(  ،)61061- 398 / 25وصححه ابن حبان(َ ،) 633 - 401 /2تَتِكِكا ُبُب ال َقَقَّرَّرا ِئِئقُ ،رُرْكْكَذَذ ا َبَبْخْخِإلِإلا ِرِر اّماّمَعَع ُبُبُبُجَيُجَيُجَي
ىَلىَلَعَع ا َملَملر ِءِء َنَنِمِم ال ِةِةِقِقَّثَّث باهلل َجَجَّلَّل و َعَعال ِنِنِسِسُحُحِبِب ال ِنِنَّظَّظ يِفيِف َوَوْحْحَأَأ اٍلٍل ِهِهِهِبِب  .واحلاكم(املستدركَ ،) 7603 - 268 /4:تَتِكِكا ُبُب
ال ِةِةَبَبْوْوَّتَّت وا َنَنِإلِإلا ِةِةِبِب من حديث وا ِثِثلة  .وأخرج اللفظ األول فقطَ « :نَنَأَأا َدْنْنِعِع َد ِّنِّنَظَظ ِدِدْبْبَعَع ي يِبيِبيِب» البخاري(- 121 /9
َ ،) 7405تَتِكِكِ ِ ا ُبُب ال ِريِريِسِسْفْفَّتَّت َ ،بَباب ِلِلْوْوَقَق اهلل َعَعَتَت ا ىَلىَل ﮋﯳﯴﯵﮊ[آل عمران .] ٢٨ :ومسلم(،)1 98 6- 62 /8
َتَتِكِكا ُبُب ال ِرِرْكْكِّذِّذ وال َعَعُّدُّد ا ِءِء وال ِةِةَبَبْوْوَّتَّت  ،باب ا ِّثِّثَحْلَحْلَحْل ىَلىَلَعَع ِرِرْكْكِذِذ اهلل َعَعَتَت ا ىَلىَل .من حديث يِبيِبَأَأ َرَرْيْيَرَرُهُه ة .
( )4إيثار احلق عىل اخللق. 394 /1:
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وينبغي أن يقيد هذا بام قيدناه ساب ًقًقا يف م أس لة اجلهل :بأن هذا ينطبق عىل من مل
تقم عليه احلجة ،وعجز عن طلب احلق مع بذل جهده ،بخالف ما عليه املتكربون
عن التوحيد يف احلق يف عرصنا وقبله ،كام يشري إليه كالم الشيخني آن ًفًفا:

قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب( :وكذلك ال خالف يف أن الذين
هناهم النبي
لو مل يطيعوه واختذوا ذات أنواط بعد هنيه لكفروا ،ENFوهذا هو
املطلوب ،ولكن هذه القصة تفيد أن املسلم -بل العامل -قد يقع يف أنواع من الرشك
ال يدري عنها ،فتفيد التعلم والتحرز ،ومعرفة أن قول اجلاهل «التوحيد فهمناه» :أن
هذا من أكرب اجلهل ومكائد الشيطان).EOF

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن ،ر ًّدًّدا عىل ابن جرجيس ،حينام احتج
بقصة الذي شك يف القدرة والبعث بإيراد كالم شيخ اإلسالم( :وكالم شيخ
اإلسالم إنام يعرفه ويدريه من مارس كالمه وعرف أصوله ،فإنه قد ّرصّرصح يف غري
موضع أن اخلطأ قد يغفر ملن مل يبلغه الرشع ،ومل تقم عليه احلجة يف مسائل
خمصوصة ،إذا اتقى اهلل ما استطاع ،واجتهد بحسب طاقته ،وأين التقوى واالجتهاد
الذي يدعيه عباد القبور ،والداعون للموتى وللغائبني؟ كيف والقرآن يتىل يف
املساجد واملدارس والبيوت؟ ونصوص السنة النبوية جمموعة مدونة معلومة الصحة
والثبوت؟ .واحلديث الذي ذكره الشيخ يف رجل من أهل الفرتات قام به من خشية
اهلل وخوفه واإليامن بثوابه وعقابه ما أوجب له أن أمر أهله بتحريقه ،فأين هذا من
هؤالء الضالل الذين نبذوا كتاب اهلل وراء ظهورهم ،واتبعوا ما تتلوا الشياطني عىل
دعاء غري اهلل ،والرشك برب العاملني؟ فسح ًقًقا هلذا اجلاهل املفرتي ،وبعًدًدا لكل ضال
غوي).EPF
 

( )1سبق ختريج احلديث .ولفظه« :ا ْلْلَعَعْجْج َنَنَلَلا َذَذا َتَت أ َوَوْنْن ا ٍطٍط اَماَمَكَك ْمْمُهَلُهَلُهَل َذَذات أ َوَوْنْن ا ٍطٍطٍط».
( )2كشف الشبهات:ضمن مؤلفات الشيخ. 175 /1:
( )3منهاج التأسيس. 215 :
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التأويل له ثالثة معان :فرياد به :حقيقة ما يؤول إليه الكالم ،وعىل هذا املعنى

جاء يف الكتاب والسنة ،كام يف قوله تعاىل :ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ [األعراف،] ٥٣ :

وجاء بمعنى التفسري ،وهو املراد بقول كثري من املفرسين :القول يف تأويل قوله

تعاىل .وجاء عند املتأخرين من أهل الكالم بمعنى رصف اللفظ عن ظاهره الذي

يدل عليه إىل معنى آخر حيتمله اللفظ ،لكن ال يدل عليه ظاهر اللفظ ،وهذا هو

التأويل الذي ذمه أهل السنة واجلامعة:

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وهو اصطالح كثري من املتأخرين من املتكلمني

يف الفقه وأصوله :أن التأويل هو رصف اللفظ عن االحتامل الراجح إىل االحتامل

املرجوح؛ لدليل يقرتن به ،وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من املتأخرين يف تأويل

نصوص الصفات وترك تأويلها ،وهل ذلك حممود ،أو مذموم ،أو حق ،أو

باطل؟).ENF

والتأويل الذي هو من موانع التكفري هو من هذا القسم األخري :وهو الوقوع

يف الفعل املكفر ،إما لشبه ٍةٍة تنشأ عن عدم فهم داللة النص فه اًماًم صحي ًحًحا؛ لقصور يف

الفهم ،وإما لشبهة تنشأ عن وجود نص آخر ظن أنه يعارضه ،فإنه ُيُيعذر بذلك إذا
كان هذا الشخص ممن يمكن وجود هذه الشبهة لديه ،وكانت يف مسألة حيتمل

التأويل فيها .فإ ْنْن أزيلت هذه الشبهة ،و ُأُأقيمت عليه احلجة ،وأ َّرصَّرص عىل فعله كفر.

وقد حكي اإلمجاع عىل هذا املانع ،وهذه بعض نصوص العلامء يف بيان منع التكفري

بالتأويل:
قال ابن حزم( :ومن بلغه األمر عن رسول اهلل  ،من طريق ثابتة ،وهو
مسلم ،فتأول يف خالفه إياه ،أو يف رّدّد ما بلغه بنص آخر ،فام مل تقم عليه احلجة يف
( )1جمموع الفتاوى.55/3:
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خطئه يف ترك ما ترك ،ويف األخذ بام أخذ ،فهو مأجور معذور؛ لقصده إىل احلق،
وجهله به ،وإن ENFقامت عليه احلجة يف ذلك فعاند ،فكام ذكرنا قبل من التكفري أو
التفسيق؛ ال تأويل بعد قيام احلجة).EOF

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :املتأول الذي قصده متابعة الرسول ال يكفر،
بل وال يفسق إذا اجتهد فأخطأ ،وهذا مشهور عند الناس يف املسائل العملية ،وأما
مسائل العقائد فكثري من الناس كفر املخطئني فيها ،وهذا القول ال يعرف عن أحد
من الصحابة والتابعني هلم بإحسان وال عن أحد من أئمة املسلمني ،وإنام هو يف
األصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كاخلوارج
واملعتزلة واجلهمية).EPF
وقال أي ًضًضا بعد ذكر الرجل الذي غفر له مع شكه يف القدرة والبعث( :واملتأول
من أهل االجتهاد احلريص عىل متابعة الرسول أوىل باملغفرة من مثل هذا).EQF
وقال أي ًضًضا( :فليس ألحد أن يكفر أحًدًدا من املسلمني ،وإن أخطأ وغلط ،حتى
تقام عليه احلجة ،وتبني له املحجة ،ومن ثبت إيامنه بيقني مل يزل ذلك عنه بالشك ،بل
ال يزول إال بعد إقامة احلجة وإزالة الشبهة).ERF

وقال ابن القيم عن الفرائض( :وأما من جحد ذلك جه اًلاًل ،أو تأوي اًلاًل يعذر فيه
صاحبه ،فال يكفر صاحبه به ،كحديث الذي جحد قدرة اهلل عليه ،أمر أهله أن
حيرقوه ويذروه يف الريح ،ومع هذا فقد غفر اهلل له ،ورمحه جلهله ،إذ كان ذلك الذي
فعله مبلغ علمه ،ومل جيحد قدرة اهلل عىل إعادته عناًدًدا أو تكذي ًبًبا).ESF

( )1يف األصل املطبوع« :بأن قامت».
( )2الدرة فيام جيب اعتقاده. 414 :
( )3منهاج السنة النبوية. 239 /5:
( )4جمموع الفتاوى. 231 /3:
( )5املرجع السابق. 500 / 12 :
( )6مدارج السالكني. 338 /1:
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وقال ابن الوزير( :فقوله يف هذه اآلية الكريمة ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ

[النحل١٠٦ :

] ،يؤيد أن املتأولني غري كفار؛ ألن صدورهم مل تنرشح بالكفر قط ًعًعا ،أو

ظ ًّنًّنا ،أو جتوي ًزًزا ،أو احتام اًلاًل ،وقد يشهد هلم بذلك كالم أمري املؤمنني  ،وهو
الصادق املصدوق يف املشهور عنه ،حيث سئل عن كفر اخلوارج ،فقالَ « :نَنِمِم ال ِرِرْفْفُكُك
ّرّرَفَف وا» ،ENFفكذلك مجيع أهل التأويل من أهل امللة ،وإن وقعوا يف أفحش البدع

واجلهل فقد علم منهم أن حاهلم يف ذلك هي حال اخلوارج).EOF

وقال الشوكاين ر ًّدًّدا عىل من أدخل كفار التأويل يف مسمى الردة( :هذه زلة قدم

يقال عندها لليدين وللفم ،وعثرة ال تقال ،وهفوة ال تغتفر ،ولو صح هذا لكان
غالب من عىل ظهر البسيطة من املسلمني مرتدين).EPF

وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي( :إن املتأولني من أهل القبلة الذين ضلوا

وأخطؤوا يف فهم ما جاء به الكتاب والسنة ،مع إيامهنم بالرسول واعتقادهم صدقه

يف كل ما قال ،وأن ما قاله كله حق ،والتزموا ذلك ،لكنهم أخطؤوا يف بعض املسائل
اخلربية أو العملية ،فهؤالء قد دَّلَّل الكتاب والسنة عىل عدم خروجهم من الدين،
وعدم احلكم هلم بأحكام الكافرين ،وأمجع الصحابة

السلف عىل ذلك).EQF

والتابعون ومن بعدهم أئمة

ولنذكر شي ًئًئا من األدلة عىل هذا املانع ،إضافة ملا ذكرناه من اآليات السابق
ذكرها يف مانع اخلطأ كقوله تعاىل :ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖﮊ [األحزاب:]٥:

( )1رواه عبد الرزاق(امل فنص َ ،)6 865 1 -051/01::تَتِكِكا ُبُب ا َقَقّلّلْلْل طةَ ،بَبا ُبُب َمَما َجَجا َءَء يِفيِف ا ّيّيِرِرْوْوُرُرَحلَحل ة .وابن أيب
شيبة(املصنفَ ،) 37942 - 563 /7:تَتِكِكاب ا َلَلَمَمَجلَجل َ ،بَبا ُبُب َمَما َرَرِكِكُذُذ يِفيِف ا َوَوَخلَخل ا ِجِرِر ِج .
( )2إيثار احلق عىل اخللق. 395 /1:
( )3السيل اجلرار. 373 /4:
( )4اإلرشاد إىل معرفة األحكام  -ضمن امل ةلماكلا ةعومج .855/4::
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* الدليل األول:

ما روى الشيخان يف قصة حاطب

حني قال ُرُرُرَمَمُعُع َ « :يَيا ُسُسَرَر و َلَل اهللِ ،نِنْعْعَدَدي

ْبْبِرْضِرْض َقَقُنُنُعُع َهَهَذَذا ا َنَنُمْلُمْلُمْلا ِقِقِقِفِف » ،ومل يؤاخذ النبي
َأَأِرْض
ألنه كان متأو اًلاًل برميه
عمر
َقَقا َلَلِ« :إِإَذَذا
َّنَّنَأَأ ُسُسَرَر و َلَل اهلل
بالنفاق؛ ولذا بوب البخاري عىل حديث يِبيِبَأَأ َةَةَرَرْيْيَرَرُهُه
ِهِهِبِب
َمُها» ،فقال« :باب من أكفر أخاه بغري
َقَقا َلَل الَّرَّرُجُجُلُل َألَألِخِخِخي ِهِهَ :يَيا َكَكا ُرُرِفِف ْدَقَقَفَف ْد َبَبا َءَء َأَأَحُدُدَح َمُهَمُه
تأويل فهو كام قال» ،ENFثم بوب عىل حديث حاطب ورمي عمر له ،فقال:
«باب من مل ير إكفار من قال ذلك متأو اًلاًل أو جاه اًلاًلاًل» ،EOFقال احلافظ ابن حجر( :أي:
باحلكم ،أو بحال املقول فيه).EPF

َكَ ،أَأاَلاَل
« :اَلاَل َتْلْلُقُقَت َذَذ ِلِل َكَك

ومثله حديث عتبان فيمن رمى آخر بالنفاق ،ف َقَقا َلَل
َتَرَرَت ا ُهُه َقَقا َلَلَل :اَلاَل ِإِإ َهَهَلَل ِإِإ اَّلاَّل اهلل ِرِرُيُي ي ُدُد ِبِبَذَذ ِلِلَكَك َهَهْجْجَوَو اهلل؟» ،ذكره البخاري يف «باب ما جاء يف
املتأولني».EQF
قال احلافظ ابن حجر( :تقدم يف باب «من أكفر أخاه بغري تأويل» من كتاب

األدب ،ويف الباب الذي يليه« :من مل ير إكفار من قال ذلك متأو اًلاًلاًل» ،وبيان املراد
بذلك .واحلاصل أن من أكفر املسلم نظر ،فإن كان بغري تأويل استحق الذم ،وربام

كان هو الكافر ،وإن كان بتأويل نظر :إن كان غري سائغ استحق الذم أي ًضًضا وال يصل

إىل الكفر ،بل يبني له وجه خطئه ،ويزجر بام يليق به ،وال يلتحق باألول عند

اجلمهور ،وان كان بتأويل سائغ مل يستحق الذم ،بل تقام عليه احلجة حتى يرجع إىل

الصواب).ERF

( )1صحيح البخاري(َ ،) 03 16- 26 /8تَتِكِكاب ا ِبِبِدِدَألَأل .
( )2املرجع السابق(َ ،) 06 16- 26 /8تَتِكِكاب ا ِبِبِدِدَألَأل .
( )3فتح الباري. 516 /01:
ِدِدِنِن
ِةِةَبَب
( )4صحيح البخاري(َ ،)8396-81/9تَتِكِكاب ا َتَتِتِتْسْسا ا ِّدِّدَتَتْرْرُمْلُمْلُمْل ي َنَن َوَوا َعَعُمْلُمْلُمْل ا ي َنَن َتَتِقِقَوَوا ْمْمِهِلِهِلِهِل .
( )5فتح الباري. 30 4/ 12 :
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وقال أبو عمر ابن عبد الرب عند حديثِ« :إِإَذَذا َقَقا َلَل الَّرَّرُجُجُلُل َألَألِخِخي ِهِهَ :يَيا َكَكا ُرُرِفِف ْدَقَقَفَف ْد َبَبا َءَء
ِهِهِبِب
َمُها»( :ENFواملعنى فيه عند أهل الفقه واألثر ،أهل السنة واجلامعة النهي عن أن
َأَأَحُدُدَح َمُهَمُه

يكفر املسلم أخاه املسلم بذنب ،أو بتأويل ال خيرجه من اإلسالم عند اجلميع ،فورد

النهي عن تكفري املسلم ...ومثل هذا كثري من اآلثار التي وردت بلفظ التغليظ،
وليست عىل ظاهرها عند أهل احلق والعلم ،ألصول تدفعها أقوى منها من الكتاب
والسنة املجتمع عليها واآلثار الثابتة أي ًضًضا من جهة اإلسناد).EOF
* الدليل الثاين:

 ،حني قسم غنائم حنني يف املؤلفة
ما روى الشيخان عن بعض األنصار
قلوهبم ،حتى أعطى رجا اًلاًل من قريش املائة من اإلبلِ« :إِإ َّنَّن َهَهَذَذا َوَوُهَلُهَلُهَل ا ُبُبَجَجَعَعْلْل ِ ،إِإ َّنَّن
ُيُيُسُسو َنَنَفَفا َتُرُرُطُطْقْقَت ْنْنِمِم ِدَمَمِد ا ِءِء ٍشٍشٍشْيْيَرَرُقُق َ ،نَنَغَغَوَوا َنَنُمُمِئِئا ُّدُّدَرَرُتُت ْمْمْمِهِهْيْيَلَلَعَع َ .غَغَلَلَبَبَفَف َذَذ ِلِل َك
َك ال َّيَّيِبِبَّنَّن َ ،عَعَدَدَفَف ا
ا َصَصْنْنَألَأل ا َرَر َقَقا َلَلَلَ :قَقَفَف ا َلَلَلَ :مَما ا ِذِذَّلَّل ي ِنِنَغَغَلَلَبَبي ْمْمُكُكْنْنَعَع ؟ َ -كَكَوَو ا ُنُنوا اَلاَل ُبُبِذِذْكْكَيَي و َنَن َ -قَقَفَف ا ُلُلواَ :وَوُهُه ا ِذِذَّلَّل ي
َكَ .قَقا َلَلَلَ :أَأَأ َوَوال َتَنَنْوْوَضَضْرْرَت ْنْنَأَأ ِجِجْرْرَيَي َعَع ال َّنَّنا ُسُس ِبِبا َنَنَغَغْلْلا ِمِمِئِئ ِإِإىَلىَل ُيُيُبُبوِهِتْمْمْمِهِتِهِت َ ،وَوَتُعُعِجِجْرْرَت و َنَن ُسُسَرَرِبِب و ِلِل اهلل
َغَغَلَلَبَب َكَك
ِإِإىَلىَل ُيُيُبُبو ْمْمُكُكِتِت ؟ ْوْوَلَل
ْمْمْمُهُهَبَبْعْعِشِش ».EPF

ْتْتَكَكَلَلَسَس ا َصَصْنْنَألَأل ا ُرُر َوَواِدًيًيِد ا ْوْوَأَأ

ويف رواية قالواِ« :إِإَذَذا َكَكا ْتْتَنَن

ًبًبْعْعِشِشا ْكْكَلَلَسَسَلَل ُت
ُت َوَواِدَيَيِد ا َصَصْنْنَألَأل ا ِرِر ْوْوَأَأ

ِدِدَشَش ي ٌةٌةَدَد ُنُنْحْحَنَنَفَف ْدُنُن ْد َعَعى َطَطْعْعُيُيَوَوى ا ِنِنَغَغْلْلي َةَةَمَم َنَنُرْيُرْيُرْيَغَغ ا».EQF

ويف مسلم قال النبي يف فتح مكةْ « :نْنَمَم َلَلَخَخَدَد َدَدا َرَر يِبيِبَأَأ َيَيْفْفُسُسا َنَن َوَوُهُهَفَف آ ٌنٌنِمِم ْ ،نْنَمَمَوَو
َقَقْلْلَأَأ ى ال َحَحاَلاَلِّسِّس َوَوُهُهَفَف آ ٌنٌنٌنِمِم ْ ،نْنَمَمَوَو َأَأْغَقَقَلَلْغ َبَبا ُهُهَبَب َوَوُهُهَفَف آ ٌنٌنٌنِمِم َ .قَقَفَف ا ْتْتَلَل ا َصَصْنْنَألَأل ا ُرُرُرَّ :مَّمَأَأ ا الَّرَّرُجُجُلُل ْدَقَقَفَف ْد
( )1سبق خترجيه.
( )2التمهيد. 14 /71:
()3رواه البخاري(َ ،) 3778 - 30 /5تَتِكِكاب َنَنَمَما ِبِبِقِق ا َصَصْنْنَألَأل ا ِرِرَ ،بَباب َنَنَمَما ِبِبِقِق ا َصَصْنْنَألَأل ا ِرِر .ومسلم(-601/3
َ ،) 2487تَتِكِكاب ال َكَكّزّز اة ،باب َطَطْعْعِإِإا ِءِء ا َّلَؤَؤُمْلُمْلُمْل َّل ِةِةَفَف ُلُلُقُق و ْمْمُهُبُهُبُهُب ىَلىَلَعَع ا ِمِماَلاَلْسْسِإلِإل ِرُّبِرُّبِرُّبَصَصَتَتَوَو ْنْنَمَم َىَىِوِوَقَق ِإِإي ُهُهُنُناَماَم .
( )4رواه البخاري ( ،) 4337 - 60 1/5كتاب امل َغَغا ِزِزيَ ،بَباب ِةِةَوَوْزْزَغَغ ال َّطَّطا ِفِفِئِئ  .ومسلم(،) 2487 -601/3
َتَتِكِكاب ال َكَكّزّز اة ،باب َطَطْعْعِإِإا ِءِء ا َّلَؤَؤُمْلُمْلُمْل َّل ِةِةَفَف ُلُلُقُقو ْمْمُهُبُهُبُهُب ىَلىَلَعَع ا ِمِماَلاَلْسْسِإلِإل ِرُّبِرُّبِرُّبَصَصَتَتَوَو ْنْنَمَم َىَىِوِوَقَق ِإِإي ُهُهُنُناَماَم .
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َخَخَأَأ َذَذ ُهُهْتْت ٌةٌةَفَفْأْأَرَر ِهِهِهِتِتَريَريِشِشَعَعِبِب َ ،رَرَوَو ْغٌةٌةَبَبْغ يِفيِف ِهِهِهِتِتَيَيْرْرَقَق َ ،لَلَزَزَنَنَوَو ا ُيُيْحْحَوَوْلْل َعَعىَلىَل ُسُسَرَر و ِلِل اهلل َ ،قَقا َلَلَلْ :مْمُتُتْلْلُقُق َّمَّمَأَأ ا
الَّرَّرُجُجُلُل ْدَقَقَفَف ْد َخَخَأَأ َذَذ ُهُهْتْت ٌةٌةَفَفْأْأَرَر ِهِهِتِتَريَريِشِشَعَعِبِب َرَرَوَو ْغٌةٌةَبَبْغ يِفيِف ِهِهِهِتِتَيَيْرْرَقَق َ ،أَأاَلاَل اَماَمَفَف ا ِمِمْسْس ي ِإِإ ًذًذا؟ َثَثَثاَلاَلَث َّرَمَم َّر ا ٍتٍتٍتَ :نَنَأَأ ا
ٌدٌدَّمَّمَحُمَحُمَحُم ُدُدْبْبَعَع اهلل ُسُسَرَرَوَو و ِهِهِلِل َ ،هَها ُتُتْرْرَجَج ِإِإىَلىَل اهلل َوَوِإِإ ْمْمُكُكْيْيَلَل َ ،فَفا َيَيْحْحَمْلَمْلَمْلا َيَيْحَمْحَمْحَما ْمْمُكُك َ ،وَوا ُتُتاَماَمَمْلَمْلَمْل َمَمَمَمَمَما ْمْمْمُكُكُتُت .
ِهِهِلِل
َقَقا ُلُلواَ :وَواهلل َمَما َنَنْلْلُقُقا ِإِإ اَّلاَّل ًّنًّنِضِضا ِبِباهلل ُسُسَرَرَوَو و َ .قَقا َلَلَلَ :فَفِإِإ َّنَّن اهلل ُسُسَرَرَوَو و ُهُهَلَل َقَقِّدِّدَصَصُيُي اِنْمْمُكُكِن
ِذِذِذْعْعَيَيَوَو َرَراِن ْمْمْمُكُكِن » :ENFفعذرهم النبي ؛ ألهنم كانوا يتأولون أن قسم الغنائم كان
اجتهاًدًدا كام يف فداء أهل بدر ،ال ش ًّكًّكا بعدالته :
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن األول ،وذكر أنه مل يكن يف كالمهم جتوير
للنبي ( :و أما الذين تكلموا من أحداث األسنان ،و نحوهم ،فرأوا أن النبي
إنام يقسم املال ملصالح اإلسالم ،و ال يضعه يف حمل إال ألن وضعه فيه أوىل من
وضعه يف غريه ،وهذا مما ال يشكون فيه ،وكان العلم بجهة املصلحة قد ينال بالوحي
وقد ينال باالجتهاد ،ومل يكونوا علموا أن ذلك مما فعله النبي  ،وقال :إنه بوحي
من اهلل .فإن من كره ذلك ،أو اعرتض عليه بعد أن يقول ذلك ،فهو كافـر مكذب.
وجوزوا أن يكون قسمه اجتهاًدًدا ،وكانوا يراجعونه يف االجتهاد يف األمور الدنيوية
املتعلقة بمصالح الدين ،وهو باب جيوز العمل فيه باجتهاده باتفاق األمة ،وربام
سألوه عن األمر ال ملراجعته فيه ،لكن ليتبينوا وجهه ،ويتفقهوا يف سننه ،ويعلموا
علته).EOF
قال النووي عن الثاين( :معنى هذه اجلملة أهنم رأوا رأفة النبي بأهل مكة،
وكف القتل عنهم ،فظنوا أنه يرجع إىل سكنى مكة واملقام فيها دائ اًماًم ويرحل عنهم
وهيجر املدينة ،فشق ذلك عليهم ،وأوحى اهلل تعاىل إليه  ،فأعلمهم بذلك؛ فقال
هل  م م  :قلتم كذا وكذا؟ قالوا :نعم قد قلنا هذا ،فهذه معجزة من معجزات النبوة،
فقالَّ « :الَّالَكَك ِإِإيِّنيِّنيِّن ُدُدْبْبَعَع اهلل ُسُسَرَرَوَو و ُهُهُهُلُل ».ENF)EPF
( )1رواه مسلم ( ،) 4724 - 172 /55كتاب اجلهاد ،باب فتح مكة.
( )2الصارم املسلول. 90 1:
( )3رواية ملسلم.2 72 4- 70 1/5:

* الدليل الثالث:
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ما روى الشيخان ْنْنَعَع يِبيِبَأَأ ِعِعَسَس ي ٍدٍد ،و يِبيِبَأَأ ٍّرٍّرَذَذ أن النبي
« ُقُقُرُرْمْمَيَي و َنَن َنَنِمِم ال ِّدِّدي ِنِن اَماَماَمَكَك ُقُقُرُرْمْمَيَي ال ُمُمْهْهَّسَّس َنَنِمِم الَّرَّر ِةِةَّيَّيِمِم َّ ،مَّمُثُث اَلاَل ُعُعَيَي و ُدُدو َنَن ِفِفي ِهِهِه» .EOFومع ذلك مل
يكفرهم الصحابة وأكثر العلامء؛ لكوهنم متأولني:

قال عن اخلوارج:

قال اخلطايب عند حديث افرتاق األ ّمّمة( :فيه داللة عىل أ ّنّن هذه الفرق ك ّلّلها غري

خارجة من الّدّدين؛ إذ قد جعلهم ال ّنّنبي

امل ّلّلة ،وإن أخطأ يف تأويله).EPF

ك ّلّلهم أ ّمّمته ،وفيه :أ ّنّن املتأ ّوّول ال خيرج من

وقال ابن قدامة( :وقد عرف من مذهب اخلوارج تكفري كثري من ال ّصّصحابة

ومن بعدهم ،واستحالل دمائهم وأمواهلم ،واعتقادهم ال ّتّتق ّرّرب بقتلهم إىل ر هّبهّبم،
ومع هذا مل حيكم الفقهاء بكفرهم؛ لتأ ّوّوهلم ،وكذلك ُجُجُجَّرَّرَخُيَخُيَخُي يف ك ّلّل ٍمٍمَّرَّرَحُمَحُمَحُم ا ِحِحُتُتْسْس َّلَّل

بتأويل مثل هذا).EQF

وقال شيخ اإلسالم( :وأهل السنة ال يبتدعون قو اًلاًل ،وال يكفرون من اجتهد

فأخطأ ،وإن كان خمال ًفًفا هلم مستح اًّلاًّل لدمائهم ،كام مل تكفر الصحابة اخلوارج مع

تكفريهم لعثامن وعيل ،ومن واالمها ،واستحالهلم لدماء املسلمني املخالفني هلم).ERF

الدليل الرابع :أن بعض من استحلوا بعض املحرمات الظاهرة باإلمجاع مل

يكفرهم السلف ومن بعدهم؛ لوجود التأويل عندهم ،ومن ذلك :مـا روى
عبد الرزاق ،والبيهقي ،عن عبد اهلل بن عامر بن ربيعة أن عم َرَر ب َنَن ا ّطّطَخلَخلا ِبِب َقَقا َلَل
( )1رشح مسلم. 28 1/ 12 :
( )2سبق خترجيهام.
( )3معامل السنن. 295 /4:
( )4املغني. 12 /9:
( )5جمموع الفتاوى. 212 / 19 :
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ل َدُقُق َد ا َةَةَمَم ِنِنْبْب ُعُعْظْظَمَم ون َّملَّملا ْرْرِكِكَسَس ِ« :إِإيِّنيِّن ِرِرُأُأ ي َدَد ْنْنَأَأ ّدّدُحُحَأَأ كَ .قَقَفَف ا َلَلَلَ :سَسْيْيَلَل َلَلك َذَذ ِلِل َك
َك ِلِلْوْوَقَقِلِل اهلل
ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ [املائدةَ .] ٩٣ :قَقَفَف ا َلَلَلْ :أْأَطَطْخْخَأَأت
َح َّر َمَم
ال ِوِوْأْأَّتَّت ي ,ل َفَفِإِإ َّنَّن َّيَّيِقِقَبَبة اآل َيَية :ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ [املائدةَ ،] ٩٣ :فَفِإِإ َّنَّنك ِإِإَذَذا ْيْيَقَقَّتَّتِاِات ْبْبَنَنَتَتْجْجِاِات َمَما َّرَح
اهلل ْيْيَلَلَعَعكَّ .مَّمُثُث َرَرَمَمَأَأ ِهِهِبِب ُجَفَف ُج َدَدَدِلِل ».ENF
:

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :ملا استحل طائفة من الصحابة والتابعني،

كقدامة بن مظعون ،وأصحابه رشب اخلمر ،وظنوا أهنا تباح ملن عمل صا ًحلًحلا عىل ما

فهموه من آية املائدة ،واتفق علامء الصحابة ،كعمر ،وعيل ،وغريمها عىل أهنم

يستتابون ،فإن أرصوا عىل االستحالل كفروا ،وإن أقروا به جلدوا ،فلم يكفروهم
باالستحالل ابتدا ًءًء؛ ألجل الشبهة التي عرضت هلم حتى يتبني هلم احلق).EOF

وقال أي ًضًضا( :وال يكفر الشخص املعني حتى تقوم عليه احلجة كام تقدم ،كمن

جحد وجوب الصالة ،والزكاة ،واستحل اخلمر ،والزنا ،وتأول ،فإن ظهور تلك

األحكام بني املسلمني أعظم من ظهور هذه ،فإن كان املتأول املخطئ يف تلك ال
حيكم بكفره إال بعد البيان له واستتابته كام فعل الصحابة يف الطائفة الذين استحلوا

اخلمر ،ففي غري ذلك أوىل وأحرى).EPF

وقال أي ًضًضا( :فاالستحالل الذي يكون من موارد اال أطخأ دقو ،داهتج

املستحل يف تأويله مع إيامنه وحسناته -هو مما غفره اهلل هلذه األمة من اخلطأ يف قوله
ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ [البقرة٢٨٦ :

] ،كام استحل بعضهم بعض أنواع

الربا ،واستحل بعضهم نو ًعًعا من الفاحشة ،وهو إتيان النساء يف حشوشهن،
( )1مصنف عبد الرزاق(َ ،)6 707 1- 240 /9تَتِكِكا ُبُب ا َبَبِرْشِرْشِرْشَألَأل ةَ ،بَبا ُبُب ْنْنَمَم َّدَّدُحُح ْنْنِمِم َحَحَصَصَأَأ ا ِبِب النبي  .والسنن
الكربى للبيهقي(َ ،) 7970 1- 315 /8تَتِكِكا ُبُب ا َبَبِرْشِرْشِرْشَألَأل ة وا ِّدِّدَحلَحل فيهَ ،بَبا ُبُب ْنْنَمَم ِجُوُو ِج َدَد ُهُهْنْنِمِم ِرِري ُحُح َرَشَرَشَرَشا ٍبٍب ْوْوَأَأ ِقِقِقُلُل َيَيَي
َرَرْكْكَسَس ا َنَن.
( )2الرد عىل البكري.294 /2:
( )3جمموع الفتاوى. 619 /7:
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واستحل بعضهم بعض أنواع اخلمر ،واستحل بعضهم استامع املعازف ،واستحل

بعضهم من دماء بعض بالتأويل ما استحل ،فهذه املواضع التي تقع من أهل اإليامن

والصالح تكون سيئات مكفرة ،أو مغفورة ،أو خطأ مغفو ًرًرا ،ومع هذا فيجب بيان
ما دَّلَّل عليه الكتاب والسنة من اهلدي ودين احلق ،واألمر بذلك ،والنهي عن خالفه

بحسب اإلمكان ،ثم هذه األمور التي كانت من أولئك تكثر وتتغلظ يف قوم آخرين
بعدهم ،حتى تنتهي هبم إىل استحالل حمارم اهلل ،واخلروج عن دين اهلل ،وإذا تغلظت

هذه األمور عاقب اهلل أصحاهبا بام يشاء ،وقد كان بعض الصحابة ظن أن اخلمر

حرمت عىل العامة دون الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ،فرشهبا متأو اًلاًل ،فأحرضه

عمر ،واتفق هو وأئمة الصحابة ،كعيل وغريه ،عىل أهنم إن أرصوا عىل استحالهلا

كفروا ،وان أقروا بالتحريم جلدوا ،فأقروا بالتحريم).ENF

= = WÊå’ƒË=I4Õ’kÿ=^ ∆‡^È=‹ ‚=‹ _�≈‡_‹= „È’ÍË=IÊf= áÜ≈Í= ÌÜÿ^= ⁄ÍËakÿ^= øËàè

كام قدمنا يف اإلعذار باجلهل واخلطأ ،فليس كل من تأول يف النصوص يعذر

بتأويله ،بل اشرتط العلامء يف ذلك رشطني:
* الرشط األول:

أن يكون التأويل صاد ًرًرا عن اجتهاد يصدق صاحبه يف بذل الوسع يف طلب

احلق وفهم الدليل ،ويكون ممن يمكن وجود هذه الشبهة لديه ،فلم جيد من ينبهه
حتى تقوم عليه احلجة الرسالية:

قال قوام السنة إسامعيل األصفهاين( :املتأول إذا أخطأ وكان من أهل عقد
اإليامن ،نظر يف تأويله ،فإن كان قد تعلق بأمر يفيض به إىل خالف بعض كتاب اهلل،
أو سنة يقطع هبا العذر ،أو إمجاع -فإنه يكفر وال يعذر؛ ألن الشبهة التي يتعلق هبا
( )1االستقامة. 189 /2:
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من هذا ضعيفة ال يقوى قوة يعذر هبا؛ ألن ما شهد له أصل من هذه األصول ،فإنه
يف غاية الوضوح والبيان ،فلام كان صاحب هذه املقالة ال يصعب عليه درك احلق،
وال يغمض عنده بعض موضع احلجة مل يعذر يف الذهاب عن احلق ،بل عمل خالفه
يف ذلك عىل أنه عناد وإرصار ،ومن تعمد خالف أصل من هذه األصول ،وكان
جاه اًلاًل مل يقصد إليه من طريق العناد ،فإنه ال يكفر؛ ألنه مل يقصد اختيار الكفر ،وال
ريض به ،وقد بلغ جهده ،فلم يقع له غري ذلك ،وقد أعلم اهلل سبحانه أنه ال يؤاخذ
إال بعد البيان ،وال يعاقب إال بعد اإلنذار فقال تعاىل :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ[التوبة .] ١١٥ :فكل من هداه اهلل  ،ودخل يف
عقد اإلسالم ،فإنه ال خيرج إىل الكفر إال بعد البيان).ENF

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فإذا رأيت إما ًمًما قد غَّلَّلظ عىل قائل مقالته ،أو
كفره فيها ،فال يعترب هذا حك اًماًم عا ًّمًّما يف كل من قاهلا ،إال إذا حصل فيه الرشط الذي
يستحق به التغليظ عليه والتكفري له ،فإن جحد شي ًئًئا من الرشائع الظاهرة ،وكان
حديث العهد باإلسالم ،أو ناش ًئًئا ببلد جهل ،ال يكفر حتى تبلغه احلجة النبوية،
وكذلك العكس إذا رأيت املقالة املخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت؛ لعدم
بلوغ احلجة له ،فال يغتفر ملن بلغته احلجة ما اغتفر لألول؛ فلهذا يبدع من بلغته
أحاديث عذاب القرب ونحوها إذا أنكر ذلك ،وال تبدع عائشة ونحوها ممن مل يعرف
بأن املوتى يسمعون يف قبورهم ،فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع ،وهو أن ينظر يف
شيئني يف املقالة :هل هي حق أم باطل؟ أم تقبل التقسيم ،فتكون ح ًّقًّقا باعتبار ،باط اًلاًل
باعتبار؟ وهو كثري وغالب ،ثم النظر الثاين :يف حكمه إثبا ًتًتا ،أو نف ًيًيا ،أو تفصي اًلاًل،
واختالف أحوال الناس فيه ،فمن سلك هذا املسلك أصاب احلق قو اًلاًل وعم اًلاًل،
وعرف إبطال القول وإحقاقه ومحده).EOF
( )1احلجة يف بيان املحجة.155/2:
( )2جمموع الفتاوى.16/6:

205

وقال ابن الوزير( :ال خالف يف كفر من جحد ذلك املعلوم رضورة للجميع،
وتسرت باسم التأويل فيام ال يمكن تأويله ،كاملالحدة يف تأويل مجيع األسامء احلسنى،
بل مجيع القرآن ،والرشائع ،واملعاد األخروي من البعث ،والقيامة ،واجلنة ،والنار،
وإنام يقع اإلشكال يف تكفري من قام بأركان اإلسالم اخلمسة املنصوص عىل إسالم
من قام هبا ،إذا خالف املعلوم رض ل ةرو ل ل وأ ،ضعب ل ،لوأتو هل مولعملا ال ،رثكأ
وعلمنا من قرائن أحواله أنه ما قصد التكذيب ،أو التبس ذلك علينا يف حقه ،وأظهر
التدين والتصديق بجميع األنبياء والكتب الربانية مع اخلطأ الفاحش يف االعتقاد،
ومضادة األدلة اجللية ،ولكن مل يبلغ مرتبة الزنادقة املقدمة).ENF

وقال الشيخ السعدي( :هؤالء املبتدعة املخالفون ملا ثبتت به النصوص
الرصحية والصحيحة ،أهنم يف هذا الباب أنواع :من كان منهم عار ًفًفا بأن بدعته خمالفة
للكتاب والسنة ،فتبعها ونبذ الكتاب والسنة وراء ظهره ،وشاق اهلل ورسوله من بعد
ما تبني له احلق ،فهذا ال شك يف تكفريه .ومن كان منهم راض ًيًيا ببدعته معر ًضًضا عن
طلب األدلة الرشعية ،وطلب ما جيب عليه من العلم الفارق بني احلق والباطل
نا ًرصًرصا هلا ،را ًّدًّدا ما جاء به الكتاب والسنة مع جهله وضالله ،واعتقاده أنه عىل احلق،
فهذا ظامل فاسق بحسب تركه ما أوجب اهلل عليه ،وجترئه عىل ما حرم اهلل تعاىل.
ومنهم من هو دون ذلك ،ومنهم من هو حريص عىل اتباع احلق واجتهد يف ذلك،
ومل يتيرس له من يبني له ذلك ،فأقام عىل ما هو عليه ،ظا ًّنًّنا أنه صواب من القول ،غري
متجرئ عىل أهل احلق بقوله وال فعله ،فهذا ربام كان مغفو ًرًرا له خطؤه ،واهلل أعلم.
واملقصود أنه ال بد من هذا امللحظ يف هذا املقام؛ ألنه وجد بعض التفاصيل التي كفر
أهل العلم فيها من اتصف هبا ،وثم أخر من جنسها مل يكفروه هبا ،والفرق بني
األمرين أن التي جزموا بكفره هبا؛ لعدم التأويل املسوغ ،وعدم الشبهة املقيمة لبعض
العذر ،والتي فصلوا فيها القول ،لكثرة التأويالت الواقعة فيها).EOF
( )1إيثار احلق عىل اخللق. 377 /1:
( )2اإلرشاد إىل معرفة األحكام -ضمن املجموعة الكاملة.955/4:
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* الرشط الثاين:
أن يكون التأويل له وجه يف اللغة حيتمله النص بخالف التأويالت التي

حقيقتها تكذيب الدين ،واخلروج بالنصوص عن حقيقتها بحيث ال حتتملها تلك

النصوص ،وال اللغة ،وال املعتقد الصحيح املجمع عليه ،فإن مثل هذه التأويالت ال

يعذر أصحاهبا ،كتأويالت الباطنية املتضمنة لنفي حقيقة اجلنة والنار ،واملالئكة
والشياطني ،وحرش األجساد ،أو االعتقاد بألوهية بعض البرش ،أو القول بسقوط

التكاليف:

قال الدارمي ملن تأول صفات اهلل( :فقوله يداه عندك رزقاه ،فقد خرجت هبذا

التأويل من حد العربية كلها ،أو من حد ما يفقهه الفقهاء ،ومن مجيع لغات العرب
والعجم ،فممن تلقفته؟ وعمن رويته من أهل العلم بالعربية والفارسية؟ فإنك

جئت بمحال ال يعقله عجمي وال عريب ،وال نعلم أحًدًدا من أهل العلم واملعرفة

سبقك إىل هذا التفسري ،فإن كنت صاد ًقًقا يف تفسريك هذا ،فأثره من صاحب علم أو

صاحب عربية ،وإال فإنك مع كفرك هبام من املدلسني ،وإن كان تفسريمها عندك ما

ذهبت إليه ،فإنه كذب حمال فض اًلاًل عىل أن يكون كف ًرًرا؛ ألنك ادعيت أن هلل رز ًقًقا
موس ًعًعا ورز ًقًقا مق ًرتًرتا ،ثم قلت إن رزقيه مجي ًعًعا مبسوطان ،فكيف يكونان مبسوطني،

واملقتور أبًدًدا يف كالم العرب غري مبسوط).ENF

وقال عن تأويل آخر( :فإن كان هذا املعارض ذهب إىل هذا التأويل فهذا حمض

الزندقة؛ ألن اهلل أكرب األشياء ،وأعظم األشياء ،وخالق األشياء ،ليس كمثله يشء،

نور السموات واألرض من نور وجهه).EOF
( )1الرد عىل املرييس. 241 /1:
( )2املرجع السابق. 740 /2:
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وقال ابن حزم( :وقد تسمى باسم اإلسالم من أمجع مجيع فرق اإلسالم عىل أنه
ليس مسل اًماًم ،مثل طوائف من اخلوارج غلوا ،فقالوا :إن الصالة ركعة بالغداة ،وركعة
بالعيش فقط ...وطوائف كانوا من الشيعة ثم غلوا ،فقال بعضهم[ :ب ُأُألوه ّيّية] عيل بن
أيب طالب واألئمة بعده ،ومنهم من قال بنبوته ،وبتناسخ األرواح ،كالسيد احلمريي
الشاعر ،وغريه .وقالت طائفة منهم بإهلية أيب اخلطاب حممد بن أيب زينب موىل بني
أسد .وقالت طائفة بنبوة املغرية بن أيب سعيد موىل بني بجلة ،وبنبوة أيب منصور
العجيل ،وبزيع احلايك ،وبيان بن سمعان التميمي وغريهم .وقال آخرون منهم
برجعة عّيلّيل إىل الدنيا ،وامتنعوا من القول بظاهر القرآن ،وقالوا :إن لظاهره
تأويالت ،فمنها :أن قالوا السامء حممد ،واألرض أصحابه ،و ﮋ ﮧ ﮨ ﮩﮊ
[البقرة :] ٦٧ :أهنا هي فالنة .يعني :أم املؤمنني ريض اهلل عنها ،وقالوا :العدل
واإلحسان هو عيل[ ،واجلبت] والطاغوت :فالن وفالن ـ يعنون :أبا بكر وعمر
ريض اهلل عنهام ـ وقالوا الصالة :هي دعاء اإلمام ،والزكاة هي ما يعطي اإلمام،
واحلج القصد إىل اإلمام ،وفيهم خناقون ورضاخون .وكل هذه الفرق ال تتعلق
بحجة أص اًلاًل ،وليس بأيدهيم إال دعوى اإلهلام ،والقحة ،واملجاهرة بالكذب ،وال
يلتفتون إىل مناظرة ،ويكفي من الرد عليهم أن يقال هلم :ما الفرق بينكم وبني من
ادعى أنه ُأُأهلم بطالن قولكم؟ وال سبيل إىل االنفكاك من هذا ،وأي ًضًضا فإن مجيع فرق
اإلسالم متربئة منهم ،مكفرة هلم ،جممعون عىل أهنم عىل غري اإلسالم ،نعوذ باهلل من
اخلذالن).ENF
وقال أي ًضًضا( :وأما من كان من غري أهل اإلسالم من نرصاين أو هيودي أو
جمويس ،أو سائر امللل ،أو الباطنية القائلني بإهلية إنسان من الناس ،أو نبوة أحد من
الناس بعد رسول اهلل  ،فال يعذرون بتأويل أص اًلاًل ،بل هم كفار مرشكون عىل كل
حال).EOF

( )1الفصل يف امللل واألهواء والنحل. 90 /2:
( )2الدرة فيام جيب اعتقاده. 441 :
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وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :التأويل الذي يدعيه هؤالء ليس هو معنى

القرآن؛ فإهنم حرفوا الكلم عن مواضعه ،وصاروا مراتب :ما بني قرامطة وباطنية
يتأولون األخبار واألوامر ،وما بني صائبة فالسفة يتأولون عامة األخبار عن اهلل
واليوم اآلخر حتى عن أكثر أحوال األنبياء ،وما بني جهمية ومعتزلة يتأولون بعض

ما جاء يف اليوم اآلخر ،ويف آيات القدر ويتأولون آيات الصفات ،وقد وافقهم بعض
متأخري األشعرية عىل ما جاء يف بعض الصفات ،وبعضهم يف بعض ما جاء يف اليوم

اآلخر ،وآخرون من أصناف األمة ،وإن كان تغلب عليهم السنة ،فقد يتأولون أي ًضًضا
مواضع يكون تأويلهم من حتريف الكلم عن مواضعه).ENF

وقال الشيخ سليامن بن عبد اهلل وذكر قوله تعاىل ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ[النساء( :] ٦٢ :فإذا كان هذا حال املنافقني يعتذرون عن
أمرهم ويلبسونه؛ لئال يظن أهنم قصدوا املخالفة حلكم النبي

 ،أو التسخط،

فكيف بمن يرصح بام كان املنافقون يضمرونه ،حتى يزعم أنه من حكم الكتاب

والسنة يف موارد النزاع؟ فهو إما كافر ،وإما مبتدع ضال .وفعل املنافقني الذي ذكره

اهلل عنهم يف هذه اآلية هو بعينه الذي يفعله املحرفون للكلم عن مواضعه ،الذين

يقولون :إنام قصدنا التوفيق بني القواطع العقلية بزعمهم التي هي الفلسفة والكالم
وبني األدلة النقلية ،ثم جيعلون الفلسفة التي هي سفاهة وضاللة األصل ،ويردون

هبا ما أنزل اهلل عىل رسوله من الكتاب واحلكمة ،زعموا أن ذلك خيالف الفلسفة

التي يسموهنا القواطع ،فتطلبوا له وجوه التأويالت البعيدة ،ومحلوه عىل شواذ اللغة

التي ال تكاد تعرف).EOF

( )1جمموع الفتاوى. 287 / 13 :
( )2تيسري العزيز احلميد. 483 /1:
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وقال الشيخ حافظ احلكمي( :كمن قال يف قوله تعاىل ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﮊ

[النساء١٦٤ :

] :إن التكليم من موسى ،وإن لفظ اجلاللة منصوب عىل

املفعولية؛ فرا ًرًرا من إثبات الكالم كام فعله بعض اجلهمية و املعتزلة ،وقد عرض ذلك
عىل أيب بكر بن عياش ،فقال أبو بكر :ما قرأ هذا إال كافر ،قرأت عىل األعمش ،وقرأ

األعمش عىل حييى بن وثاب ،وقرأ حييى بن وثاب عىل أيب عبد الرمحن السلمي،
وقرأ أبو عبد الرمحن السلمي عىل عيل بن أيب طالب ،وقرأ عيل بن أيب طالب عىل

رسول اهلل

:

ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ [النساء١٦٤ :

] ،يعني :برفع لفظ اجلاللة

عىل الفاعلية .وهو جممع عليه بني القراء ،روى ذلك ابن مردويه عن عبد اجلبار بن

عبد اهلل عن ابن عياش .وروى ابن كثري أن بعض املعتزلة قرأ عىل بعض املشايخ
ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ

[النساء١٦٤ :

] ،فقال له :يا ابن اللخناء كيف تصنع بقوله

تعاىل ﮋﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ

[األعراف] ١٤٣ :

؟ يعني :أن هذا ال يقبل

التحريف وال التأويل ،كام قال جهم بن صفوان -لعنه اهلل -يف قوله تعاىل :ﮋﮉ

ﮊ ﮋ ﮌﮊ [ طه ،]٥:حيث قال :لو وجدت سبي اًلاًل إىل حكها حلككتها،
وألبدلتها استوىل ،وله يف ذلك سلف اليهود يف حتريف الكلم عن مواضعه).ENF
 

( )1معارج القبول.753/1:
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قد جاءت النصوص الرشعية املحكمة ،وإمجاع املسلمني عىل اعتبار اإلكراه

من موانع التكفري؛ ألن املكره عىل الكفر ال يقصد فيام أكره عليه فعل الكفر عىل وجه

االختيار ،بل لدفع العذاب عن نفسه ،وإن كان األفضل عندهم أن يثبت املسلم عىل

دينه ،ولو أفىض إىل قتله ،ولنذكر اآلن شي ًئًئا من األدلة عىل ذلك:
* الدليل األول:

قوله تعاىل :ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ [سورة ال ّنّنحل:
 .]016وروى الطربي ،وابن سعد ،والبيهقي ،وصححه احلاكم ْنْنِمِم ِرِرَطَط يق يِبيِبَأَأ َدْيْيَبَبُعُع َد ة
ْبْبن َّمَّمَحُمَحُمَحُم د ْبْبن اَّماَّمَعَع ر ْبْبن َيَيا رِسرِسَ ،قَقا َلَلَ « :خَخَأَأ َذَذ ا ُكُكِرْشِرْشِرْشُمْلُمْلُمْل و َنَن ًرًراَّماَّمَعَع ا ُبُبَّذَّذَعَعَفَف و ُهُهَ ،حَّتَّتَحى َقَقا ْمْمُهَبُهَبُهَبَرَر يِفيِف ْعْعَبَب ض
َقَقَفَف ا َلَل َلَلَل ُهُهُهْ :يْيَكَكف ِجَتِجَتِجَتد ْلْلَقَق بك؟ َقَقا َلَلَلُ :مُمْطًّنًّنِئِئَمَمْطا ِبِبا ِإلِإلي ِنِناَماَم
َمَما َرَرَأَأ ا ُدُدواَ ،كَكَشَشَفَف ى َذَذ ِلِل َك
َك ِإِإىَلىَل ال ّيّيِبِبَّنَّن

َقَقا َلَلَلَ :فَفِإِإ ْنْن َعَعا ُدُدوا ْدُعُعَفَف ْدْد » .وهو مرسل ،وله مراسيل تقويه كام قال احلافظ ابن حجر،ENF

لكن شهرته مغنية عن إسناده:

قال الطربي( :فتأويل الكالم إذن :من كفر باهلل من بعد إيامنه إال من أكره عىل

الكفر فنطق بكلمة الكفر بلسانه ،وقلبه مطمئن باإليامن ،موقن بحقيقته ،صحيح
عليه عزمه ،غري مفسوح الصدر بالكفر ،لكن من رشح بالكفر صدرا ،فاختاره،

وآثره عىل اإليامن ،وباح به طائ ًعًعا فعليهم غضب من اهلل ،وهلم عذاب عظيم ،وبنحو

الذي قلنا يف ذلك ورد اخلرب عن ابن عباس :حدثني عيل بن داود قال :حدثنا

عبد اهلل بن صالح قال :حدثني معاوية ،عن عيل ،عن ابن عباس قوله :ﮋ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ ،فأخرب اهلل سبحانه أنه من كفر من بعد إيامنه فعليه
( )1الفتح312 / 12 :
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غضب من اهلل ،وله عذاب عظيم ،فأما من أكره فتكلم به لسانه ،وخالفه قلبه

باإليامن؛ لينجو من عدوه ،فال حرج عليه؛ أل مب دابعلا ذخأي امنإ هناحبس هللا ن  ا ا
عقدت عليه قلوهبم).ENF

وقال احلافظ ابن كثري( :قوله :ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ فهو

استثناء ممن كفر بلسانه ،ووافق املرشكني بلفظه مكر ًهًها ملا ناله من رضب وأذى،
وقلبه يأبى ما يقول ،وهو مطمئن باإليامن باهلل ورسوله ،وقد روى العويف عن ابن
عباس أن هذه اآلية نزلت يف عامر بن يارس ،حني عذبه املرشكون حتى يكفر بمحمد
 ،فوافقهم عىل ذلك مكر ًهًها ،وجاء معتذ ًرًرا إىل النبي

 ،فأنزل اهلل هذه اآلية).EOF

وقال ابن العريب( :وأما الكفر باهلل ،فذلك جائز له – أي :املك َرَره  -بغري خالف

عىل رشط أن يلفظ وقلبه منرشح باإليامن ،فإن ساعد قلبه يف الكفر لسانه كان آث اًماًم
كاف ًرًرا؛ ألن اإلكراه ال سلطان له يف الباطن ،وإنام سلطانه عىل الظاهر).EPF
* الدليل الثاين:
قوله تعاىل:ﮋ ﯜﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨ ﯩ

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﮊ[آل عمران:] 28 :
قال احلافظ ابن كثري( :ا ّتّتفق العلامء عىل أ ّنّنه جيوز أن يوايل املك َرَره عىل الكفر؛
إبقا ًءًء ملهجته ،وجيوز أن ْقْقَتَتْسْسَيَي تل ،كام كان بالل
يأبى عليهم وهم يفعلون به
األفاعيل ،حتى إهنم ليضعون الصخرة العظيمة عىل صدره يف شدة احلر ،ويأمرونه
بالرشك باهلل فيأبى عليهم).EQF
( )1جامع البيان يف تأويل القرآن. 305 /71:
( )2تفسري القرآن العظيم. 605 /4 :
( )3أحكام القرآن. 60 1/3:
( )4تفسري القرآن العظيم. 606 /4:
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وقال الطربي يف تفسري اآلية( :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ :إال أن تكونوا يف
سلطاهنم ،فتخافوهم عىل أنفسكم ،فتظهروا هلم الوالية بألسنتكم ،وتضمروا هلم
العداوة).ENF
وقال أبو بكر بن العريب عند قوله تعاىل ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ( :إال أن
ختافوا منهم ،فإن ُتُتْفْفِخِخم منهم فساعدوهم ووالوهم وقولوا ما يرصف عنكم من
ِّرشِّرشهم وأذاهم بظاه ٍرٍر منكم ال باعتقاد ،ب نَّينَّي ذلك قو ُهُهُلُل تعاىل ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈﮊ).EOF
وقال الشنقيطي( :فهذه اآلية الكريمة فيها بيا ٌنٌن لكل اآليات القاضية بمنع
مواالة الكفار مطل ًقًقا ،وإيضا ٌحٌح أن حمل ذلك يف حالة االختيار ،وأما عند اخلوف
والتقية فريخص يف مواالهتم بقدر املداراة التي يكتفى هبا رشهم ،ويشرتط يف ذلك
سالمة الباطن من تلك املواالة).EPF
* الدليل الثالث:
قوله تعاىل :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﮊ[الفتح ،] 25 :وروى الرتمذي وحسنه واحلاكم وصححه من حديث يِبيِبَأَأ َدْيْيَبَبُعُع َد َةَة ِنِنِنْبْب
َّمَلَّمَلَّمَلا يِتيِتُأُأ ِبِبا َسَسَألَأل ا َرَرى َمَمْوْوَيَي ٍرٍرْدْدَبَب َ ،قَقا َلَل:
ِدِدْبْبَعَع اهلل ْنْنَعَع َعَعَع ِدِدْبْب اهلل ِنِنْبْب ُعُعْسْسَمَم و ٍدٍد أ َّنَّن ُسُسَرَر و َلَل اهلل
ُتَ :يَيا
«اَلاَل َّنَّنَتَتِلِلَفَفْنْنَيَي ْمْمُهُهْنْنِمِم َأَأَحٌدٌدَح ِإِإ اَّلاَّل َدَدِفِفِبِب ا ٍءٍء ْوْوَأَأ ِبِبْرَضْرَضْرَض ٍقٍقٍقُنُنُعُع َ .قَقا َلَل ُدُدْبْبَعَع اهلل ُنُنْبْب ُعُعْسْسَمَم و ٍدٍدٍدْ :لْلُقُقَفَف ُتُت
ُسُسَرَر و َلَل اهللِ ،إِإ اَّلاَّل َلَلْيْيَهَهُسُس ا َنَنْبْب َضَضَضْيْيَبَب ا َءَءَء؛ َفَفِإِإيِّنيِّن ْدَقَق ْد ُهُهُتُتْعْعِمِمَسَس ُرُرُكُكْذْذَيَي ا َمَمَماَلاَلْسْسِإلِإل  .ف َقَقا َلَل ِ :إِإ اَّلاَّل َلَلْيْيَهَهُسُس
ا َنَنْبْب ا َضَضْيْيَبَبْلْل ا ِءِءِء»:EQF

( )1جامع البيان يف تأويل القرآن. 313 /6:
( )2أحكام القرآن.153/1:
( )3أضواء البيان. 413 /1:
( )4سنن الرتمذي( ،) 3084 - 271 /5كتاب التفسري ،باب سورة األنفال .ومستدرك احلاكم(-42/3
 ،) 4304كتاب املغازي ،.وأبو عبيدة بن عبد اهلل مل يسمع من أبيه ،لكن جرى عمل حذاق املحدثني عىل
قبول حديثه عن أبيه؛ لكونه كان عا ًملًملا به.
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قال ابن كثري ( :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﮊ .أي :بني أظهرهم ممن يكتم
إيامنه ،وخيفيه منهم؛ خيفة عىل أنفسهم من قومهم ،لك ّنّنا سلطناكم عليهم فقتلتموهم
وأبدتم خرضاءهم ،ولكن بني أفنائهم من املؤمنني واملؤمنات أقوام ال تعرفوهنم
حالة القتل؛ وهلذا قال تعاىل :ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮊ.
أي :إثم وغرامة).ENF

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن الكفار( :وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم
إيامنه ،يشهد القتال معهم ،وال يمكنه اهلجرة ،وهو مكره عىل القتال ،ويبعث يوم
القيامة عىل نيته ،كام يف الصحيح عن النبي قال « :و ُذُذ َعَعا ٌذٌذِئِئ ِبِبا ِتِتِتْيْيَبَبْلْل ُ ،ثُثَعَعْبْبُيُيَفَف ِإِإ ِهِهْيْيَلَل
ُعُعَيَي
ٌثٌثٌثْعْعَبَب َ ،فَفِإِإَذَذا َكَكا ُنُنوا َدَدْيْيَبَبِبِب ا َءَء ْنْنِمِم ا ْرْرَألَأل ِض
ِض َفَفِسِسُخُخ ْمْمْمِهِبِهِبِهِب ْ .لْلُقُقَفَف ُتُت
ُتَ :يَيا ُسُسَرَر و َلَل اهللَ ،فَفْيْيَكَكَفَف ْنْنَمَمِبِب
َكَكا َنَن َكَكا ًهًهِرِر ا؟ َقَقا َلَلَلْ :خُيُفُفَسَسْخُيْخُي ِهِهِبِب َمَمَم ْمْمْمُهُهَعَع ُ ،هُهَّنَّنِكِكَلَلَوَو ُثُثَعَعْبْبُيُي َمَمْوْوَيَي ا َيَيِقِقْلْلا ِةِةَمَم َعَعىَلىَل ِن ِهِهِهِتِتَّيَّيِن ».EPF)EOF

وذكر شيخ اإلسالم أن من اتقى اهلل ما استطاع فإن اهلل ال يعاقبه البتة ،ثم قال:
(وكذلك الكفار من بلغته دعوة النبي يف دار الكفر ،وعلم أنه رسول اهلل فآمن
به ،وآمن بام أنزل عليه ،واتقى اهلل ما استطاع ...وكذلك النجايش ،هو وإن كان
ملك النصارى ،فلم يطعه قومه يف الدخول يف اإلسالم ،بل إنام دخل معه نفر منهم؛
وهلذا ملا مات مل يكن هناك من يصيل عليه ،فصىل عليه النبي
باملدينة ،خرج
باملسلمني إىل املصىل ،فصفهم صفو ًفًفًفا وص ىَّلىَّلىَّل ي هتومب مهربخأو ،هيلع  ووم مات ،وقال:
«ِإِإ َّنَّن ًخًخَأَأ ا ْمْمُكُكَلَل َصَصا ًحِلًحِلًحِلا ْنْنِمِم ِلِلْهْهَأَأ اَحْلِةِةَشَشَبَبَحْلَحْل َمَما َتَتَت» ،EQFوكثري من رشائع اإلسالم ،أو أكثرها
مل يكن دخل فيها؛ لعجزه عن ذلك؛ فلم هياجر ،ومل جياهد ،وال حـج البيت ،بل قد
روي أنه مل يكن يصيل الصلوات اخلمس ،وال يصوم شهر رمضان ،وال يؤدي الزكاة

( )1تفسري القرآن العظيم. 344 /7:
ِفِفْسْسَخْلَخْلَخْل
ِةِةَعَع
ِلِل
ِبِب
ا ِشِشْيْيَجْلَجْلَجْل اَّلَّل ِذِذِذي ُّمُّمُؤُؤَيَي ا َتَتْيْيَبَبْلْل .
( )2رواه مسلم(َ ،)1247-661/8تَتِكِكا ُبُب ا ف ِنِنَتَت َرْشَرْشَرْشَأَأَوَو ا ِطِط ال َّسَّسا  ،باب ا
( )3منهاج السنة النبوية. 121 /5:
( )4رواه البخاري(َ ،) 3877 - 51 /5تَتِكِكاب َنَنَمَما ِبِبِقِق ا َصَصْنْنَألَأل ا ِرِرَ ،بَباب ُتُتْوْوَمَم ال َجَجَّنَّن ا ِّيِشِّيِشِّيِش .ومسلم(-55/3
َ ، 2253تَتِكِكا ُبُب ا َنَنَجلَجلا ِئِئز ،باب يِفيِفيِف ال ِريِريِبِبْكْكَّتَّت ىَلىَلَعَع ا َنَنَجْلَجْلَجْلا ِةِةَزَز.
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الرشعية؛ ألن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه ،وهو ال يمكنه خمالفتهم،
ونحن نعلم قط ًعًعا أنه مل يكن يمكنه أن حيكم بينهم بحكم القرآن).ENF
* الدليل الرابع:
ومما يستدل به حلكم اإلكراه ما روى مسلم ،وأصله يف البخاري عن َنَنَأَأ س

يف الذي قال ،ملا وجد بعريه من شدة الفرح وقد أيقن باملوت« :الله َّمَّم

عن النبي
َتَتْنْنَأَأ ِدِدْبْبَعَع ي َنَنَأَأَوَو ا ُّبُّبَرَر َكَك
َك» .EOFفهذا حكمه حكم املكره؛ ألن اجلامع بينهام وقوعهام بغري
قصد:
قال ابن القيم( :فإذا اجتمع القصد والّدّداللة القولية أو الفعلية ترتب احلكم.

هذه قاعدة ال رّشرّشيعة ،وهي من مقتضيات عدل اهلل رطاوخ نإف ،هتمحرو ،هتمكحو ،

القلوب ،وإرادة ال ّنّنفوس ال تدخل حتت االختيار ،فلو ترتبت عليها األحكام لكان

يف ذلك أعظم حرج ومش ّقّقة عىل األ ّمّمة ،ورمحة اهلل وحكمته تأبى ذلك ،والغلط،

والنسيان ،والسهو وسبق اللسان بام ال يريده العبد ،بل يريد خالفه ،وال ّتّتكلم به

مكر ًهًها ،وغري عار ٍفٍف ملقتضاه من لوازم البرشية ،ال يكاد ينفك اإلنسان من يشء منه،
فلو رتب عليه احلكم حلرجت األ ّمّمة ،وأصاهبا غاية ال ّتّتعب واملش ّقّقة ،فرفع عنها

املؤاخذة بذلك ك ّلّله ،حتى اخلطأ يف اللفظ من شّدّدة الفرح والغضب).EPF

وقال شيخنا حم ّمّمد بن عثيمني يف سياق حديثه عن رشوط ال ّتّتكفري وموانعه:
(ومن املوانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغري إرادة منه؛ ولذلك صور :منها:
أن يكره عىل ذلك ،فيفعله لداعي اإلكراه ،ال اطمئنا ًنًنا به ،فال يكفر حينئذ لقوله تعاىل

ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

( )1منهاج السنة النبوية. 111 /5:
( )2سبق خترجيه.
( )3إعالم املوقعني. 86 /3:
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ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ [سورة ال ّنّنحل .]601:ومنها :أن
يغلق عليه فكره ،فال يدري ما يقول؛ لشّدّدة فر ٍحٍح ،أو حز ٍنٍن ،أو خو ٍفٍف ،أو نحو ذلك،
ودليله ما ثبت يف «صحيح مسلم» عن أنس بن مالك ،)...فذكر احلديث.ENF

وذكر الشيخ إسحاق بن عبد الرمحن بن حسن ثالث حاالت ختتفي فيها
الرباءة ،فقال( :أصل الرباءة املقاطعة بالقلب ،واللسان ،والبدن ،وقلب املؤمن ال
خيلو من عداوة الكافر ،وإنام النزاع يف إظهار العداوة ،فإهنا قد ختفى لسبب رشعي-
وهو اإلكراه مع االطمئنان -وقد ختفى العداوة من مستض َعَعف معذور ،ع َرَرَذَذ ه
القرآن ،وقد ختفى لغرض دنيو ّيّي ،وهو الغالب عىل أكثر اخللق ،هذا إن مل يظهر منه
موافقة).EOF
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن( :مسألة إظهار العداوة غري مسألة
وجود العداوة ،فاألول :يع َذَذر به مع العجز واخلوف؛ لقولـه تعاىل :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﮊ [آل عمران .] ٢٨ :والثاين :ال بّدّد منه؛ أل ّنّنه يدخل يف الكفر بالطاغوت ،وبينه
وبني ح ّبّب اهلل ورسوله تالزم كيل ،ال كفني   ّ ّ راهظإ كرتب هللا ىصع نمف ،نمؤملا هنع
العداوة فهو عاص هلل).EPF
^ˇ‘= =W4Õ’kÿ=^ ∆‡^È=‹ ‚=‹ _�≈‡_=‹ „È’Í=Ë Ê=f áÜ≈=Í ÌÜÿ=^ Á^à

كام يف املوانع السابقة فإنه ليس كل إكراه يكون مان ًعًعا من موانع التكفري:

فقد ذكر احلافظ ابن حجر أن لإلكراه أربعة رشوط فقال( :رشوط اإلكراه
أربعة:
األول :أن يكون فاعله قاد ًرًرا عىل إيقاع ما هيدد به ،واملأمور عاج ًزًزا عن الدفع
ولو بالفرار.
( )1القواعد املثىل. 89 :
( )2الدرر السنية. 305 /8:
( )3املرجع السابق.953/8:
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الثاين :أن يغلب عىل ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك.

الثالث :أن يكون ما هدد به فورًّيًّيا ،فلو قال :إن مل تفعل كذا رضبتك غًدًدا ال يعد
مكر ًهًها .ويستثنى ما إذا ذكر زم ًنًنا قري ًبًبا ج ًّدًّدا ،أو جرت العادة بأنه ال خيلف.
الرابع :أن ال يظهر من املأمور ما يدل عىل اختياره).ENF

وقد اتفق العلامء عىل أن الوعيد إن اقرتن بنوع من العذاب ،كالتهديد بالقتل أو
بقطع عضو من أعضائه ،أو برضب شديد يفيض إىل هالكه ،أو بإتالف مجيع ماله،
وغلب عىل ظنه أن ما هدد به سيقع عليه -جاز له فعل ما أكره عليه .واختلفوا يف
الوعيد إذا جترد عن الفعل ،كالتهديد بالرضب ،أو القيد ،أو احلبس ،أو إتالف بعض
املال ،فذهب اجلمهور إىل أنه يعد إكرا ًهًها ،وقيل :ال يكون إكرا ًهًها إال باقرتانه بنوع من
العذاب .وقيل :يفرق بني التوعد بالقتل والتوعد بغريه .والصحيح قول اجلمهور
إال يف الكفر ،فإنه ال جيوز الوقوع بمجرد الوعيد:

قال اخلازن( :قال العلامء :جيب أن يكون اإلكراه الذي جيوز له أن يتلفظ معه
بكلمة الكفر أن يعذب بعذاب ال طاقة له به ،مثل التخويف بالقتل ،والرضب
الشديد ،واإليالمات القوية ،مثل التحريق بالنار ،ونحوه).EOF

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :تأملت املذهب فوجدت اإلكراه خيتلف
باختالف ا ُملُملكره ،فليس اإلكراه املعترب يف كلمة الكفر كاإلكراه املعترب يف اهلبة
ونحوها ،فإن أمحد قد نص يف غري موضع عىل أن اإلكراه عىل الكفر ال يكون إال
بالتعذيب من رضب وقيد).EPF
 

( )1فتح الباري. 311 / 12 :
( )2تفسريه. 00 1/3:
( )3الفتاوى الكربى. 490 /5:
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:
والتقليد :هو قبول قول الغري بال حجة؛ لذا فرقوا بني االتباع والتقليد.
قال السمعاين( :وأما لفظ التقليد فال نعرفه جاء يف يشء من األحاديث وأقوال

السلف فيام يرجع إىل الدين ،وإنام ورد الكتاب والسنة باالتباع ،وقد قالوا :إن

التقليد قبول قول الغري من غري حجة ،وأهل السنة إنام اتبعوا قول رسول اهلل ،وقوله
نفس احلجة).ENF

وقال أبو عمر ابن عبد الرب( :والتقليد عند مجاعة العلامء غري االتباع؛ ألن

االتباع هو أن تتبع القائل عىل ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه .والتقليد :أن

تقول بقوله وأنت ال تعرفه ،وال وجه القول ،وال معناه ،وتأبى من سواه ،أو أن يتبني
لك خطؤه فتتبعه مهابة خالفه ،وأنت قد بان لك فساد قوله ،وهذا حمرم القول به يف

دين اهلل سبحانه).EOF

ولذا جاء ذم التقليد بال حجة يف القرآن عىل أقسام:
قال ابن القيم عن التقليد( :هو ثالثة أنواع:
أحدها :اإلعراض عام أنزل اهلل ،وعدم االلتفات إليه؛ اكتفاء بتقليد اآلباء.
الثاين :تقليد من ال يعلم املقلد أنه أهل ألن يؤخذ بقوله.

الثالث :التقليد بعد قيام احلجة وظهور الدليل عىل خالف قول املقلد .والفرق
بني هذا وبني النوع األول :أن األول قلد قبل متكنه من العلم واحلجة ،وهذا قلد بعد
ظهور احلجة له ،فهو أوىل بالذم ومعصية اهلل ورسوله ،وقد ذم اهلل سبحانه هذه
األنواع الثالثة من التقليد يف غري موضع من كتابه كام يف قوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ
( )1االنتصار ألصحاب احلديث. 60 /1:
( )2جامع بيان العلم وفضله. 37 /2:
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ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﮊ[البقرة١٧٠ :

] ،قال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯ

ﮊ [الزخرف٢٤ - 23 :

] ،وقال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ [املائدة:
أعرض عام أنزله وقنع بتقليد اآلباء).ENF

١٠٤

] ،وهذا يف القرآن كثري يذم فيه من

لكن هناك تقليد ال ينشأ عن اإلعراض ،وال يكون بعد قيام احلجة ،وصاحبه
يعتقد إمامة من يقلده ،وأنه أهل للعلم ،فيقع املسلم املقلد الذي يعجز عن معرفة
األحكام الرشعية وأدلتها ،وعن فهم احلجة بيشء من املكفرات تقليًدًدا له ،وربام كان
من علامء الضالل الذين يوردون شب ًهًها كثرية ألهل الباطل يف تسويغ هذا املكفر ،وال
يسمع عن غريه ر ًّدًّدا هلذا الباطل ،فيظن أن هذا هو احلق ،فهذا قد فعل جهده بتطبيق
األمر الرشعي بسؤال أهل الذكر والرد إليهم عىل ما قررها كثري من أهل العلم:

قال أبو عمر ابن عبد الرب بعد إبطاله التقليد( :هذا كله لغري العامة ،فإن العامة
ال بد هلا من تقليد علامئها عند النازلة تنزل هبا ،ألهنا ال تبني موقع احلجة وال تصل
بعدم الفهم إىل علم ذلك ،ألن العلم درجات ال سبيل منها إىل أعالها إال بنيل
أسفلها ،وهذا هو احلائل بني العامة وبني طلب احلجة -واهلل أعلم -ومل ختتلف
العلامء أن العامة عليها تقليد علامئها).EOF
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :الذي عليه مجاهري األمة أن االجتهاد جائز يف
اجلملة ،والتقليد جائز يف اجلملة ،ال يوجبون االجتهاد عىل كل أحد وحيرمون
التقليد ،وال يوجبون التقليد عىل كل أحد وحيرمون االجتهاد ،وأن االجتهاد جائز
للقادر عىل االجتهاد ،والتقليد جائز للعاجز عن االجتهاد).EPF
( )1إعالم املوقعني. 129 /2:
( )2جامع بيان العلم وفضله. 114 /2:
( )3جمموع الفتاوى.402/ 20 :
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وهذا ال خالف فيه يف مسائل الفروع ،أما يف مسائل االعتقاد فقد اختلف

العلامء يف جواز تقليد العامي عىل قولني:

قال الشوكاين( :اختلفوا يف املسائل العقلية ،وهي املتعلقة بوجود الباري

وصفاته :هل جيوز التقليد فيها أم ال؟ فحكى الرازي يف «املحصول» عن كثري من

الفقهاء :أنه جيوز .ومل حيكه ابن احلاجب يف «املخترص» إال عن العنربي ،وذهب

اجلمهور إىل أنه ال جيوز ،وحكاه األستاذ أبو إسحاق يف «رشح الرتتيب» عن إمجاع
أهل العلم من أهل احلق وغريهم من الطوائف ،قال أبو احلسني بن القطان :ال نعلم

خال ًفًفا يف امتناع التقليد يف التوحيد .وحكاه ابن السمعاين عن مجيع املتكلمني،

وطائفة من الفقهاء ،وقال إمام احلرمني يف «الشامل» :مل يقل بالتقليد يف األصول إال

احلنابلة .وقال اإلسفراييني :ال خيالف فيه إال أهل الظاهر .وجزم أبو منصور

بوجوب النظر ،ثم قال :فلو اعتقد من غري معرفة بالدليل ،فاختلفوا فيه ،فقال أكثر
األئمة :إنه مؤمن من أهل الشفاعة ،وإن فسق برتك االستدالل ،وبه قال أئمة

احلديث .وقال األشعري ومجهور املعتزلة :ال يكون مؤم ًنًنا ،حتى خيرج فيها عن مجلة

املقلدين).ENF

ولنعرض هلذين القولني بيشء من اإلمجال:
*

:

هو القول بتحريم التقليد يف مسائل االعتقاد ،وأنه إذا قلد العامي يف هذه

املسائل فوقع يف الكفر فإنه ال يعذر؛ ألن الواجب عليه أن ينظر يف أدلة الكتاب
والسنة الواضحة الظاهرة ،وألن املطلوب يف العقائد العلم اليقيني ،وهو ما ال
حيصل من التقليد ،وهو قول أكثر املتكلمني وأهل األصول:

( )1إرشاد الفحول. 241 /2:

022

قال اجلويني( :فال يسوغ ألحد أن يعول يف معرفة اهلل تعاىل ،ويف معرفة ما جيب
له من األوصاف ،وجيوز عليه ،ويتقدس عنه عىل التقليد ،وكذلك القول يف مجلة
قواعد العقائد).ENF

واستدلوا بأدلة ،منها:
الدليل األول :اآليات الكثرية التي فيها ذم التقليد كقوله تعاىل :ﮋﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﮊ [الزخرف:] ٢٢ :

قال طاهر اإلسفراييني( :وقد ذكر اهلل تعاىل األصول والفروع ،فذم التقليد يف
األصول ،وحث عىل السؤال يف الفروع ،فأما مذمة التقليد يف األصول ففي قوله
تعاىل قال تعاىل :ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﮊ
[الزخرف ،] ٢٢ :يف آية أخرى ﮋﭥﮊ [الزخرف ،] ٢٣ :وأما احلث عىل السؤال يف
الفروع ففي قوله تعاىل ﮋﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ[النحل.EOF)] ٤٣ :
وقال أبو عبد اهلل القرطبي يف تفسري قوله تعاىل ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓﮊ[األعراف١٧٣ :

]( :ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮊ :أي :اقتدينا هبم ،ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮊ .بمعنى :لست تفعل هذا ،وال
عذر للمقلد يف التوحيد).EPF
الدليل الثاين :قوله تعاىل ﮋﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﮊ [حممد ،] ١٩ :فأمر بالعلم يف
مسألة التوحيد عىل وجه القطع ،وال يكون ذلك بالتقليد؛ ألن التقليد ليس عل اًماًم.

قال السفاريني ،بعد نقله تع نّينّي طلب اليقني يف الوحدانية؛ ألن التقليد ال يفيد
إال الظن( :قال العالمة ابن محدان يف «هناية املبتدئني» :كل ما يطلب فيه اجلزم يمتنع
التقليد فيه ،واألخذ فيه بالظن؛ ألنه ال يفيده ،وإنام يفيده دليل قطعي).EQF

( )1االجتهاد. 98 /1:
( )2التبصري يف الدين. 181 /1:
( )3اجلامع ألحكام القرآن.913/7:
( )4لوامع األنوار البهية. 268 /1:
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قال ابن قدامة( :وإنام الذي قيل :إنه ال جيوز هلم التقليد هو األمر الظاهر الذي
قد علموه؛ لظهوره من غري احتياج إىل تعب ،وال فكر ،وال نظر :كتوحيد اهلل
سبحانه وتعاىل ،ورسالة حممد ،ومعرفة وجوب الصلوات اخلمس ،وصوم رمضان،
وسائر األركان التي اشتهر وجوهبا ،وعلم ذلك باإلمجاع عليها ،فال حيتاج فيه إىل
بحث وال نظر ،فهذا ال جيوز تقليدهم فيه ،وأما دقائق االعتقادات ،وتفاصيل أحكام
العبادات والبياعات فام يقول بوجوب اجتهادهم فيها إال جاهل ،وهو باطل بام
ذكرناه).ENF

وقال السفاريني( :واإلمجاع عىل وجوب معرفة اهلل تعاىل ،وال حتصل بتقليد؛
جلواز كذب املخرب ،واستحالة حصوهلا ،كمن قلد يف حدوث العامل ،وكمن قلد يف
قدمه؛ وألن التقليد لو أفاد عل اًماًم ،فإما بالرضورة -وهو باطل -وإما بالنظر ،فيستلزم
الدليل واألصل عدمه ،والعلم حيصل بالنظر ،واحتامل اخلطأ لعدم مراعاة القانون
الصحيح).EOF

الدليل الثالث :قول النبي فيام روى الشيخان من حديث أن ٍسٍس يف سؤال
القربَ ،قَقا َلَلَلَّ « :مَّمَأَأَوَو ا ا َنَنُمْلُمْلُمْلا ُقُقِفِف َوَوا َكَكْلْل ا ُرُرِفِف َقَقُيُيَفَف ا ُلُل ُهُهُهَلَل َ :مَما َتَتْنْنُكُك َتُقُقَت و ُلُل يِفيِف َهَهَذَذا الَّرَّرُجُج ِلِل؟ ُقُقَيَيَفَف و ُلُلُل :اَلاَل
ْدَأَأ ْد ِرِريْ ،نْنُكُك ُت
ُت ُقُقَأَأ و ُلُل َمَما ُقُقَيَي و ُلُل ال َّنَّنا ُسُسَ .قَقُيُيَفَف ا ُلُلُل :اَلاَل َتَتْيْيَرَرَدَد َوَواَلاَل َتَتَتَتْيْيَلَلَت ُ ،بُبَرْضَرْضَرْضُيُيَوَو َطَطَمَمِبِبا َقَقِرِر ْنْنِمِم
َحِدِدَح ي ٍدٍد ًةًةَبَبْرَضْرَضْرَض ِ ،صِصَيَيَفَف ي ُحُح ًةًةَحَحْيْيَصَص َهَهُعُعَمَمْسْسَيَي ا ْنْنَمَم ِلِلَيَيي ِهِه ُرْيُرْيُرْيَغَغ ال ِنْيِنْيِنْيِنْيَلَلَقَقَّثَّث ».EPF

قال احلافظ ابن حجر( :وفيه ذم التقليد يف االعتقادات؛ ملعاقبة من قال :كنت
أسمع الناس يقولون شيئا فقلته).EQF

( )1حتريم النظر يف كتب الكالم. 49 /1:
( )2لوامع األنوار البهية. 268 /1:
ِزِزِئِئ
( )3رواه البخاري(َ ،) 338 1- 90 /2تَتِكِكا ُبُب ا َنَنَجْلَجْلَجْلا َ ،بَباب ا ُتُتِّيِّيَمْلَمْلَمْل ُعُعَمَمْسْسَيَي َقَقْفْفَخَخ ال َعَعِّنِّن ا ِلِل .ومسلم (- 161 /8
َ ،)5937تَتِكِكا ُبُب ا َجلَجلَجل ِةِةَّنَّن ِةِةَفَفِصِصَوَو َهَهَمَمْيْيِعِعَنَن ا َهَهِلِلْهْهَأَأَوَو اَ ،بَبا ُبُب ِضِضْرْرَعَع ِدِدَعَعْقْقَمَم ا ِتِتِّيِّيَمْلَمْلَمْل َنَنِمِم ا ِةِةَّنَّنَجْلَجْلَجْل ِوِوَأَأ ال َّنَّنا ِرِر ِهِهْيْيَلَلَعَع َبَبْثْثِإِإَوَوا ِتِت
َذَذَعَع ا ِبِب ا ِرْبِرْبِرْبَقَقْلْل َوَوال ِذِذُّوُّوَعَعَّتَّت ُهُهْنْنِمِم .
( )4فتح الباري. 240 /3:
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وقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب( :حتريم التقليد :فيه حديث

«الصحيحني» يف فتنة القرب أن املنعم يقول :جاءنا بالبينات واهلدى فآمنا ،وأجبنا،

واتبعنا .وأن املعذب يقول :سمعت الناس يقولون شي ًئًئا فقلته).ENF
 :جواز التقليد يف العقائد:

*

وقد نسبه شيخ اإلسالم إىل مجهور األمة ،فقال( :أما يف املسائل األصولية

فكثري من املتكلمة والفقهاء من أصحابنا ،وغريهم من يوجب النظر واالستدالل

عىل كل أحد ،حتى عىل اهيف عزانت يتلا لئاسملا يف هوبجوي ىتح ،ءاسنلاو ةماعلا 

فضالء األمة ،قالوا :ألن العلم هبا واجب ،وال حيصل العلم إال بالنظر اخلاص .أما
مجهور األمة فعىل خالف ذلك ،فإن ما وجب علمه إنام جيب عىل من يقدر عىل

حتصيل العلم ،وكثري من الناس عاجز عن العلم هبذه الدقائق ،فكيف يكلف العلم
هبا؟ وأي ًضًضا فالعلم قد حيصل بال نظر خاص ،بل بطرق أخر :من اضطرار ،وكشف،

وتقليد من يعلم أنه مصيب ،وغري ذلك).EOF
واستدلوا بأدلة ،منها:

الدليل األول :األدلة الكثرية الني تأمر العامة بالرجوع إىل أهل العلم يف أمور
دينهم كقوله تعاىل :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﮊ [النحل ،] 43 :وقوله تعاىل:

ﮋﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽﮊ

[التوبة١٢٢ :

] ،وقوله تعاىل :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ [النساء ،] ٨٣ :فأحال اهلل تعاىل عىل أهل العلم يف معرفة أحكام
الدين ،واستنباط دقيق مسائله ،وال معنى للسؤال والرد إليهم إال للعمل بقوهلم،
فدل ذلك عىل جواز التقليد ،ومل يفرق سبحانه بني مسائل األصول ومسائل الفروع،

( )1أصول اإليامن. 139 :
( )2جمموع الفتاوى. 202 / 20 :
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بل القواعد تؤيد العموم ،كقاعدة :ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة .وقاعدة:
ترك االستفصال يف مقام االحتامل ينزل منزلة العموم يف املقال.

قال أبو عمر ابن عبد الرب( :ومل ختتلف العلامء أن العامة عليها تقليد علامئها،
وأهنم املرادون بقول اهلل  :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﮊ [النحل،] 43 :
وأمجعوا عىل أن األعمى ال بد له من تقليد غريه ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت
عليه ،فكذلك من ال علم له وال برص بمعنى ما يدين به ال بد له من تقليد عامله).ENF

وقال شيخنا حممد بن صالح العثيمني( :جيوز التقليد يف العقائد ممن ال يتمكن
معرفتها بالدليل؛ وهلذا نرى العامة اآلن كلهم يقلدون ،بل قد قال اهلل تعاىل :ﮋ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ[النحل،] ٤٣ :
فسؤالنا أهل الذكر عن هؤالء الرسل معناه :أن نقلد املسؤول؛ لنأخذ بقوهلم،
فالتقليد يف املسائل العقدية كالتقليد يف املسائل العملية متا ًمًما ،فالذي ال يستطيع
معرفة احلق بنفسه ففرضه التقليد).EOF

الدليل الثاين :قوله تعاىل :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ [التغابن ،] ١٦ :وقوله تعاىل ﮋ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ [البقرة ،] ٢٨٦ :ففيه :أن العامي العاجز عن معرفة الدليل
أو فهمه له التقليد إذا كان هذا غاية جهده وطاقته ،وإلزامه باالجتهاد مع العجز التام
إلزام بام ال يطاق ،كإلزام اجلاهل بالعلم مع بذل وسعه وعجزه التام عنه ،وال فرق يف
ذلك بني العقائد والفروع؛ ألن عموم هذه األدلة مل تستثن شي ًئًئا ما دام أنه راجع إىل
العجز:
قال الشنقيطي( :وهبذا تعلم أن املضطر للتقليد األعمى اضطرا ًرًرا حقيقًّيًّيا،

بحيث يكون ال قدرة له البتة عىل غريه ،مع عدم التفريط؛ لكونه ال قدرة له أص اًلاًل
( )1جامع بيان العلم وفضله. 115 /2:
( )2لقاء الباب املفتوح:جملس  - 94سؤال . 19
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عىل الفهم ،أو له قدرة عىل الفهم قد عاقته عوائق قاهرة عن التعليم ،أو هو يف أثناء

التعليم ،ولكنه يتعلم تدر ًجيًجيا؛ ألنه ال يقدر عىل تعلم كل ما حيتاجه يف وقت واحد ،أو
مل جيد كف ًئًئا يتعلم منه ونحو ذلك -فهو معذور يف التقليد املذكور للرضورة؛ ألنه ال

مندوحة عنه ،أما القادر عىل التعلم املفرط فيه ،واملقدم آراء الرجال عىل ما علم من

الوحي ،فهذا الذي ليس بمعذور).ENF

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :ومتى أمكن يف احلوادث املشكلة معرفة ما دل

عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب ،وإن مل يكن ذلك لضيق الوقت ،أو عجز

الطالب ،أو تكافؤ األدلة عنده ،أو غري ذلك ،فله أن يقلد من يرتيض علمه ودينه).EOF

فيام روى الشيخان عن مجاعة من الصحابة
الدليل الثالث :قوله
النبي ُ « :تُتْرْرِمِمُأُأ ْنْنَأَأ َقَقُأُأ ا َلَلِتِت ال َّنَّنا َسَس َحَّتَّتَحى ُدُدَهَهْشْشَيَي وا ْنْنَأَأ اَلاَل ِإِإ َهَهَلَل ِإِإاَلاَل اهللَّ ،نَّنَأَأَوَو ًدًدَّمَّمَحُمَحُمَحُم ا ُسُسَرَر و ُلُل
اهللِ ،قِقُيُيَوَو ي ُمُموا ال اَلاَلَّصَّص َةَةَةُ ،يُيَوَو ْؤُتُتْؤ وا الَّزَكَكَّز اَةَةَةَ ،فَفِإِإَذَذا ُلُلَعَعَفَف وا َذَذ ِلِلَكَك ُمُمَصَصَعَع وا ِّنِّنِمِمي ِدَمَمِد ا ْمْمُهُهَءَء َوَوْمْمَأَأَوَو ا ْمْمُهَلُهَلُهَل ،
أن

ِإِإاَلاَل ِّقِّقَحَحِبِب ا َِِإلَإل ِمِمِماَلاَلْسْس َ ،سَسِحِحَوَو ا ْمْمُهُبُهُبُهُب َعَعىَلىَل اهلل» .EPFفهذا يدل عىل أن النبي
أحد أظهر الشهادتني ،ومل يستفصل من أحد منهم :هل عرف احلق بدليله أم عن

يقبل إسالم كل

طريق التقليد؟ بل إن بعض من أسلم كان يسلم أهل بيته ،أو قومه تب ًعًعا له،
وبعضهم أسلم طم ًعًعا ،أو خو ًفًفا -كصناديد العرب -فكان النبي

يعطيهم؛

ليتألفهم عىل اإليامن ،بل قال تعاىل عن األعراب :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪﮊ [احلجرات.] ١٤ :

( )1أضواء البيان.653/7:
( )2جمموع الفتاوى. 388 / 28 :
( )3سبق خترجيه.
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -وذكر إثابة األعراب عىل الطاعة بقوله :ﮋ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮊ( :مل يأتوا باإليامن الواجب ف ُنُنفي عنهم لذلك ،وإن كانوا
مسلمني معهم من اإليامن ما يثابون عليه ،وهذا حال أكثر الداخلني يف اإلسالم

ابتداء ،بل حال أكثر من مل يعرف حقائق اإليامن ،فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم كام
كان الكفار يقاتلون حتى يسلموا ،أو أسلم بعد األرس ،أو سمع باإلسالم فجاء

فأسلم ،فإنه مسلم ملتزم طاعة الرسول ،ومل تدخل إىل قلبه املعرفة بحقائق اإليامن،
فإن هذا إنام حيصل ملن تيرست له أسباب ذلك إما بفهم القرآن ،وإما بمبارشة أهل

اإليامن ،واالقتداء بام يصدر عنهم من األقوال واألعامل ،وإما هبداية خاصة من اهلل
هيديه هبا) .ENFونحوه البن القيم يف «بدائع الفوائد».EOF
وقال ابن القيم ،وذكر من ال يصدق الرسول

إال فيام علم صحته بعقله ،أو

وافقه ،شيخه أو هواه( :وأحسن أحوال هؤالء أن يكونوا من الذين قال اهلل فيهم:

ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ [احلجرات .] ١٤ :ثم ذكر وصف أهل

اإليامن فقال :ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ[احلجرات .] ١٥ :فالتصديق والطاعة ال
يكون إيام ًنًنا حتى يكون مطل ًقًقا ،فإذا تقيد فأعىل أحواله إن سلم من الشك أن يكون
إسال ًمًما ،ويكون صاحبه من عوام املسلمني ال من خواص املؤمنني).EPF

ونقل القرطبي قول من قال :إن أول الواجبات النظر واالستدالل عىل طريقة

املتكلمني .ثم نقل رد ابن رشد الذي قال( :اإليامن يصح باليقني الذي قد حيصل ملن
( )1جمموع الفتاوى. 243 /7:
(. 822 /4 )2
( )3الصواعق املرسلة. 85 11/3:
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هداه اهلل بالتقليد ،وبأول وهلة من االعتبار بام أرشد اهلل إىل االعتبار به يف غري ما

آية) .ثم قال( :هذا هو الصحيح يف الباب :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
ُت ِهِهِهِبِب َ ،فَفِإِإَذَذا
« ُتُتْرْرِمِمُأُأ ْنْنَأَأ َقَقُأُأ ا َلَلِتِت ال َّنَّنا َسَس َحَّتَّتَحى ُلُلْوْوٌقٌقَيَيوا اَلاَل ِإِإ َهَهَلَل ِإِإ اَّلاَّل اهللُ ،يُيَوَو ْؤُنُنِمِمْؤوا يِبيِب ،اَماَمِبِبَوَو ْئْئِجِج ُت
ُلُلَعَعَفَف وا َذَذ ِلِلَكَك ُمُمَصَصَعَع وا ِّنِّنِمِمي ِدَمَمِد ا ْمْمُهُهَءَء َوَوْمْمَأَأَوَو ا ْمْمُهَلُهَلُهَل ِ ،إِإ اَّلاَّل َهَهِّقِّقَحَحِبِب اَ ،سَسِحِحَوَو ا ْمْمُهُبُهُبُهُب َعَعىَلىَل اهلل» ،ENFوترجم

ابن املنذر يف كتاب «اإلرشاف» :ذكر صفة كامل اإليامن«EOF :أمجع كل من حيفظ عنه
من أهل العلم عىل أن الكافر إذا قال :أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن حممًدًدا عبده

ورسوله ،وأن كل ما جاء به حممد حق وأبرأ من كل دين خيالف دين اإلسالم  -وهو

بالغ صحيح العقل  -أنه مسلم ،وإن رجع بعد ذلك وأظهر الكفر كان مرتًدًدا»).EPF

وقال النووي( :وفيه داللة ظاهرة ملذهب املحققني واجلامهري من السلف

واخللف أن اإلنسان إذا اعتقد دين اإلسالم اعتقاًدًدا جاز ًمًما ال تردد فيه كفاه ذلك،

وهو مؤمن من املوحدين ،وال جيب عليه تعلم أدلة املتكلمني ومعرفة اهلل تعاىل هبا،
خال ًفًفا ملن أوجب ذلك ،وجعله رش ًطًطا يف كونه من أهل القبلة ،وزعم أنه ال يكون له

حكم املسلمني إال به .وهذا املذهب هو قول كثري من املعتزلة ،وبعض أصحابنا

املتكلمني ،وهو خطأ ظاهر؛ فإن املراد التصديق اجلازم وقد حصل ،وألن النبي
اكتفى بالتصديق بام جاء به

 ،ومل يشرتط املعرفة بالدليل ،فقد تظاهرت هبذا

أحاديث يف الصحيحني حيصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي).EQF

وقال السمعاين( :فإن الصحابة ومن بعدهم ما زالوا يفتون العوام يف غوامض

الفقه ،ومل يرو عن أحد أنه ع ّرّرف العامي أدلته ،وال نبه عىل ذلك ،وال أنكروا عليهم
( )1سبق خترجيه.
( )2كان ال بد أن يقال هنا( :فقال« :أمجع )...إلخ.
( )3اجلامع ألحكام القرآن. 331 /7:
( )4رشح مسلم. 210 /1:
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اقتصارهم عىل جمرد األقاويل من غري أن يستخربوا عن األدلة؛ وألن العامي إذا
حدثت له حادثة فال بد أن يكون متعبًدًدا بيشء ،فإن ألزمناه التعلم عند بلوغه حتى

يصري جمتهًدًدا ،و أوجبنا هذا عىل كل أحد يؤدي إىل إمهال أمور الدنيا أمجع؛ ألهنم إذا

اشتغلوا بذلك فال بد أن يتعطل أمر الدنيا وأمر مصاحلها).ENF

الدليل الرابع :أن القول بمنع التقليد يف العقائد يفيض إىل تكفري أكثر العوام

الذين ال قدرة هلم عىل املعرفة ،بل غاية دينهم تقليد من يثقون به من علامئهم:

قال القرطبي ،وذكر أن جعل أول الواجبات املعرفة باهلل يؤدي إىل تكفري مجلا 

الكثري؛ لعجزهم عن املعرفة ،والنظر ،واالستدالل( :أين هذا من قول األعرايب
الذي كشف عن فرجه ليبول وانتهره أصحاب النبي « :الله َّمَّم ا ِنِنْمَحْمَحْمَحْرْري ًدًدَّمَّمَحُمَحُمَحُمَوَو ا َوَواَلاَل
َتْرْرَت َحْمْمَح َنَنَعَعَمَما َأَأَحًدًدَح اَ ،قَقَفَف ا َلَل ال َّنَّنب ُّيُّي ْ :دَقَقَلَل ْد َحَتَتْرْرَّجَّجَح َوَوا ًعًعِسِس ا»؟ خرجه البخاري،

والرتمذي ،وغريمها من األئمة ،EOFأترى هذا األعرايب عرف اهلل بالدليل والربهان،
واحلجة والبيان؟ وأن رمحته وسعت كل يشء؟ وكم من مثله حمكوم له باإليامن؟ بل

اكتفى

من كثري ممن أسلم بالنطق بالشهادتني ،وحتى إنه اكتفى باإلشارة يف ذلك،

أال تراه ملا قال للسوداءَ « :نَنَنْيْيَأَأ اهلل؟ َقَقا ْتْتْتَلَل  :يِفيِف ال ِءِءِءاَماَمَّسَّس َ .قَقا َلَلَلْ :نْنَمَم َنَنَأَأ ا؟ َقَقا ْتْتْتَلَل َ :تَتْنْنَأَأ ُسُسَرَر و ُلُل
اهللَ .قَقا َلَلَلَ :هَهْقْقِتِتْعْعَأَأ ا َفَفِإِإ َهَّنَهَّنَهَّنا ُمُمْؤٌةٌةٌةَنَنِمِمْؤ » ،EPFومل يكن هناك نظر ،وال استدالل ،بل حكم بإيامهنم
من أول وهلة ،وإن كان هناك عن النظر واملعرفة غفلة).EQF

وقال شيخنا حممد بن صالح العثيمني( :جيوز التقليد يف العقائد ممن ال يتمكن

معرفته بالدليل؛ وهلذا نرى العامة اآلن كلهم يقلدون ،بل قد قال اهلل تعاىل ﮋ ﭑ
( )1قواطع األدلة يف األصول. 363 /2:
ِةِةَمْحَمْحَمْحَرَر
ال َّنَّنا ِسِس َوَوا َهَهَبَبْلْل ا ِمِمِئِئ  .والرتمذي(- 275 /1
( )2صحيح البخاري(َ ،)01 60 -01/8تَتِكِكاب ا ِبِبِدِدَألَأل َ ،بَباب
ِ ،) 47كِكتا ُبُب ال َهَهَّطَّط ا َرَرةَ ،بَبا ُبُب َمَما َجَجا َءَء يِفيِف ال ِلِلْوْوَبَب ُيُي ُبُبْيْيِصِص ا ِضِضْرْرَألَأل .
( )3صحيح مسلم(َ ،) 227 1- 70 /2تَتِكِكا ُبُب ا َسَسَملَمل اِجِج ِدِد ،باب ِرِرْحَتْحَتْحَت ي ِمِم ا ِمِماَلاَلَكَكْلْل يِفيِفيِف ال ِةِةاَلاَلَّصَّص ِخِخْسْسَنَنَوَو َمَما َكَكا َنَن ْنْنِمِم َبَبِإِإا ِهِهِتِتَحَح .
( )4اجلامع ألحكام القرآن. 332 /7:
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ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ[النحل،] ٤٣ :

فسؤالنا أهل الذكر عن هؤالء الرسل معناه :أن نقلد املسؤول ،ونأخذ بقوله،

فالتقليد يف املسائل العقدية كالتقليد يف املسائل العملية متا ًمًما وال فرق ،فالذي ال

يستطيع الوصول إىل احلق بنفسه ففرضه التقليد ،وأما من قال :ال يصح إيامن املقلد
فمقتىض قوله :أن العوام من الناس ال يصح إيامهنم؛ ألهنم إنام بنوا إيامهنم عىل

التقليد).ENF

والظاهر أن القول يف التقليد كالقول يف ما عن اجلهل املتقدم ،باعتبار املقلد

جاه اًلاًل يعجز عن فهم الدليل أو احلجة ،وفرق بني مقلد متكن من العلم ومعرفة

احلق فأعرض عنه عناًدًدا ،أو هتاو ًنًنا ،ومقلد مل يتمكن من ذلك بوجه:

ولذا قال ابن القيم( :فأما أهل البدع املوافقون أهل اإلسالم ،ولكنهم خمالفون

يف بعض األصول :كالرافضة ،والقدرية ،واجلهمية ،وغالة املرجئة ،ونحوهم،
فهؤالء أقسام:

أحدها :اجلاهل املقلد الذي ال بصرية له ،فهذا ال يكفر ،وال يفسق ،وال ترد

شهادته إذا مل يكن قاد ًرًرا عىل تعلم اهلدى ،وحكمه حكم املستضعفني من الرجال،

والنساء ،والولدان الذين ال يستطيعون حيلة ،وال هيتدون سبي اًلاًل ،فأولئك عسى اهلل

أن يعفو عنهم ،وكان اهلل غفو ًرًرا رحي اًماًم.

القسم الثاين :املتمكن من السؤال ،وطلب اهلداية ،ومعرفة احلق ،ولكن يرتك

ذلك اشتغا اًلاًل بدنياه ،ورئاسته ،ولذته ،ومعاشه ،وغري ذلك ،فهذا مفرط مستحق
للوعيد آثم برتك ما وجب عليه من تقوى اهلل بحسب استطاعته ،فهذا حكمه حكم

أمثاله من تاركي بعض الواجبات ،فإن غلب ما فيه من البدعة واهلوى عىل ما فيه من
السنة واهلدى ردت شهادته ،وإن غلب ما فيه من السنة واهلدى قبلت شهادته.

( )1لقاء الباب املفتوح:جملس  - 94سؤال . 19
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القسم الثالث :أن يسأل ،ويطلب ،ويتبني له اهلدى ،ويرتكه تقليًدًدا ،أو تعص ًبًبًبا،
أو بغ ًضًضا ومعاداة ألصحابه ،فهذا أقل درجاته أن يكون فاس ًقًقا ،وتكفريه حمل اجتهاد
وتفصيل).ENF
وأما ما نقل عن املتكلمني فليس من هذا الباب الذي معنا؛ ألهنم يقصدون يف

منع التقليد أن اإليامن ال حيصل إال بالطرق التي وضعوها هم يف النظر واالستدالل:

ولذا قال القرطبي( :ذهب بعض املتأخرين واملتقدمني من املتكلمني إىل أن من

مل يعرف اهلل تعاىل بالطرق التي طرقوها ،واألبحاث التي حرروها مل يصح إيامنه،

وهو كافر ،فيلزم عىل هذا تكفري أكثر املسلمني ،وأول من يبدأ بتكفريه آباؤه وأسالفه

وجريانه ،وقد أورد عىل بعضهم هذا ،فقال :ال تشنع عيل بكثرة أهل النار ،أو كام

قال .قلت :وهذا القول ال يصدر إال من جاهل بكتاب اهلل ،وسنة نبيه؛ ألنه ضيق
رمحة اهلل الواسعة عىل رشذمة يسرية من املتكلمني ،واقتحموا يف تكفري عامة

املسلمني).EOF

= = WÑÎŸ—kÿ_f= áÜ≈ÿ^= Ω= ÔÎ›Îj= ‚f^= ﬂ˙ãˇ^= ÅÎè= m^á_gƒ= ö≈f
جاء عن شيخ اإلسالم عبارات يفهم منها إعذار بعض اجلهال الواقعني ببعض

املكفرات بالتقليد ،ومن ذلك:

قال عن كفر أهل احللول واالحتاد ،كابن الفارض وابن عريب( :فكل من كان

أخرب بباطن هذا املذهب ،ووافقهم عليه ،كان أظهر كف ًرًرا وإحلاًدًدا ،وأما اجلهال الذين

حيسنون الظن بقول هؤالء وال يفهمونه ،ويعتقدون أنه من جنس كالم املشايخ

العارفني الذين يتكلمون بكالم صحيح ال يفهمه كثري من الناس ،فهؤالء جتد فيهم
( )1الطرق احلكمية.452:
( )2اجلامع ألحكام القرآن. 332 /7:
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إسال ًمًما ،وإيام ًنًنا ،ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إيامهنم التقليدي ،وجتد فيهم إقرا ًرًرا

هلؤالء ،وإحسا ًنًنا للظن هبم ،وتسلي اًماًم هلم بحسب جهلهم وضال نأ روصتي الو ،مهل

يثني عىل هؤالء إال كافر ملحد ،أو جاهل ضال).ENF

وقال كذلك ع ّمّمن قلد فيام هو من جنس الرشك( :وإن كانت من جنس الرشك،

فهذا اجلنس ليس فيه يشء مأمور به ،لكن قد حيسب بعض الناس يف بعض أنواعه

أنه مأمور به ،وهذا ال يكون جمتهًدًدا؛ ألن املجتهد ال بد أن يتبع دلي اًلاًل رشعًّيًّيا ،وهـذه

ال يكون عليها دليل رشعي ،لكن قد يفعلها باجتهاد مثله ،وهو تقليده ملن فعل ذلك

من الشيوخ والعلامء ،والذين فعلوا ذلك قد فعلوه ألهنم رأوه ينفع ،أو حلديث

كذب سمعوه ،فهؤالء إذا مل تقم عليهم احلجة بالنهي ال يعذبون).EOF

وقال عن بعض الزنادقة( :وأما املنتسبون إىل الشيخ يونس ،فكثري منهم كافر

باهلل ورسوله ،ال يقرون بوجوب الصلوات اخلمس ،وصيام شهر رمضان ،وحج

البيت العتيق ،وال حيرمون ما حرم اهلل ورسوله ،بل هلم من الكالم يف سب اهلل

ورسوله والقرآن واإلسالم ما يعرفه من عرفهم ،أما من كان فيهم من عامتهم ال

يعرف أرسارهم وحقائقهم ،فهذا يكون معه إسالم عامة املسلمني الذي استفاده من

سائر املسلمني ،ال منهم).EPF

وقال عن املالحدة االحتادية( :ولكن لقوهلم رس خفي وحقيقة باطنة ،ال

يعرفها إال خواص اخللق ،وهذا الرس أشد كف ًرًرا وإحلادا من ظاهره؛ فإن مذهبهم فيه

دقة وغموض وخفاء قد ال يفهمه كثري من الناس؛ وهلذا جتد كث ًريًريا من عوام أهل
( )1جمموع الفتاوى. 367 /2:
( )2املرجع السابق. 32 / 20 :
( )3املرجع السابق.601/2:
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الدين واخلري والعبادة ينشد قصيدة ابن الفارض ،ويتواجد عليها ويعظمها؛ ظا ًّنًّنا أهنا

من كالم أهل التوحيد واملعرفة ،وهو ال يعلم مراد قائلها ،وكذلك كالم هؤالء

يسمعه طوائف من املشهورين بالعلم والدين ،فال يفهمون حقيقته).ENF

وقال عن والة األمر الذين وافقوا اجلهمية ،وامتحنوا من خالفهم( :ومع هذا

فاإلمام أمحد ترحم عليهم ،واستغفر هلم؛ لعلمه بأهنم [مل] يبني هلم أهنم مكذبون
للرسول ،وال جاحدون ملا جاء به ،ولكن تأولوا فأخطؤوا ،وقلدوا من قال هلم

ذلك).EOF

 

( )1املرجع السابق.973/2:
( )2املرجع السابق.943/ 23 :
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الفصل الرابع:





من املعلوم يف الواقع أن بع ًضًضا من شبابنا وقعوا يف التكفري الباطل؛ نتيجة لعدم

فهمهم ألصول أهل السنة واجلامعة يف باب التكفري ،مع قلة البضاعة يف العلم ،ويف

هذا الفصل أذكر أهم الشبهات التي سمعتها أثناء مناقشة هؤالء الشباب الذين

وقعوا هبذا الغلو عن جهل ،وقلة فهم؛ اتبا ًعًعا مني ملنهج النبي

أصحابه

 ،ومن بعده

يف كشف ما يعرض من شبهات تبعد من طرأت له عن الفهم الصحيح

والدين القويم:

فهذا النبي

ملا قسم الغنائم يف حنني جعلها يف الطلقاء ،وفيهم كفار يتألفهم،
 ،فقال

ومل يعط األنصار شي ًئًئا ،ومل يفهم الناس وجه إعطاء الغنائم هلم حتى بينه
ذو اخلويرصة« :ا ْلْلِدِدْعْع َيَيا ُسُسَرَر و َلَل اهلل  -ويف روايةِ :إِإ َّنَّن ِهِهِذِذَهَه ٌةٌةَمَمْسْسِقِقَلَل َمَما ِرِرُأُأ ي َدَد َهِبَهِبَهِبا ُهُهْجْجَوَو اهلل
 َقَقَفَف ا َلَلَلَ :لَلْيْيَوَو َكَك ْنْنَمَمَوَو ُلُلِدِدْعْعَيَي ِإِإَذَذا ْمَلْمَلْمَل ْلْلِدِدْعْعَأَأ ؟» .فلام طلب عمر
قتله قال النبي :
« ُهُهُهْعْعَدَد  ،اَلاَل َّدَّدَحَحَتَتَيَي ُث
ُث الناس َّنَّنَأَأ ًدًدَّمَّمَحُمَحُمَحُم ا ُتُتْقْقَيَيُلُل َحَحْصْصَأَأ ا ُهُهُهَبَب ».ENF

لكنه يف نفس املوقف ب نّينّي لألنصار سبب هذا العطاء للمؤلفة قلوهبم مع
ترك األنصار ،فقالِ« :إِإيِّنيِّن ِطِطْعْعُأُأي َجَجِرِر ااًلاًل َحِدِدَح ي ٌثٌث ْمْمُهُهُدُدْهْهَعَع ٍرٍرٍرْفْفُكُكِبِب  -ويف روايةَ :أَأَتَتَأْمْمُهُهُفُفَّلَّلَأ ؛
ْمْمُهَّنُهَّنُهَّنَألَأل َحِدِدَح ي ُثُث ٍدٍدْهْهَعَع َجَجِبِب ا ٍةٍةٍةَّيَّيِلِلِهِه َ -مَمَأَأ ا َتَنَنْوْوَضَضْرْرَت ْنْنَأَأ َبَبَهَهْذْذَيَي ال َّنَّنا ُسُس ِبِبا َوَوْمْمَألَأل ا ِلِل َوَوَتُعُعِجِجْرْرَت وا ِإِإىَلىَل
ِرِرَحَحا ْمْمُكُكِلِل ُسُسَرَرِبِب و ِلِل اهلل ؟ َوَوَفَف اهلل َمَما َتُبُبِلِلَقَقْنْنَتو َنَن ِهِهِبِب ٌرْيٌرْيٌرْيَخَخ َّمِمَّمِمَّمِما ُبُبِلِلَقَقْنْنَيَيو َنَن ِهِهِهِبِب ».EOF
( )1سبق خترجيه.
( )2رواه البخاري(3147 ، 3146 -39/4
ُلُلُقُق و ْمْمُهُبُهُبُهُب ْمْمُهُهَرْيَرْيَرْيَغَغَوَو َنَنِمِم ا ِسِسُمُمُخْلُخْلُخْل ِهِهِوِوْحْحَنَنَوَو .
ُلُلُقُق و ْمْمُهُبُهُبُهُب ىَلىَلَعَع ا ِمِماَلاَلْسْسِإلِإل ِرُّبِرُّبِرُّبَصَصَتَتَوَو ْنْنَمَم َىَىِوِوَقَق ِإِإي

ُيُي ِطِطْعْعي ا َّلَؤَؤُمْلُمْلُمْل َّل َةَةَفَف
)ِ ،كِكتا ُبُب ا ِجلِجلها ِدِد والِّسِّس رَيرَيَ ،بَباب َمَما َكَكا َنَن ال ُّيُّيِبِبَّنَّن
ومسلم(َ ،) 2483 - 105 /3تَتِكِكاب ال َكَكّزّز اة ،باب َطَطْعْعِإِإا ِءِء ا َّلَؤَؤُمْلُمْلُمْل َّل ِةِةَفَف
ُهُهُنُناَماَم .
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و ّملّملا أنكرت اخلوارج عىل ع ِّيلِّيل بن أيب طالب التحكيم ،وحمو اسم اإلمارة
َتَتِكِكا ُبُب اهللُ ،قُقَيَي و ُلُل اهلل َت اىَلىَل يِفيِف َتَتِكِكا ِهِهِبِب يِفيِف ا ٍةٍةَأَأَرَرْمْم
ِنِنْيْيَبَب
َعَعَت
من الكتاب قال هلم  « :ي ْمْمُهُهَنَنْيْيَبَبَوَو
َرَرَوَو ُجُج ٍلٍلٍل :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ [النساءُ ،] ٣٥ :ةُةَّمَّمُأُأَفَف ٍدٍدَّمَّمَحُمَحُمَحُم
ْعْعَأَأ َظُمُمَظ ًمًمَدَد ا ًةًةَمَمْرْرُحُحَوَو ْنْنِمِم ا ٍةٍةَأَأَرَرْمْم َرَرَوَو ُجُج ٍلٍلٍل،
ُت َعَعُمُم ا َةَةَيَيِوِو َ :بَبَتَتَكَك ُّيِلُّيِلُّيِلَعَع ُنُنْبْب يِبيِبَأَأ َطَطا ٍبٍبٍبِلِل ْ .دَقَقَوَو ْد َجَجا َنَنَءَء ا ْيْيَهَهُسُسُلُل ُنُنْبْب ٍرٍرْمْمَعَع و
ُمُمَقَقَنَنَوَو وا َعَعَّيَلَّيَلَّيَل ْنْنَأَأ َكَكَكاَتْبْبَت ُت
ِبِبا ِةِةَيَيِبِبْيْيَدَدُحْلُحْلُحْل
ُنُنْحْحَنَنَوَو َمَمَعَع ُسُسَرَر و ِلِل اهلل
َني َصَصا َحَحَلَل ُهُهَمَمْوْوَقَق ًشًشْيْيَرَرُقُق اَ ،بَبَتَتَكَكَفَف ُسُسَرَر و ُلُل اهلل :
ِحِح َني
ِمِمْسْسِبِب اهلل الَّرَّرَمْحِنِنَمْحَمْح الَّرَّر ِحِحي ِمِمِمَ ،قَقَفَف ا َلَل ٌلْيْيَهَهُسُس ٌل ٌل :اَلاَلاَلت   ْ ْبُبُتْتْكَكَ ب  ِ ِمْمْسِسِ رلا هللا  ِ ِنَمْنَمْنَمْحَّحَّ رلا يِيِحَّحَّ م َِِِ ،قَقَفَف ا َلَلَلَ :فَفْيْيَكَك
ُبُبُتُتْكْكَنَن ؟ َقَقَفَف ا َلَلَل :ا ْبْبُتُتْكْك ِبِبا ِمِمْسْس َكَك الله َّمَّمَّمَ .قَقَفَف ا َلَل ُسُسَرَر و ُلُل اهلل َ :فَفا ْبْبُتُتْكْك ٌدٌدَّمَّمَحُمَحُمَحُم ُسُسَرَر و ُلُل اهلل،
َكَ ،بَبَتَتَكَكَفَف َهَهَذَذا َمَما َصَصا َحَحَحَلَل ُدُدَّمَّمَحُمَحُمَحُم ُنُنْبْب ِدِدْبْبَعَع اهلل
َقَقَفَف ا َلَلَلْ :وْوَلَل ُمُمَلَلْعْعَأَأ َّنَّنَأَأ َكَك ُسُسَرَر و ُلُل اهلل ْمَلْمَلْمَل َخَخُأُأ ا ْفْفِلِل َكَك
ًشًشْيْيَرَرُقُق اُ ،قُقَيَي و ُلُل اهلل َتَعَعَت اىَلىَل يِفيِف َتَتِكِكا ِهِهِهِبِب  :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼ ﮊ[األحزاب.ENF»] ٢١ :

و ّملّملا أنكروا عليه كذلك أنه قاتل ومل ْسْسَيَي ب ومل يغنم ،قال ابن عباس
« َوَوأ َّمَّما ُكُكُلُلْوْوَقَق م َقَقاَتَلَلَت ْمْمَلَلَفَف ْسْسَيَي ِب
ِب َوَوْمَلْمَلْمَل َيَيْغْمْمْمَنَنْغ َ .أَأَأَتَنَنْوْوُبُبْسْسَت ْمْمُكُكَمَمُأُأ َعَعا َةَةَةَشَشِئِئ َّ ،مَّمُثُث َتَنَنْوْوُّلُّلِحِحَتَتْسْسَت َهَهْنْنِمِم ا َمَما
ُّلُّلَحَحَتَتْسْسُيُي ْنْنِمِم َغَغِرْيَهَهِرْيِرْي ا؟ ْنْنِئِئَلَلَفَف ْمْمُتُتْلْلَعَعَفَف ْدَقَقَلَل ْد ْمْمْمُتُتْرْرَفَفَكَك َ ،يَيْهْهَوَو ْمْمْمُكُكُّمُّمُأُأ ْ ،نْنِئِئَلَلَوَو ْمْمُتُتْلْلُقُق ْتْتَسَسْيْيَلَل َنَنِّمِّمُأُأِبِبا ْدَقَقَلَل ْد
ْمْمْمُّتُّتْرْرَفَفَكَك َ ،فَفِإِإ َّنَّن اهلل َتَعَعَت اىَلىَل َلَلَلْوْوُقُقَيَي  :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟﮊ
ْمْمُتُتْرِصْرِص ِإِإ َهَهْيْيَلَل ا ْرِص
[األحزابَ ،]٦:فَفَأْمْمُتُتْنْنَأ َتَنَنْوْوُرُرْوْوُدُدَت َنْيَنْيَنْيَبَب ِنْيِنْيِنْيَتَتَلَلاَلاَلَضَض  ،اَماَمُهُّيُهُّيُهُّيَأَأ ْرِص
ْمْمُتُتْرِصْرِص ِإِإىَلىَل ٍةٍةٍةَلَلاَلاَلَضَض َ ،نَنَفَفَظَرَرَظ
:

ُهُهُضُضْعْعَبَب م ِإِإىَلىَل ٍضٍضٍضْعْعَبَب » .ويف روايةَ « :جَجَرَرَفَف َعَع ْمْمُهُهْنْنِمِم ُرْشُرْشُرْشِعِع و َنَن ًفًفْلْلَأَأ اَ ،يَيِقِقَبَبَوَو ْمْمُهُهْنْنِمِم ُةُةَعَعَبَبْرْرَأَأ آاَلٍفٍفٍفاَل ،
ُلُلِتِتُقُقَفَف وا».EOF
فكشف الشبهات وإزالتها هو من العلم الذي بينه النبي

وأصحابه

يف

قسم الغنائم ،ومسألة التحكيم ،وحمو صفة اإلمارة ،وترك سبي املسلمني ،وغريها.
( )1سبق خترجيه.
( )2سبق خترجيه.
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ولذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية مبي ًنًنا كيف عرضت الشبهة لذي اخلويرصة
وأمثاله يف قسم الغنائم( :فاقتىض ذلك عندهم أن العطاء ال يكون إال لذوي
احلاجات ،وأن إعطاء السادة املطاعني األغنياء ال يصلح لغري اهلل بزعمهم ،وهذا من
جهلهم فان العطاء إنام هو بحسب مصلحة دين اهلل ،فكلام كان هلل أطوع ،ولدين اهلل
أنفع ،كان العطاء فيه أوىل ،وعطاء احتاج إليه يف إقامة الدين وقمع أعدائه وإظهاره
وإعالئه أعظم من إعطاء من ال يكون كذلك ،وإن كان الثاين أحوج).ENF

وقال أي ًضًضا عن التحكم( :وكانت البدع األوىل مثل بدعة اخلوارج إنام هي من
سوء فهمهم للقرآن مل يقصدوا معارضته ،لكن فهموا منه ما مل يدل عليه ،فظنوا أنه
يوجب تكفري أرباب الذنوب ،إذ كان املؤمن هو الرب رب نكي مل نمف :اولاق ،ىقتلا   اًّاًّ
تقًّيًّيا فهو كافر ،وهو خملد يف النار ،ثم قالوا :وعثامن وعيل ومن واالمها ليسوا
بمؤمنني؛ ألهنم حكموا بغري ما أنزل اهلل ،فكانت بدعتهم هلا مقدمتان :الواحدة :أن
من خالف القرآن بعمل ،أو برأي أخطأ فيه فهو كافر ،والثانية :أن عثامن وعلًّيًّيا ومن
واالمها كانوا كذلك؛ وهلذا جيب االحرتاز من تكفري املسلمني بالذنوب واخلطايا،
فإنه أول بدعة ظهرت يف اإلسالم فكفر أهلها املسلمني واستحلوا دماءهم
وأمواهلم).EOF

ولذا فنحن بفضل اهلل قد سلكنا سبيل نبينا وأصحابه من بعده يف الرد
عىل الشبهات التي حدثت واستقرت يف أفئدة بعض أبنائنا؛ نتيجة تأثرهم ببعض
املنظرين من دعاة الضالل مشافهة يف «املناصحات الفكرية» لسنني ،ثم دونا بعضها
هنا؛ ليستفيد أكرب عدد من أبنائنا وإخواننا املسلمني؛ لينجوا من منهج أهل الغلو
واالنحراف ،وليدخلوا يف جنة السنة واالتباع لكتاب رهبم سبحانه وسنة نبيهم ،
وما عليه سلف هذه األمة ،ومن هذه الشبهات:
( )1جمموع الفتاوى. 579 / 28 :
( )2املرجع السابق. 30 / 13 :
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:

:

برر بعض أهل الغلو خروجهم عىل املجتمعات اإلسالمية بالقتل والتفجري
بحجة أن مجيع احلكام كفا ٌرٌر بال استثناء؛ ألهنم حيكمون بغري ما أنزل اهلل ،وقد قال
تعاىل :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬﮊ[املائدة.] ٤٤ :

ومع التسليم التام بوجوب احلكم بام أنزل اهلل وحده دون سواه ،وشناعة
وحتريم احلكم بغري ما أنزل اهلل ،وأنه منازعة هلل تعاىل يف خصائص ربوبيته بقوله
تعاىل :ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ [األنعام ،] ٥٧ :إال أن الذي ينازع فيه هؤالء :اجلزم بالتكفري
بذلك مطل ًقًقا دون مراعاة ملا ُيُيك َّفَّفر به ،وما ال يكفر ،ولعدم مراعاة اخلالف املوجود يف
بعض صوره بني كبار علامء األمة ،وبتعميم التكفري عىل اجلميع دون مراعاة للفوارق
احلقيقية املؤثرة يف احلكم ،وبيان ذلك من أوجه:
* ^W€Ë˚=^ ÊrÈÿ

ليس كل من حتاكم داخل يف النهي كام تقول اخلوارج :ألن احلكم بام أنزل اهلل
يدخل يف حكم احلكام ،ويف حكم غريهم من الناس ،حتى الرجل مع أهله ،واملعلم
مع طالبه ،والرئيس مع مرؤوسيه:

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وكل من حكم بني اثنني فهو قا ٍضٍض ،سوا ٌءٌء كان
صاحب حر ٍبٍب ،أو متويل ديوا ٍنٍن ،أو منتص ًبًبا لالحتساب باألمر باملعروف والنهي عن
املنكر حتى الذي حيكم بني الصبيان يف اخلطوط ،فإن الصحابة كانوا يع ُّدُّدونه من
احلكام).ENF

أما اخلوارج فهم ال يرون جواز التحاكم مطل ًقًقا ،بل هو هلل وحده ،فإذا حكم
أحد ،أو حتاكم ،سواء جار أو عدل فهو كافر ،وهذا يلزم منه تكفري مجيع الناس ممن
جاء يف القرآن والسنة بإقرار حتكيمه ،ومن ذلك عىل سبيل املثال:

( )1املرجع السابق. 70 1/81:
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قوله تعاىل يف اإلصالح بني الزوجني :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ[النساء.] ٣٥ :
َمَمَع ِهِهِمِمْوْوَقَق
و ْنْنَعَع َهَها ٍئٍئِنِن ِبِبن ْيْيِزِزَيَي د ُ « :هُهَّنَّنَأَأ َّمَلَّمَلَّمَلا َدَدَفَفَوَو ِإِإىَلىَل ُسُسَرَر و ِلِل اهلل
ْمْمُهُهَعَعِمِمَسَس ُنُنْكْكَيَيو ُهُهَنَن
َعَع
ِبِبَأيِبيِبيِبَأ اَحْلِمِمِمَكَكَحْلَحْل َ ،عَعَدَدَفَف ا ُهُه ُسُسَرَر و ُلُل اهلل
َقَقَفَف ا َلَلَلِ :إِإ َّنَّن اهلل َوَوُهُه اَحْلُمُمَكَكَحْلَحْل َوَوِإِإ ِهِهْيْيَلَل ا ُمُمُمْكْكُحْلُحْلُحْل َ ،مَمِلِلَفَف َنَنْكْكُتُتى َبَبَأَأ ا
َيِض اَلاَلِكِك
ُت ْمْمُهُهَنَنْيْيَبَب َرَرَفَف َيِضَيِضَيِض
اَحْلِمِمَكَكَحْلَحْل ؟ َقَقَفَف ا َلَلَلِ :إِإ َّنَّن ِمِمِمْوْوَقَق ي ِإِإَذَذا ا ُفُفَلَلَتَتْخْخ وا يِفيِف ْيَش
ٍءٍءْيَشْيَش َأَأَتيِنيِنيِنْوْوَت ْمْمَكَكَحَحَفَف ُت
ا ِرِرَفَفْلْل ي ِنْيِنْيِنْيِنْيَقَق َ .قَقَفَف ا َلَل ُسُسَرَر و ُلُل اهلل َ :مَما َنَنَسَسْحْحَأَأ َهَهَذَذا».ENF

قال الشاطبي( :ويمكن أن يكون من خف ِّيِّي هذا الباب مذهب اخلوارج ،يف
زعمهم أن ال حتكيم؛ استدال اًلاًل بقوله تعاىل ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ [األنعام ،] ٥٧ :فإنه مبنٌّيٌّي
عىل أن اللفظ ورد بصيغة العموم فال يلحقه ختصي ٌصٌص فلذلك أعرضوا عن قوله
تعاىل ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈﮊ[النساء ،] ٣٥ :وقوله :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﮊ[املائدة ،] ٩٥ :وإال فلو علموا حتقي ًقًقا قاعدة العرب يف أن العموم ُيُيراد به
اخلصوص مل يرسعوا إىل اإلنكار ،ولقالوا يف أنفسهم :لعَّلَّل هذا العام خمصو ٌصٌص
فيتأولون).EOF
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن اخلوارج( :وكذلك ابن عباس ناظرهم ملا
أنكروا حتكيم الرجال ،بأن اهلل قال يف الزوجني إذا خيف شقاق بينهام أن يبعث حك اًماًم
من أهله وحك اًماًم من أهلها ،وقال ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ[النساء ،] ٣٥ :وأمر
أي ًضًضا أن حيكم يف الصيد بجزاء مثل ما قتل من النعم ،حيكم به ذوا عدل منكم ،فمن
أنكر التحكيم مطل ًقًقا ،فقد خالف كتاب اهلل تعاىل ،وذكر ابن عباس أن التحكيم يف
أمر أمريين ألجل دماء األمة أوىل من التحكيم يف أمر الزوجني ،والتحكيم ألجل دم
الصيد ،وهذا استدالل من ابن عباس باالعتبار وقياس األوىل ،وهو من امليزان).EPF

( )1روا أبو داود(َ ،) 4955 - 706 /2تَتِكِكا ُبُب ا َدَألَأل َد ِبِب ،باب يِفيِف ِريِريِيِيْغْغَتَت ا ِمِمْسْسِالِال ا ِبِبَقَقْلْلي ِحِح .والنسائي(- 226 /8
َ ،) 5387تَتِكِكا ُبُب آدا ُبُب ال ُقُقضا ِةِة ،إذا حكموا رج اًلاًل فقىض بينهم .وصححه احلاكم(املستدرك- 75 /1:
َ ،) 62تَتِكِكاب ا اَماَمْيْيِإلِإل ن.
( )2االعتصام. 303 /1:
( )3جمموع الفتاوى. 90 / 19 :
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وقد بني علامء جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف مؤمتره التاسع بقراره
رقم )9/8( 91 :ضوابط جواز التحكيم يف الفقه اإلسالمي ،فقالوا( :بعد اطالعه
عىل البحوث الواردة إىل املجمع بخصوص موضوع مبدأ التحكيم يف الفقه
اإلسالمي ،وبعد استامعه إىل املناقشات التي دارت حوله ،قرر ما ييل:

أواًلاًلاًل :التحكيم اتفاق طريف خصومة معينة ،عىل تولية من يفصل يف منازعة
بينهام بحكم ملزم يطبق الرشيعة اإلسالمية ،وهو مرشوع ،سواء أكان بني األفراد أم
يف جمال املنازعات الدولية.
ثان ًيًيا :التحكيم عقد غري الزم لكل من الطرفني املحتكمني واحلكم ،فيجوز
لكل من الطرفني الرجوع فيه ما مل يرشع احلكم يف التحكيم ،وجيوز للحكم أن يعزل
نفسه ولو بعد قبوله ما دام مل يصدر حكمه ،وال جيوز له أن يستخلف غريه دون
إذن الطرفني؛ ألن الرضا مرتبط بشخصه.

ثال ًثًثا :ال جيوز التحكيم يف كل ما هو حق هلل تعاىل كاحلدود ،وال فيام استلزم
احلك ُمُم فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغري املتحاكمني ممن ال والية لل َكَكَحَح م عليه،
كاللعان ،لتعلق حق الولد به ،وال فيام ينفرد القضاء دون غريه بالنظر فيه ،فإذا قىض
احلكم فيام ال جيوز فيه التحكيم فحكمه باطل وال ينفذ.ENF
راب ًعًعا :يشرتط يف احلكم بحسب األصل توافر رشوط القضاء.

خام ًسًسا :األصل أن يتم تنفيذ حكم ا ُملُملح ّكّكم طواعية ،فإن أبى أحد املحتكمني،
عرض األمر عىل القضاء لتنفيذه ،وليس للقضاء نقضه ،ما مل يكن جو ًرًرا بي ًنًنا ،أو
خمال ًفًفا حلكم الرشع.
( )1لكن هذا ليس بمتفق عليه فقد جاء عن اإلمام أمحد يف رواية عنه التوسع يف التحكيم ،كام نقل ابن قدامة
يف (الرشح الكبري ) 393 / 11 :قال( :قال أبو اخلطاب :ظاهر كالم أمحد أن حتكيمه جيوز يف كل ما
يتحاكم فيه اخلصامن قيا ًسًسا عىل قايض اإلمام) .وقال البهويت (كشاف القناع عن متن اإلقناع:) 308 /6:
(وإن حتاكم شخصان إىل رجل للقضاء بينهام فحكم نفذ حكمه يف املال والقصاص واحلد والنكاح
واللعان وغريها ،حتى مع وجود قاض).
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ساد ًسًسا :إذا مل تكن هناك حماكم دولية إسالمية ،جيوز احتكام الدول أو
املؤسسات اإلسالمية إىل حماكم دولية غري إسالمية؛ توص اًلاًل ملا هو جائز رش ًعًعا).ENF
* ^WÏ‡_oÿ^= ÊrÈÿ

أن العلامء جعلوا التكفري املطلق يف احلكم ب ريغ ما أ زن ل اهلل من منهج اخلوارج:
ألن األخذ بعموم اآلية يلزم منه تكفري املسلمني يف أي حكم جاروا فيه ،حتى يف
اخلصومات ،والعطايا ،واملصاحلات ،كام قال اخلارجي للنبي حني قسم الغنائم:
ملا صالح
«ِإِإ َّنَّن ِهِهِذِذَهَه ٌةٌةَمَمْسْسِقِقَلَل َمَما ِرِرُأُأ ي َدَد َهِبَهِبَهِبا ُهُهْجْجَوَو اهلل» ،EOFوكام قالت اخلوارج لعيل
معاوية (ال حكم إال هلل) ،أرادوا بأنه كفر باهلل؛ ألنه جار يف حكمه؛ ولذا قالوا:
«ا َتَتْقْقَلَلَطَطْنْن َتَتْمْمَّكَّكَحَحَفَف يِفيِف ِدِدي ِنِن اهلل ،اَلاَلاَلَفَف ح   َ َمْمْكُكُ إ  اَّ اَّلِلِ لع لاقف .هلل  ُّي ُّي ُّي
ِلِلل َرَرُقُق ا ِءِء ِمِمن ا َخلَخلوار ِجِج َملَملا
مجعهمَ :حَحْصْصَأَأ ا ْمْمُكُكُبُب ُؤُؤَهَه اَلِءِءاَل ا ِذِذَّلَّل ي َنَن َرَرَخَخ ُجُجوا ِنِنْيْيَبَبي ْمْمُهُهَنَنْيْيَبَبَوَو َتَتِكِكا ُبُب اهللُ ،قُقَيَي و ُلُل اهلل َتَعَعَت اىَلىَل يِفيِف
َتَتِكِكا ِهِهِبِب يِفيِف ا ٍةٍةَأَأَرَرْمْم َرَرَوَو ُجُج ٍلٍلٍل :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ[النساءُ ،] ٣٥ :ةُةَّمَّمُأُأَفَف ٍدٍدَّمَّمَحُمَحُمَحُم
ْعْعَأَأ َظُمُمَظ
ًمًمَدَد ا ًةًةَمَمْرْرُحُحَوَو ْنْنِمِم ا ٍةٍةَأَأَرَرْمْم َرَرَوَو ُجُج ٍلٍلٍل»:EPF
أخرج اآلجري ْنْنَعَع ِدِدْيْيِعِعَسَس ِنِنْبْب ُجُجب ٍريٍري قال( :ومما يتبع احلرورية من املتشابه قول
اهلل  :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ[املائدة ،] ٤٤ :ويقرؤون
معها :ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ[األنعام ،]١:فإذا رأوا اإلمام احلاكم حيكم بغري
احلق قالوا :قد كفر ،ومن كفر عدل بربه فقد أرشك ،فهؤالء األئمة مرشكون،
فيخرجون فيفعلون ما رأيت؛ ألهنم يتأولون هذه اآلية).EQF
( )1من قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي الدويل بجدة ،يف مؤمتره التاسع ،املنعقد بأبو ظبي بدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،بتأريخ  1ذي القعدة  1415هـ .انظر جملة جممع الفقه اإلسالمي(العدد-9:ج-4ص.)5
( )2صحيح البخاري(َ ،) 3405 -751/4تَتِكِكا ُبُب ال رْيرْيِسِسْفْفَّتَّت َ ،بَباب ِدِدَحَح ي ِثِث ا ِرِضِرِضِرِضَخْلَخْلَخْل َعَعَمَم ُمُمو َسَسى اَماَمِهِهْيْيَلَلَعَع ال اَلاَلَّسَّس م.
ومسلم(َ ،) 2495 - 109 /3تَتِكِكاب ال َّزَّزكا ِةِة ،باب ْعْعْعِإِإ َطَطا ِءِء ا َّلَؤَؤُمْلُمْلُمْل َّل ِةِةَفَف ُلُلُقُقو ْمْمُهُبُهُبُهُب ىَلىَلَعَع ا ِمِماَلاَلْسْسِإلِإل ِرُّبِرُّبِرُّبَصَصَتَتَوَو ْنْنَمَم َىَىِوِوَقَق يِإِإ ُهُهُنُناَماَم .
( )3سبق خترجيه.
( )4الرشيعة. 44 - 341 /1:
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وقال أبو العباس القرطبي( :وقوله ﮋﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﮊ[املائدة :] ٤٤ :حيتج بظاهره من يكفر بالذنوب ،وهم اخلوارج ،وال حجة

هلم فيه؛ ألن هذه اآليات نزلت يف اليهود املحرفني كالم اهلل تعاىل كام جاء يف

احلديث ،وهم كفار ،فيشاركهم يف حكمها من يشاركهم يف سبب النزول .وبيان
هذا :أن املسلم إذا علم حكم اهلل تعاىل يف قضية قط ًعًعا ثم مل حيكم به ،فإن كان عن
جحد كان كاف ًرًرا ،ال خيتلف يف يصاع ناك دحج نع ال ناك نإو ،اذه  اًاً بكترم ،

كبرية؛ ألنه مصدق بأصل ذلك احلكم ،وعامل بوجوب تنفيذه عليه ،لكنه عىص برتك

العمل به ،وهذا يف كل ما ُيُيعلم من رضورة الرشع حكم ،كالصالة وغريها من

القواعد املعلومة ،وهذا مذهب أهل السنة).ENF

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :قال تعاىل ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ[النساء:
٦٥

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

يؤمن ،وأما من كان ملتز ًمًما حلكم اهلل ورسوله باط ًنًنا وظاه ًرًرا ،لكن عىص واتبع هواه،

فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة ،وهذه اآلية مما حيتج هبا اخلوارج عىل تكفري والة األمر

الذين ال حيكمون بام أنزل اهلل ،ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم اهلل).EOF

فتبني من كالم هؤالء الفحول أن ظاهر اآلية غري مراد عند أهل السنة ،EPFوإنام

هذه اآلية من املتشابه التي حيتج هبا اخلوارج عىل التكفري بالذنوب ،ومن ثم تكفري
احلكام برتك احلكم ،وال حجة هلم فيه؛ ألن من كان ملتز ًمًما حلكم اهلل ،لكن عىص
واتبع هواه ال عن جحد ،فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة من أصحاب الكبائر.

( )1املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم. 17 1/5:
( )2منهاج السنة. 30 1/5:
( )3قال السمعاين (تفسري القرآن( :)24/2:وأهل السنة قالوا :ال يكفر برتك احلكم) .وقال اجلصاص (أحكام
القرآن( :) 94 /4:وقد تأولت اخلوارج هذه اآلية عىل تكفري من ترك احلكم بام أنزل اهلل من غري جحود).

* ^Wpÿ_oÿ^= ÊrÈÿ
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التكفري باحلكم ب ريغ ما أ زن ل اهلل منضبط ،وحمدد بإمجاع سابق :فال فرق عند
العلامء بإمجاعهم بني احلكم بغري ما أنزل اهلل ،وغريه من عامة املعايص ،بانقسامه إىل
كفر أكرب وكفر أصغر:
 -األول الكفر األكرب :ويكون يف ثالث صور:

الصورة األوىل :اجلحود:

وهو أن حيكم بغري ما أنزل اهلل ،جاحًدًدا حلكم اهلل سبحانه وتعاىل ،سواء جحد
حك اًماًم واحًدًدا ،أو جحد تفرد اهلل باحلكم وحده ،وهبذا فرس ابن عباس قوله تبارك
وتعاىل :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ[املائدة ،] ٤٤ :حيث أسند ابن
ِهِهِبِب
جرير الطربي قول ابن عباس ْ « :نْنَمَم َدَدَحَحَجَج َمَما َلَلَزَزْنْنَأَأ اهلل َدَدَقَقَفَف َرَرَرَفَفَكَك ْ ،نْنَمَمَوَو ْرْرَقَقَأَأ
ْملْملَوَو
ْحَيْمْمُكُكْحَيْحَي َوَوْهْهَفَف َظَظا ٌمِلٌمِلٌمِل َفَفا ٌقٌقٌقِسِس » ،ثم قال( :كل من مل حيكم بام أنزل اهلل جاحًدًدا به هو باهلل كافر،
كام قال ابن عباس؛ ألنه بجحوده حكم اهلل بعد علمه أنه أنزله يف كتابه ،نظري جحوده
نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي).ENF
الصورة الثانية :االستحالل:

وهو أن حيكم بغري ما أنزل اهلل؛ معتقًدًدا حل ذلك وجوازه ،سواء اعتقد أن
حكم اهلل فاض اًلاًل ،أو مفضو اًلاًل ،أو مساو ًيًيا له ،وعىل هذا املعنى محله شيخ اإلسالم ابن
تيمية يف أحد القولني فقال( :واإلنسان متى حَّلَّلل احلرام املجمع عليه ،أو ح َّرَّرم
احلالل املجمع عليه ،أو بدل الرشع املجمع عليه ،كان كاف ًرًرا مرت ًّدًّدا باتفاق الفقهاء،
ويف مثل هذا نزل قوله تعاىل عىل أحد القولني :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮊ[املائدة ،] ٤٤ :أي :هو املستح ُّلُّل للحكم بغري ما أنزل اهلل).EOF
( )1جامع البيان يف تأويل القرآن.853/01:
( )2جمموع الفتاوى. 265 /3:
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الصورة الثالثة :التبديل:

وهو أن حيكم بغري ما أنزل اهلل عىل أنه حكم هلل بزعمه ،كام يف قوله تعاىل:
ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﮊ [األعراف ،] ٢٨ :قال ابن العريب:
(إن حكم بام عنده عىل أنه من عند اهلل ،فهو تبديل له يوجب الكفر) .ENFوقد حكاه
شيخ اإلسالم ابن تيمية يف النقل اآلنف عنه إمجا ًعًعا.
 -الثاين الكفر األصغر:

وهو ما يكون دون جحود ،أو استحالل ،أو تبديل ،وقد اتفقت كلامت األئمة
والعلامء من السلف واخللف عىل أن الكفر يف قوله تعاىل :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﮊ[املائدة ] ٤٤ :حممول عىل الكفر األصغر ،إال إن خالطها جحود،
أو استحالل ،أو تبديل:
قال ابن عبد الرب ،وذكر اآلية( :قالوا :ليس بكفر ينقل عن امللة إذا فعل ذلك
رجل من أهل هذه األمة ،حتى يكفر باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر،
روي هذا املعنى عن مجاعة من العلامء بتأويل القرآن منهم :ابن عباس ،وطاووس،
وعطاء).EOF
وقال ابن اجلوزي( :وفصل اخلطاب :أن من مل حيكم بام أنزل اهلل جاحًدًدا له،
وهو يعلم أن اهلل أنزله كام فعلت اليهود -فهو كافر ،ومن مل حيكم به مي اًلاًل إىل اهلوى
من غري جحود فهو ظامل فاسق ،وقد روى عيل بن أيب طلحة ،عن ابن عباس أنه قال:
من جحد ما أنزل اهلل فقد كفر ،ومن أق ّرّربه ومل حيكم به فهو ظامل فاسق).EPF
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فكذلك يف قوهلم« :إنه يكون فيه إيامن وكفر»،

ليس هو الكفر الذي ينقل عن امل ّلّلة ،كام قال ابن عباس وأصحابه يف قوله تعاىل:
( )1أحكام القرآن. 27 1/2:
( )2التمهيد. 74 /5:
( )3زاد املسري. 366 /2:

342

ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ[املائدة ،] ٤٤ :قالوا :كفروا كف ًرًرا ال

ينقل عن امللة ،وقد ا ّتّتبعهم عىل ذلك أمحد بن حنبل ،وغريه من أئمة السنة).ENF
* ^W∆f^àÿ=^ ÊrÈÿ

ال تكفري بأمر خارج عن إمجاعهم األول يف باب احلكمّ :ملّملا حصل يف العصور

املتأخرة احلكم بالقوانني الوضعية التي توضع مكان حكم الرشيعة ،اتفق العلامء عىل

شناعتها ،ووجوب التحذير الشديد من تطبيقها ،إال أن أكثر العلامء مشوا عىل قاعدة

أهل السنة واجلامعة بجعل القوانني الوضعية كسائر أنواع احلكم بغري ما أنزل اهلل ،ال

ُيُيك ّفّفر هبا إال باالستحالل ،أو اجلحود ،أو التبديل ،عىل ما تقدم ،سواء كان ذلك

احلكم جزئًّيًّيا أو كلًّيًّيا ،إال أ َّنَّن بعض العلامء أطلقوا عىل فاعلها عبارات التكفري املخرج
عن امللة ،ولو مل يستحل ،أو يعتقد عىل اختالف عنهم ،وبعض هؤالء فرق بني

الترشيع العام واجلزئي ،وآخرون فرقوا بني احلكم بغري ما أنزل اهلل بالقانون واحلكم

بغري قانون ،وممن نقل عنهم التكفري بالقوانني الوضعية :الشيخ حممد بن إبراهيم آل

الشيخ ،EOFوشيخنا الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،EPFولننقل بعض نصوص بعض

العلامء الذين مل يكفروا بالقوانني الوضعية إال إذا كانت عن اعتقاد ،واستحالل ،أو

تبديل ،وهم أكثر العلامء:

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ( :وإنام حي ُرُرم التحكيم إذا
كان املستند إىل رشيعة باطلة ختالف الكتاب والسنة ،كأحكام اليونان واإلفرنج

( )1جمموع الفتاوى. 312 /7:
( )2حتكيم القوانني .5:ومحل عدم الكفر عىل الذي يفعل املرة ونحوها مع اعتقاد أنه عاص ،وأما الذي جعل
القوانني برتتيب وختضيع فهو كفر ،وإن قالوا :أخطأنا ،وحكم الرشع أعدل.
( )3جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني . 161 /6:وذكر أن الذين يضعون ترشيعات ختالف
الترشيعات اإلسالمية؛ لتكون منها ًجًجا يسري الناس عليه ،مل يضعوا تلك الترشيعات إال وهم يعتقدون أهنا
أصلح وأنفع للخلق.
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والترت ،وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهواؤهم ،وكذلك سوالف البادية
وعادهتم اجلارية ،فمن استحل احلكم هبذا يف الدماء أو غريها فهو كافر ،قال تعاىل:
ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ[املائدة ،] ٤٤ :وهذه اآلية ذكر فيها
بعض املفرسين :أن الكفر املراد هنا :كفر دون الكفر األكرب؛ ألهنم فهموا أهنا تتناول
من حكم بغري ما أنزل اهلل ،وهو غري مستحل لذلك ،لكنهم ال ينازعون يف عمومها
للمستحل ،وأن كفره خمرج عن امللة).ENF

وكتب إليه رجل بمعتقده يف األعراب :أن من استحل منهم احلكم بغري ما
أنزل اهلل ،وأن ما هم عليه من السوالف والعادات هو احلق -فهو كافر ،وأما من مل
يستحل هذا ،ويرى أن حكم الطاغوت باطل ،وأن حكم اهلل ورسوله هو احلق ،فهذا
ال يكفر ،وال خيرج من اإلسالم ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ[األنعام ،] ١٣٢ :فقال
الشيخ( :وما ذكر َتَته عن األعراب من الفرق بني من استحل احلكم بغري ما أنزل اهلل،
و َمَمن مل يستحل ،فهو الذي عليه العمل ،وإليه املرجع عند أهل العلم).EOF

وقال الشيخ صديق حسن خان ع ّمّمن حيكم بالقوانني الوضعية( :وأما من ال
يقدر عىل ذلك وهو مكره من جهة املالك ،ومقهور يف جماري أمور املاملك ،وال جيد
ب ًّدًّدا لنفسه وألتباعه ملصالح هناك ومفاسد يف خمالفة ذلك ،وال يستخف ،وال يستحل
شي ًئًئا مما أنزله اهلل وجاء به رسول اهلل ،فاهلل أرحم الرامحني ،وسيد الغافرين).EPF

وقال الشيخ حممد رشيد رضا( :وقد استحدث كثري من املسلمني من الرشائع
واألحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم ،وتركوا  -باحلكم هبا  -بعض ما أنزل
اهلل عليهم ،فالذين يرتكون ما أنزل اهلل يف كتابه من األحكام من غري تأويل يعتقدون
صحته ،فإنه يصدق عليهم ما قاله اهلل يف اآليات الثالث ،أو يف بعضها ،ك ّلّل بحسب
( )1منهاج التأسيس.17:
( )2جمموعة الرسائل واملسائل النجدية. 311 /3:
( )3الدين اخلالص. 208 /3:
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حاله :فمن أعرض عن احلكم بحد الرسقة ،أو القذف ،أو الزنا ،غري مذعن له
الستقباحه إياه ،وتفضيل غريه من أوضاع البرش عليه -فهو كافر قط ًعًعا ،ومن مل
حيكم به لعلة أخرى ،فهو ظامل إن كان يف ذلك إضاعة احلق ،أو ترك العدل واملساواة
فيه ،وإال فهو فاسق فقط).ENF
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز( :احلكام بغري ما أنزل اهلل أقسام ،ختتلف

أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعامهلم ،فمن حكم بغري ما أنزل اهلل يرى أن ذلك
أحسن من رشع اهلل فهو كافر عند مجيع املسلمني ،وهكذا من حي ّكّكم القوانني

الوضعية بد اًلاًل من رشع اهلل ويرى أن ذلك جائز ،ولو قال :إن حتكيم الرشيعة أفضل

فهو كافر؛ لكونه استحل ما حرم اهلل ،أما من حكم بغري ما أنزل اهلل؛ اتبا ًعًعا للهوى،

أو لرشوة ،أو لعداوة بينه وبني املحكوم عليه ،أو ألسباب أخرى ،وهو يعلم أنه

عاص هلل بذلك ،وأن الواجب عليه حتكيم رشع اهلل -فهذا يعترب من أهل املعايص

والكبائر ،ويعترب قد أتى كف ًرًرا أصغر ،وظل اًماًم أصغر ،وفس ًقًقا أصغر ،كام جاء هذا املعنى

عن ابن عباس  ،وعن طاووس ،ومجاعة من السلف الصالح ،وهو املعروف عند

أهل العلم).EOF

وقال الشيخ حممد نارص الدين األلباين( :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﮊ[املائدة] ٤٤ :؛ فام املراد بالكفر فيها؟ هل هو اخلروج عن امللة؟ أو أنه غري

ذلك؟ فأقول :ال بد من الدقة يف فهم اآلية؛ فإهنا قد تعني الكفر العميل ،وهو

اخلروج باألعامل عن بعض أحكام اإلسالم ،ويساعدنا يف هذا الفهم حرب األمة

وترمجان القرآن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام ،الذي أمجع املسلمون مجي ًعًعا إال
من كان من الفرق الضالة عىل أنه إمام فريد يف التفسري ،فكأنه طرق سمعه يومئذ

( )1تفسري املنار. 335 /6:
( )2جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة . 272 ، 147 / 28 :وانظر :فتاوى ابن باز -سلسلة كتاب الدعوة
( . 11 /4:) 11
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ما نسمعه اليوم متا ًمًما من أن هناك أنا ًسًسا يفهمون هذه اآلية فه اًماًم سطحًّيًّيا ،من غري تفصيل،
فقال َ « :سَسْيْيَلَل ال َرَرْفْفُكُك اّلّل ْيْيِذِذ َتَنَنْوْوُبُبَهَهْذْذَت ِإِإ ْيْيَلَله» ،وأنه « َسَسْيْيَلَل ًرًرْفْفُكُك ا ُقُقْنْنَيَي ُلُل ْنْنَعَع ا ِةِةِةَّلَّلِملِمل » ،و « َوَوُهُه ٌرٌرْفْفُكُك
َنَنْوْوُدُد ٍرٍرٍرْفْفُكُك » ،ENFولعله يعني بذلك اخلوارج الذين خرجوا عىل أمري املؤمنني عيل

 ،ثم

كان من عواقب ذلك أهنم سفكوا دماء املؤمنني ،وفعلوا فيهم ما مل يفعلوا باملرشكني،
فقال :ليس األمر كام قالوا ،أو كام ظنوا ،إنام هو كفر دون كفر).EOF

وسئلت اللجنة العلمية الدائمة لإلفتاء ع ّمّمن يتحاكم إىل القوانني الوضعية،

وهو يعلم بطالهنا ،فال حيارهبا ،وال يعمل عىل إزالتها؟ فأجابت( :الواجب التحاكم
إىل كتاب اهلل وسنة رسوله

عند االختالف ،قال تعاىل :ﮋ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﮊ[النساء ،] ٥٩ :وقال تعاىل:

ﮋﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ [النساء .] ٦٥ :والتحاكم يكون إىل كتاب اهلل تعاىل ،وإىل

سنة الرسول

 ،فإن مل يكن يتحاكم إليها مستح اًّلاًّل التحاكم إىل غريمها فهو كافر،

وإن كان مل يستحل التحاكم إىل غريمها ،ولكنه يتحاكم إىل غريمها من القوانني

الوضعية بدافع طمع يف مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية ،وفاسق فس ًقًقا دون
فسق ،وال خيرج من دائرة اإليامن).EPF

وهبذا يتبني القول الصحيح الذي عليه مجهور علامء األمة من أن احلكم بغري ما

أنزل اهلل كله من الكفر األصغر ،سواء كان بقانون أو بغريه ،سواء كان بترشيع عام

أم ال ،ما مل يستحله فاعله بناء عىل األصل املعروف عند أهل السنة واجلامعة.

( )1خرجها الشيخ بتفصيل يف كتابه :سلسلة األحاديث الصحيحة(- 109 /6رقم.)2552:
( )2التحذير من فتنة التكفري .16:وع ّلّلق الشيخ ابن باز عىل كلمة الشيخ األلباين رمحهام اهلل فقال (ص :) 86
(كلمة قيمة أصاب فيها احلق ،وسلك فيها سبيل املؤمنني ،وأوضح  -وفقه اهلل أنه ال جيوز ألحد من
الناس أن يكفر من حكم بغري ما أنزل اهلل بمجرد الفعل ،من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه).
( )3فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )1 78 /1( :الفتوى رقم ( .)6 310

* ^Wç‹_¶=^ ÊrÈÿ
ثامنية أوجه تبني أن احلكم بغري ما نزل اهلل من الكفر األصغر:
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• األول :أن هذا القول بعدم كفر احلاكم بغري ما أنزل ،إال باجلحود ،أو
االستحالل ،أو التبديل عليه إمجاع األمة منذ قرون ،فمن زاد عىل هذه الصور فقد
خرق هذا اإلمجاع ،بل إن أكابر العلامء جعلوا التكفري بغريها هو منهج اخلوارج
الذين يكفرون برتك احلكم من غري جحود ،فمن أقوال املتقدمني واملتأخرين:
قول السمعاين( :واعلم أن اخلوارج يستدلون هبذه اآلية ،ويقولون :من مل
حيكم بام أنزل اهلل فهو كافر ،وأهل السنة قالوا :ال يكفر ب كرت احلكم).ENF

وقول اجلصاص( :وقد تأولت اخلوارج هذه اآلية عىل تكفري من ترك احلكم
بام أنزل اهلل من ريغ جحود ،وأكفروا بذلك كل من عىص اهلل بكبرية أو صغرية).EOF

وقال ابن العريب( :وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه املغفرة عىل
أصل أهل السنة يف الغفران للم نذ بني).EPF
وقال الشيخ عبد العزيز بن بازّ ،ملّملا ذكر عدم كفر الذي حيكم القوانني وهو
يعلم أنه خمطئ وخمالف للرشع( :كام صح معنى ذلك عن ابن عباس وجماهد
ومجاعة من السلف رمحهم اهلل ،وهو قول أهل السنة واجلامعة ،خال ًفًفا للخوارج
واملعتزلة ومن سلك سبيلهم ،واهلل املستعان).EQF

• الثاين :أن العلامء سل ًفًفا عن خلف محلوا قوله تعاىل ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ[املائدة ] ٤٤ :عىل أن احلكم بغري ما أنزل اهلل كفر أكرب إذا كان
( )1تفسري القرآن.24/2:
( )2أحكام القرآن. 94 /4:
( )3أحكام القرآن. 27 1/2:
( )4جمموع فتاوى و مقاالت متنوعة. 248 /6:
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عن استحالل ،أو جحود ،أو تبديل ،وإال فهو كفر دون كفر ،فمن خرج عن هذا
اإلمجاع املتوارث ،فيلزمه التكفري بكل حكم عىل ظاهر اآلية؛ ألن ﮋ َمَمَم ْنْنْنﮊ يف قوله
تعاىل :ﮋﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬﮊ [املائدة :] ٤٤ :من صيغ
العموم عند أهل األصول ،تدل عىل كفر كل من مل حيكم بام أنزل اهلل ،سواء كان
بقانون أو بغريه ،أو بترشيع عام أو جزئي ،أو يف مسألة أو مسألتني ،فتخصيصهم
النص ببعض أفراده دون نص آخر أو إمجاع ختصيص بالرأي وحتكم ،خاصة أن
النبي قال فيام أخذ عىل الصحابة ْ « :نْنَأَأَوَو اَلاَل َنَنُنُنا َعَعِزِز ا َرَرْمْمَألَأل ُهُهَلَلْهْهَأَأ ِإِإ اَّلاَّل ْنْنَأَأ َتْوْوَرَرَت ا ًرًرْفْفُكُك ا
َوَوَبَب ا ًحًحا ْمْمُكُكَدَدْنْنِعِع ْنْنِمِم اهلل ِفِفي ِهِه َهَهْرْرُبُب ا ٌنٌنٌن» .ENFفأين الربهان من اهلل ورسوله الرصيح الصحيح
عىل التكفري باحلكم بالقانون مطل ًقًقا؟ والنبي
مل يمت حتى أقـام احلجة وبني
املحجة يف مسائل الكفر واإليامن ،فهل يعقل أن تكون صورة احلكم بالقانون من
أسباب الردة ،وال ينص عليها النبي ؟ وهو الذي عن أخرب عن أشياء هي أخف
من هذا العمل يفعله أمراء سيأتون بعده ،ال هيتدون هبديه ،وال يستنون بسنته ،بل ّملّملا
أخرب عن رشار األئمة ،وظلمهم ،وفسادهم ،فقيل « :اَلاَلَفَفَأَأ َنَنُنُنا ْمْمُهُهُذُذِبِب َدَدْنْنِعِع َذَذ ِلِلَكَك؟ َقَقا َلَلَل :اَلاَل
َمَما َقَقَأَأ ا ُمُموا ِفِفي ْمْمُكُك ال اَلاَلَّصَّص َةَةَة ،اَلاَل َمَما َقَقَأَأ ا ُمُموا ِفِفي ْمْمُكُك ال اَلاَلَّصَّص َةَةَ ،أَأاَلاَل ْنْنَمَم َيِلَيِلَيِلَوَو ِهِهْيْيَلَلَعَع َوَوا ٍلٍل َرَرَفَف آ ُهُه ْأْأَيَييِتيِت ًئًئْيْيَشَشا
ْنْنِمِم ِةِةَيَيِصِصْعْعَمَم اهلل ْهْهَرَرْكْكَيَيْلْلَفَف َمَما َيَيَي ْأْأيِتيِت ْنْنِمِم ِةِةَيَيِصِصْعْعَمَم اهللَ ،وَواَلاَل َّنَّنَعَعِزِزْنْنَيَي ًدًدَيَي ا ْنْنِمِم َطَطا ٍةٍةٍةَعَع » .EOFفدل عىل
أن جمرد فعل احلكم بغري ما أنزل اهلل كسائر الذنوب التي ال جيوز فيها اخلروج عىل
احلكام املقيمني للصالة ،والتي ال يكفر فاعلها إال باعتقاد ح ِّلِّلها عىل ما جاء يف
اإلمجاع املستقر عند الصحابة ومن بعدهم.
• الثالث :أن اإلمجاع القائم عىل التكفري باحلكم بغري ما أنزل اهلل إذا كان عن

استحالل ،أو جحود ،أو تبديل ،ولو حكم بمسألة واحدة ،فال فرق بني مسألة أو

أكثر؛ ألن يف املسألة الواحدة منازعة هلل يف حكمه ،إما باإلباحة ،أو التحريم ،أما إذا مل
( )1تقدم خترجيه.
ِةِةَّمَّمِئِئَألَأل
َرِشَرِشَرِشَوَو ا ْمْمِهِهِرِر .
( )2رواه مسلم(ِ ،) 4911 -42/6كِكتا ُبُب ا َمَمِإلِإل ار ِةِة ،باب َيَيِخِخا ِرِر ا
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يكن احل يبو ،رثكأو ةلأسملا نيب قرف الف ،ميرحت وأ ليلحتب هللا لزنأ ام ريغب مك  ن ن
املسألة واملسألتني وبني الترشيع العام ،فإذا قيل :إنه إذا حكم بامئة مسألة ،أو ألزم
الناس به فهو كفر؛ ألنه ترشيع ،فيقال :ال فرق بني احلكم بغري ما أنزل اهلل بني مسألة

واحدة ومائة؛ ألنه إن كان مرش ًعًعا يف املائة فهو كذلك مرشع يف الواحدة؛ واألدلة
الرشعية مل تفرق يف مسألة واحدة أو أكثر إذا مل يكن باستحالل أو جحود أو تبديل،
وال جيوز أن يعلق الكفر بيشء ال دليل عليه ،ومن زعم أن السلف يفرقون بني

الكثرة والقلة يف مسائل احلكم بغري ما أنزل اهلل فعليه الدليل ،بل من ألفاظهم

املطلقة :أن أهل السنة خال ًفًفا للخوارج ال يكفرون برتك احلكم من غري جحود كام

قال السمعاين واجلصاص آن ًفًفا؛ ولذا قال الشيخ عبد العزيز بن باز عن التكفري
بالتقنني( :ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله ،أما جمرد أنه حكم بغري ما أنزل اهلل،

أو أمر بذلك ما يكفر بذلك ،مثل الذي أمر باحلكم عىل فالن ،أو قتل فالن ما يكفر
بذلك حتى يستحله ،احلجاج بن يوسف ما يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى

يستحل؛ ألن هلم شبهة ،وعبد امللك بن مروان ،ومعاوية ،وغريهم ،ما يكفرون هبذا؛
لعدم االستحالل ،وقتل النفوس أعظم من الزنا ،وأعظم من احلكم بالرشوة).ENF

• الرابع :أنه يلزم من التكفري بالقوانني -ولو بترشيع عام بغري ضابط

االستحالل ،واجلحد ،والتبديل -منهج اخلوارج بتكفري من مل يكفره اهلل ورسوله،
كأن يعتاد صاحب بيت املال تفضيل بعض الناس عىل بعض يف العطاء ،ويغري ذلك

يف األوراق هلوى أو لرشوة ،أو يعتاد املعلم ظلم من يعلمهم ،فال يعطي الدرجات
إال ملن ينفعه ،أو هيبه ما اًلاًل ،ومن ال ينفعه وال يعطيه ما اًلاًل فيحرمه ،أو يمنع الرجل

بعض زوجاته ،أو أوالده حقهم من النفقة ،أو املرياث ،أو اهلبة عمًدًدا ،ويكتب ذلك
فيمضيه رصاحة أو حتي اًلاًل ،بل يلزم من ذلك أي ًضًضا تكفري املبتدع إذا استحسن ورشع

( )1انظر كتاب الرد عىل مجاعات أهل الغلو يف اململكة العربية السعودية-القسم األول. 206 :
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ألتباعه بد ًعًعا يتعبدون هبا ،وهو ال ينسبها إىل الرشع ،ويلزم منه تكفري الذين يأمرون

بوضع املصانع التي تصنع التامثيل لتوضع يف البيوت واألماكن العامة ،وهم يعلمون

أهنا مضاهاة خللق اهلل مع اعتقاد حتريمها ،فكل هؤالء حاكمون بغري ما أنزل اهلل

مقيمون عليها دائ اًماًم عن عمد وإرصار ،وال يقول بكفرهم أحد من أهل السنة

واجلامعة ما مل يستحلوها:

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وكل من حكم بني اثنني فهو قا ٍضٍض ،سوا ٌءٌء كان

صاحب حر ٍبٍب ،أو متويل ديوا ٍنٍن ،أو منتص ًبًبا لالحتساب باألمر باملعروف والنهي عن

املنكر حتى الذي حيكم بني الصبيان يف اخلطوط ،فإن الصحابة كانوا يع ُّدُّدونه من
احلكام)

ENF

وقال ابن حزم األندليس( :فإن اهلل

قال :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ

ﮫ ﮬ ﮊ[املائدة ،] ٤٤ :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ [املائدة:
٤٧

] ،ﮋﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﮊ [املائدة .] ٤٥ :فليلزم املعتزلة أن

يرصحوا بكفر كل عاص ،وظامل ،وفاسق؛ ألن كل عامل باملعصية فلم حيكم بام أنزل

اهلل).EOF
• اخلامس :أن من الضوابط يف التكفري كام تقدم آن ًفًفا :أن من ثبت إسالمه بيقني
ال خيرج منه إال بيقني؛ وهلذا نجد أن العلامء يرصحون بعدم التكفري إال باألمور
املجمع عىل إخراج صاحبها من اإلسالم ،واملبنية عىل النص القطعي ،أو اإلمجاع
القطعي الذي يكفر خمالفه ،ال عىل األمور املختلف فيها؛ دف ًعًعا للشبهة ،ولذا لو طبقنا
هذه الضابط عىل مسألة التكفري بالقوانني والترشيع العام لوجدنا أن أكثر علامء
العرص ال يكفرون هبا ،بل يدخلوهنا ضمن اإلمجاع القائم عىل أصل أهل السنة
واجلامعة من عدم التكفري إال باالستحالل ،أو اجلحد ،أو التبديل .وأن القائلني
( )1جمموع الفتاوى. 70 1/81:
( )2الفصل يف امللل واألهواء والنحل. 30 1/3:
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بالتكفري بالقوانني مضطربون يف أقواهلم :فمنهم من له قوالن ،ومنهم من يكفر
باملسائل إذا كثرت ،ومنهم من يكفر بالترشيع العام ،ومنهم من يكفر باالستبدال
الكيل ،ومنهم من جيعل التقنني كف ًرًرا؛ أل لحتسالا ىلع ليلد هن لالا  .فإذا علمنا أن أهل
السنة ال يكفرون بمخالفة اإلمجاع حتى يكون مشته ًرًرا -كام تقدم يف الضوابط-
فكيف هبذه املسألة اخلفية املتنازع فيها؟
سئل اإلمام أمحد عن قوله تعاىل ﱹﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﱸ [املائدة :] 44 :ما هذا الكفر؟ فقال( :كفر ال ينقل عن امل هضعب ناميإلا لثم ةل
دون بعض ،فكذلك الكفر حتى جييء من ذلك أمر ال خيتلف فيه).ENF

وقال ابن عبد الرب( :ومن جهة النظر الصحيح الذي ال مدفع له أن كل من
ثبت له عقد اإلسالم يف وقت بإمجاع من املسلمني ،ثم أذنب ذنبا أو تأول تأوي اًلاًل،
فاختلفوا بعد يف خروجه من اإلسالم ،مل يكن الختالفهم بعد إمجاعهم معنى يوجب
حجة ،وال خيرج من اإلسالم املتفق عليه إال باتفاق آخر ،أو سنة ثابتة ال معارض
هلا).EOF
• السا سد  :أنه لو كان تطبيق القوانني الوضعية كف ًرًرا حم ًضًضا بال تفصيل
كالسجود للصنم ملا قبل النبي إسالم ملك احلبشة النجايش الذي استمر يف هموق 
بعد إسالمه حيكم بحكم النصارى ،ومل حيكم بيشء من الرشيعة؛ خو ًفًفا وعج ًزًزا؛ ألن
الواقع يف الكفر األكرب ال يعذر صاحبه بعد بلوغ احلجة إال باإلكراه املعلوم يف موانع
التكفري ،وليس هذا متصو ًرًرا يف حق النجايش ،إذ كان جيب عليه  -لو كان احلكم
بغري ما أنزل كف ًرًرا حم ًضًضا ،كالسجود للصنم  -أن هياجر بنفسه فرا ًرًرا بنفسه ودينه كام
قال تعاىل :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞﮊ [النساء ،] ٩٧ :ومع ذلك
( )1انظر جمموع الفتاوى البن تيمية،452/7:الصالة وحكم تاركها البن القيم. 78 /1:
( )2التمهيد. 21 /71:
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صىل عليه النبي  ،وسامه أ ًخًخا صا ًحلًحلا ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وكذلك
النجايش هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه يف الدخول يف اإلسالم ،بل إنام
دخل معه نفر منهم؛ وهلذا ملا مات مل يكن هناك من يصيل عليه ،فصىل عليه النبي
باملدينة خرج باملسلمني إىل املصىل ،فصفهم صفو ًفًفًفا وص ىَّلىَّلىَّل موي هتومب مهربخأو ،هيلع 
مات وقالِ« :إِإ َّنَّن ًخًخَأَأ ا ْمْمُكُكَلَل َصَصا ًحِلًحِلًحِلا ْنْنِمِم ِلِلْهْهَأَأ اَحْلَبَبَبَحْلَحْل ِةِةَشَش َمَما َتَتَت» ،ENFوكثري من رشائع
اإلسالم -أو أكثرها -مل يكن دخل فيهـا لعجزه عن ذلك؛ فلم هياجر ،ومل جياهد،
وال حج البيت ،بل قد روي أنه مل يكن يصيل الصلوات اخلمس ،وال يصوم شهر
رمضان ،وال يؤدي الزكاة الرشعية؛ ألن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه،
وهو ال يمكنه خمالفتهم ،ونحن نعلم قط ًعًعا أنه مل يكن يمكنه أن حيكم بينهم بحكم
القرآن).EOF
• السابع :أن العلامء الذين كفروا بالقوانني مطل ًقًقا قد ورد عنهم القول بعدم
التكفري هبا ،فال جيوز االعتامد عىل أحد قويل العامل حتى يرد إىل ظاهر النصوص ،وما
عليه علامء األمة سل ًفًفا وخل ًفًفًفا ،خاصة أن األقوال املنقولة عنهم هي املتأخرة من
حيث التأريخ:
قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ يف آخر قوليه( :EPFحتكيم رشيعته،
والتقيد هبا ،ونبذ ما خالفها من القوانني واألوضاع ،وسائر األشياء التي ما أنزل اهلل
هبا من سلطان ،والتي من حكم هبا أو حاكم إليها معتقًدًدا صحة ذلك وجوازه فهو
كافر الكفر الناقل عن امللة ،فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر
الكفر العميل الذي ال ينقل عن امل ّلّلة).EQF
( )1تقدم خترجيه.
( )2منهاج السنة النبوية. 113 /5:
( )3ع ّلّلق شيخنا صالح الفوزان  -حفظه اهلل  -عىل كالم شيخه حممد بن إبراهيم آل الشيخ هنا ،فقال:
(وكالمه األول حممول عىل هذا).
( )4فتاوى ورسائل الشيخ . 80 /1:وكالم الشيخ هنا مؤرخ يف ( 1385 /1/9هـ) ،أي :بعد طباعة رسالة
حتكيم القوانني التي يرصح فيها بتكفري من حكم بالقوانني بخمس سنني.
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وقال شيخنا حممد بن صالح العثيمني( :ENFأما فيام يتعلق باحلكم بغري ما أنزل
اهلل ،فهو كام يف الكتاب العزيز ينقسم إىل ثالثة :أقسام :كفر ،وظلم ،وفسق .عىل
حسب األسباب التي ُبُبن َيَي عليها هذا احلكم ،فإذا كان الرجل حيكم بغري ما أنزل اهلل؛
تب ًعًعا هلواه ،مع علمه بأن احلق فيام قىض اهلل به فهذا ال يكفر ،لكنه بني فاسق وظامل.
وأما إذا كان َرْشَرْشَرْشَيَي ع حك اًماًم عا ًّمًّما متيش عليه األمة ،يرى أن ذلك من املصلحة ،وقد ِّبِّبُلُلس
عليه فيه فال يكفر أي ًضًضا؛ ألن كث ًريًريا من احلكام عندهم جهل يف علم الرشيعة ،ويتصل
هبم من ال يعرف احلكم الرشعي ،وهم يرونه عا ًملًملا كب ًريًريا فيحصل بذلك املخالفة.
وإذا كان يعلم الرش َعَع ولكنه حكم هبذا ،أو َرَشَرَشَرَشع هذا ،وجعله دستو ًرًرا يميش الناس
عليه ،وهو يعتقد أنه ظامل يف ذلك ،وأن احلق فيام جاء به الكتاب والسنة ،فإننا ال
نستطيع أن نك ِّفِّفر هذا ،وإنام نك ِّفِّفر من يرى أن حكم غري اهلل أوىل أن يكون الناس
عليه ،أو مثل حكم اهلل  ،فإن هذا كافر؛ ألنه مكذب لقول اهلل تبارك وتعاىل:
ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ [التني ،]٨ :وقوله :ﮋ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﮊ[املائدة.EOF)] ٥٠ :
ولذا ّملّملا سئل الشيخ عبد العزيز بن باز ع اّماّم ذكره شيخه حممد بن إبراهيم آل

الشيخ يف رسالته «حتكيم القوانني» ،قال( :يرى ظاهرهم الكفر؛ ألن وضعهم
للقوانني دليل عىل رىض واستحالل .هذا ظاهر رسالته ،لكن أنا عندي فيها توقف،

أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله ،أما جمرد أنه حكم بغري ما أنزل اهلل ،أو أمر

( )1ذكر الشيخ تأرخيها يف أول الرشيط املسموع فقال( :ففي هذا اليوم الثالثاء الثاين والعرشين من شهر
ربيع األول عام عرشين وأربعامئة وألف) ،وكان السائل ذكر يف أوهلا أن هذه املسألة كثر فيها النزاع،
يف مجيع فتاواه التي يكفر فيها
بمسألة القوانني .والشيخ
وكثر استدالل الشباب بتكفري الشيخ
بالقوانني الوضعية ال يكفر إال بالالزم .أي :أهنم ال حيكمون بالقوانني إال ألهنم يعتقدون أهنا األصلح،
هبذا اإللزام؛ ألن الشيخ نفى
فهو كقول اجلامعة بأن التكفري ال يكون إال باالستحالل ،لكن ينازع
الزمه هنا بأهنم ربام حكموا وهم ال يستحلون.
( )2من رشيط باسم «التحرير يف مسألة التكفري» ،إصدار تسجيالت ابن القيم بالكويت ،ونقلها الشيخ
بندر بن نايف العتيبي يف كتابه «احلكم بغري ما أنزل اهلل ،مناقشة تأصيلية علمية هادئة.»17:
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بذلك ما يكفر بذلك؛ مثل الذي أمر باحلكم عىل فالن ،أو قتل فالن ما يكفر بذلك
حتى يستحله ،احلجاج بن يوسف ما يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل؛ ألن

هلم شبهة ،وعبد امللك بن مروان ،ومعاوية ،وغريهم ما يكفرون هبذا؛ لعدم

االستحالل ،وقتل النفوس أعظم من الزنا ،وأعظم من احلكم بالرشوة).ENF

وقال( :هذا األمر مستقر عند العلامء كام قدمت أن من استحل ذلك فقد كفر،

أما من مل يستحل ذلك كأن حيكم بالرشوة ونحوها؛ فهذا كفر دون كفر ،أما إذا

قامت دولة إسالمية لدهيا القدرة ،فعليها أن جتاهد من ال حيكم بام أنزل اهلل حتى

تلزمه بذلك).EOF

• الثامن :أن العلامء الذين كفروا بالقوانني مل ينزل أحد منهم هذا احلكم عىل

األعيان من احلكام ،ويأمروا بقتاهلم ،وجيعلوه جهاًدًدا ،حتى لو كان يف ذلك تدمري

وتفجري املمتلكات ،وإزهاق األنفس الربيئة.
* ^WéÉ_åÿ^= ÊrÈÿ

أن الذين ي ذخأ ون بأقوال العلامء القائلني بالتكفري املطلق بالقوا نين الوضعية،

خيالفوهنم بعدم مراعاة قواعد أهل السنة واجلامعة يف باب احلكم ب ريغ ما أ زن ل اهلل،

ومنها:

• القاعدة األوىل :مع أنه ال جيوز احلكم بكفر احلاكم إال برشوط عظيمة بينها
النبي يف حديث اَد َةَة ِنِنْبْب ال َّصَّصا ِتِتِمِم
َبَبَفَفا َنَنْعْعَيَيا ُهُهُه،
َبَبُعُع َد
عنه حني قالَ « :عَعَدَد ا َنَنا ال ُّيُّيِبِبَّنَّن
َقَقَفَف ا َلَل ِفِفي اَماَم َخَخَأَأ َذَذ َنَنْيْيَلَلَعَعاْ :نْنَأَأ َبَبا َنَنَعَعَيَيا َعَعىَلىَل ال ِعِعْمْمَّسَّس َوَوال َّطَّطا ِةِةَعَع يِفيِف َنَنِطِطَشَشْنْنَمَماَ ،نَنِهِهَرَرْكْكَمَمَوَواَ ،نَنِرْسِرْسِرْسُعُعَوَو ا،
َنَنِرْسِرْسِرْسُيُيَوَو اَ ،أَأَوَو َثٍةٍةَرَرَث َنَنْيْيَلَلَعَعاْ ،نْنَأَأَوَو اَلاَل َنَنُنُنا َعَعِزِز ا َرَرْمْمَألَأل ُهُهَلَلْهْهَأَأ ِإِإ اَّلاَّل ْنْنَأَأ َتْوْوَرَرَت ا ًرًرْفْفُكُك ا َوَوَبَب ا ًحًحا ْمْمُكُكَدَدْنْنِعِع ْنْنِمِم اهلل

( )1انظر كتاب الرد عىل مجاعات أهل الغلو يف اململكة العربية السعودية-القسم األول. 206 :
( )2جملة الفرقان ،العدد (  .) 82انظر جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة. 271 / 28 :
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ِفِفي ِهِه َهَهْرْرُبُب ا ٌنٌنٌن» .ENFفإنه قد يوجد من احلكام من وقع يف احلكم بغري ما أنزل اهلل عىل

صورته ا ُملُملك ِّفِّفرة ،ولكن ال جيوز تكفريه بعينه إال بعد إقامة احلجة عليه؛ ألنه قد يظن

أن ما هو عليه ليس من النوع ا ُملُملك ّفّفر ،EOFواعتقاد أهل السنة واجلامعة يقيض بعدم

تنزيل األحكام عىل األعيان إال بعد حتقق رشوط التكفري يف تلك األعيان وانتفاء
موانعه؛ فقد يكون جاه اًلاًل ،أو متأ اًلاًلِّوِّو  ،أو مكر ًهًها ،أو عنده ِمِمن العلامء من ل َّبَّبس عليه،

ولئن كانت احل ت دود دُدُ أر  ُ ُ لوأ باب نم رفكلاف تاهبشلاب :ى:ى

قال شيخنا حممد بن صالح العثيمني ،وذكر من يكفر بالقوانني( :فامله ُّمُّم جيب

عىل طلبة العلم أن يعرفوا الفر َقَق بني احلكم عىل املسألة من حيث هي مسألة ،وبني

احلكم عىل احلاكم هبا؛ أل َّنَّن احلاك َمَم املع نَّينَّي قد يكون عنده من علامء السوء َمَمن ُيُيل ِّبِّبس
عليه األمو َرَر ،وغال ُبُب ُحُحكام املسلمني اليوم ليس عندهم عل ٌمٌم بالرشع؛ فيأتيهم فال ٌنٌن

ُيُيم ِّوِّوه عليهم ،وفال ٌنٌن ُيُيم ِّوِّوه عليهم ،أ مَلمَل ت َرَر إىل أ َّنَّن بع َضَض علامء املسلمني املعتربين ،قال:

مجيع مسائل احلياة ليس للرشع فيها تد ُّخُّخل؟ واشتبه عليهم األمر بقوله ْ « :مْمُتُتْنْنَأَأ
ُمُمَلَلْعْعَأَأ ِبِبَأِرِرْمْمَأ َيَيْنْنُدُدا ْمْمْمُكُك » .EPFقال هذا رجا ٌلٌل نشه ُدُد هلم بالصالح ،ولكن تل َّبَّبس عليهم .أ مَلمَل

تروا بعض العلامء يف بالد ما أباحوا ال ِّرِّربا االستثامر ِّيِّي؟ وقالوا :ا ُملُملح َّرَّرم الربا

االستغاليل ،وشبه ُتُته قوله تعاىل :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ

[البقرة٢٧٩ :

] .احلاكم إذا كان جاه اًلاًل بأحكام الرشيعة ،وجاءه مث ُلُل هذا العا مِلمِل ،أليس

ُيُيض ُّلُّله؟).EQF

( )1تقدم خترجيه .وانظر رشوط التكفري فيام تقدم يف الفرع الثالث ،وموانعه يف الفرع الرابع.
( )2عبارة( :ألنه قد يظن أن ما هو عليه ليس من النوع ا ُملُملك ّفّفر) من تعليقات شيخنا الشيخ صالح الفوزان
حفظه اهلل عىل هذا الكتاب.
َثَثِتِتْمْم
ْنْنِمِم
( )3رواه مسلم(َ ،) 6277 - 95 /7تَتِكِكاب ال َضَضَفَف ا ِئِئل ،باب ُجُجُوُو و ِبِب ا ا ِلِل َمَما َقَقا ُهُهَلَل ًعًعْرَشْرَشْرَش ا ُدُدو َنَن َمَما ُهُهَرَرَكَكَذَذ
َعَعَمَم ا ِشِشِيِي ال َيَيْنْنُّدُّدا ىَلىَلَعَع ِبِبَسَسي ِلِل ال ْأْأْأَّرَّر يْ ،نْنَعَع ٍسٍسَنَنَأَأ
َّرَّرَمَم ٍمٍمْوْوَقَقِبِب ُيُي ُحُحِّقِّقَلَل و َنَن َقَقَفَف ا َلَلْ « :وْوَلَل ْمَلْمَلْمَل ُلُلَعَعْفْفَتَت وا َحَحَحُلُلَصَصَلَل ».
َّنَّنَأَأ ال ِبِبِبَّنَّن َّيَّيَّي
َقَقا َلَل َجَجَرَرَخَخَفَف ِشِشي ًصًصاَّ ،رَّرَمَمَفَف ْمْمِهِبِهِبِهِب َقَقَفَف ا َلَلَ « :مَما ْمْمْمُكُكِلِلْخْخَنَنِلِل »َ .قَقا ُلُلواَ :تَتْلْلُقُق َ :ذَذَكَك ا َذَذَكَكَوَو ا َقَقا َلَلْ « :مْمُتُتْنْنَأَأ ُمُمَلَلْعْعَأَأ ِرِرْمْمَأَأِبِب َيَيْنْنُدُدا ْمْمْمُكُك ».
( )4فتاوى العلامء األكابر فيام أهدر من دماء يف اجلزائر.671:
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وهلذا السبب تورع األئمة الكبار من تكفري اخللفاء الذين امتحنوا الناس ببدعة

خلق القرآن ـ وهي كفر أكرب عندهم ـ لقيام الشبهة املانعة من تكفريهم ،وال سيام مع

استرشاء اجلهل وتزيني الباطل من قبل مفتيهم وقضاهتم:

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فإن الذي يدعو إىل القول أعظم من الذي يقول

به ،والذي يعاقب خمالفه أعظم من الذي يدعو فقط ،والـذي يكفر خمالفه أعظم من

الذي يعاقبه ،ومع هذا فالذين كانوا من والة األمور يقولون بقول اجلهمية أن القرآن

خملوق ،وأن اهلل ال ُيُيرى يف اآلخرة ،وغري ذلك ،ويدعون الناس إىل ذلك،
ويمتحنوهنم ،ويعاقبوهنم إذا مل جييبوهم ،ويكفرون من مل جيبهم ،حتى إهنم كانوا إذا

أمسكوا األسري مل يطلقوه حتى يقر بقول اجلهمية أن القرآن خملوق ،وغري ذلك ،وال

يولون متول ًيًيا ،وال يعطون رز ًقًقا من بيت املال ،إال ملن يقول ذلك ،ومـع هذا فاإلمام
أمحد ترحم عليهم ،واستغفر هلم؛ لعلمه بأهنم مل ُيُيب نَّينَّي هلم أهنم مكذبون للرسول ،وال
جاحدون ملا جاء به ،ولكن تأولوا فأخطؤوا ،وقلدوا من قال هلم ذلك).ENF

• القاعدة الثانية :أنه لو ثبت حكم الكفر األكرب من قبل العلامء الراسخني

ال من الشباب املتحمسني بعد قيام احلجة وانتفاء املوانع -فال جيوز اخلروج عىل
احلاكم إال برشوط جيب حتققها يقي ًنًنا ال بالظن ،وهي:
 -1القدرة عىل إزاحة احلاكم.
 -2عدم تر ّتّتب مفسد ٍةٍة أعظم.
 -3إحالل مسلم مكانه ،وإال وجب الك ّفّف والصرب.
قال سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز( :إذا رأى املسلمون كف ًرًرا بوا ًحًحا عندهم

من اهلل فيه برهان فال بأس أن خيرجوا عىل هذا السلطان إلزالته ،إذا كان عندهم
( )1جمموع الفتاوى. 348 / 23 :
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قدرة ،أما إذا مل يكن عندهم قدرة فال خيرجوا ،أو كان اخلروج ُيُيس ّبّبب ًّرشًّرشا أكثر فليس

هلم اخلروج؛ رعاي ًةًة للمصالح العامة ،والقاعدة الرشعية ا ُملُملجمع عليها أنه «ال جيوز
إزالة ال ّرشّرش بام هو أ ّرشّرش منه»؛ بل جيب درء ال ّرشّرش بام يزيله أو ّفّفخُيخُي فه ،أما درء ال ّرشّرش ب ٍّرشٍّرش

أكثر فال جيوز بإمجاع املسلمني ،فإذا كانت هذه الطائفة  -التي تريد إزالة هذا
السلطان الذي فعل كف ًرًرا بوا ًحًحا  -عندها قدرة تزيله هبا وتضع إما ًمًما صا ًحلًحلا طي ًبًبا من

دون أن يرتتب عىل هذا فساد كبري عىل املسلمني و ّرشّرش أعظم من ّرشّرش هذا السلطان،

فال بأس .أما إذا كان اخلروج يرتتب عليه فساد كبري ،واختالل األمن ،وظلم الناس،
واغتيال من ال يستح ّقّق االغتيال إىل غري هذا من الفساد العظيم ،فهذا ال جيوز).ENF

وقال شيخنا حممد بن صالح العثيمني وذكر من يكفر بالقوانني( :ثم هذه

املسائل ،ال يعني أننا إذا كفرنا أحًدًدا فإنه جيب اخلروج عليه؛ ألن اخلروج يرتتب عليه
مفاسد عظيمة أكرب من السكوت ،وال نستطيع اآلن أن نرضب أمثا اًلاًل فيام وقع يف

األمة العربية وغري العربية ،وإنام إذا حتققنا جواز اخلروج عليه رش ًعًعا فإنه ال بد من
استعداد وقوة تكون مثل قوة احلاكم أو أعظم ،وأما أن خيرج الناس عليه بالسكاكني
والرماح ومعه القنابل ،والدبابات ،وما أشبه هذا؛ فإن هذا من السفه بال شك ،وهو

خمالف للرشع).EOF

وقال الشيخ أي ًضًضا عن احلاكم( :لو فرض أنه كافر -مثل الشمس يف رابعة

النهار -فال جيوز اخلروج عليه ،إذا كان يستلزم إراقة ال ِّدِّدماء ،واستحالل

األموال).EPF

( )1جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة. 203 /8 :
( )2من رشيط باسم «التحرير يف مسألة التكفري» ،إصدار تسجيالت ابن القيم بالكويت ،ونقلها الشيخ
بندر بن نايف العتيبي يف كتابه «احلكم بغري ما أنزل اهلل ،مناقشة تأصيلية علمية هادئة.» 72 :
( )3فتاوى العلامء األكابر فيام أهدر من دماء يف اجلزائر.751:
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• القاعدة الثالثة :أن الناظر لألمور هذه األيام يرى أن التكفري بحجة احلكم

بغري ما أنزل اهلل مل يراع فيه رشوط التكفري ،بل صار هؤالء الغالة يقعدون قواعد من

عند أنفسهم ،ثم يكفرون هبا من أرادوا ،فنرشوا الفتن بني املسلمني ،واستحلوا

الدماء املعصومة؛ وهلذا وقف علامء العرص الكبار  -حتى الذين هلم أقوال بالتكفري

بالقوانني  -هلؤالء املترسعني الذين خرجوا بحجة تكفري احلاكم بالقوانني دون

مراعاة للضوابط الرشعية ،أو قواعد املفاسد واملصالح ،أو احلفاظ عىل الرضوريات
حتى أهلكوا احلرث والنسل ،فردوا باطلهم وجهلهم ،فعىل سبيل املثال:

ملا وقعت فتنة اجلزائر قال سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز( :إن كان أحد من

الدعاة يف اجلزائر قال عني :قلت هلم :يغتالون ال رّشرّشطة ،أو يستعملون ال ّسّسالح يف

الدعوة إىل اهلل ،هذا غلط ليس بصحيح ،بل هو كذب ،إنام تكون الدعوة باألسلوب

احلسن :قال اهلل ،قال رسوله ،بالتذكري ،والوعظ ،والرتغيب ،والرتهيب ،هكذا

الدعوة إىل اهلل ،كام كان النبي

وأصحابه يف مكة املكرمة قبل أن يكون هلم

سلطان ،ما كانوا يدعون الناس بالسالح ،يدعون ال ّنّناس باآليات القرآنية ،والكالم
الط ّيّيب ،واألسلوب احلسن؛ ألن هذا أقرب إىل الصالح ،وأقرب إىل قبول احلق ،أما

الدعوة باالغتياالت ،أو بالقتل ،أو بالرضب فليس هذا من سنة النبي
سنة أصحابه).ENF

 ،وال من

وقال الشيخ حممد نارص الدين األلباين ...( :فنحن ذكرنا دائ اًماًم وأبًدًدا بأ ّنّنّن
اخلروج عىل احلكام لو كانوا من املقطوع بكفرهم ،أ َّنَّن اخلروج عليهم ليس مرشو ًعًعا
إطال ًقًقا؛ ذلك أل َّنَّن هذا اخلروج إذا كان وال ب َّدَّد ينبغي أن يكون خرو ًجًجا قائ اًماًم عىل
الرشع ،كالصالة التي قلنا آن ًفًفا إ هَّنهَّنا ينبغي أن تكون قائمة عىل الطهارة ،وهي
الوضوء ،ونحن نحت ُّجُّج يف مثل هذه املسألة ِبِبمثل قوله تبارك وتعاىل :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

( )1املرجع السابق. 62 :
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ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ[األحزاب .] ٢١ :إ َّنَّن الدو َرَر الذي َيَيم ُّرُّر به املسلمون اليوم من حت ّكّكم
بعض احلكام ـ وعىل افرتاض أ هَّنهَّنم ،أو أ َّنَّن كفرهم كفر جيل واضح ،ككفر املرشكني
متا ًمًما ـ إذا افرتضنا هذه الفرضية فنقول :إ َّنَّن الوضع الذي يعيشه املسلمون بأن يكونوا
حمكومني من هؤالء احلكام ـ و ُقُقَنَنْلْل ل :الكفار؛ جمارا ًةًة جلامعة التكفري لف ًظًظا ال معنى؛
أل َّنَّن لنا يف ذلك التفصيل املعروف ـ فنقول :إ َّنَّن احلياة التي حيياها املسلمون اليوم
حتت حكم هؤالء احلكام ال خيرج عن احلياة التي عاشها رسول اهلل عليه الصال  ة ة
وعىل آله وسَّلَّلم ،وأصحا ُبُبه الكرام ،فيام ُيُيسمى يف عرف أهل العلم :بالعرص املكي.
لقد عاش عليه السالم حتت حكم الطواغيت الكافرة املرشكة ،والتي كانت تأبى
رصاح ًةًة أن تستجيب لدعوة الرسول عليه السالم ،وأن يقولوا كلمة احلق ( ال إله إ اَّلاَّل
اهلل) حتى إ ّنّن ع َّمَّمه أبا طالب ـ ويف آخر رمق من حياته ـ قال له :لوال أن ُيُيع رِّيرِّيين هبا
قومي ألقرر ُتُت هبا عي َنَنك .أولئك الكفار امل ِّرصِّرصحون بكفرهم ،املعاندون لدعوة
نب ِّيِّيهم ،كان الرسول عليه السالم يعيش حتت حكمهم ونظامهم ،وال يتكَّلَّلم معهم
إ اَّلاَّل :أن اعبدوا اهلل وحده ال رشيك له .ثم جاء العهد امل ت مث ،يند ت ماكحألا تعبا
الرشعية ،وبدأ القتال بني املسلمني وبني املرشكني ،كام هو معروف يف السرية النبوية.
أما يف العهد األول ـ العهد املكي ـ مل يكن هنالك خروج كام يفعل اليوم كث ٌريٌري من
املسلمني يف غري ما بلد إسالمي ،فهذا اخلروج ليس عىل هدي الرسول عليه السالم
الذي ُأُأمرنا باالقتداء به :ﮋﯯ ﯰ ﯱﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ[األحزاب.ENF)] ٢١ :

وسئل شيخنا حممد العثيمني ع اّماّم ُيُينس ُبُب إليه من تأييد اجلامعات املسَّلَّلحة
اخلارجة عىل احلكومة اجلزائرية ،فقال( :هذا ليس بصحيح ،وال ُيُيمكن أن نؤ ِّلِّلب
أحًدًدا عىل احلكومة؛ أل َّنَّن هذا حتصل به فتنة كبرية ،إذ إ َّنَّن هؤالء الذين يريدون أن
ُيُيقابلوا احلكومة ليس عندهم من القدرة ما يمكن أن يغلبوا احلكوم َةَة به ،فام يبقى إ اَّلاَّل
القتل ،وإراقة ال ِّدِّدماء ،والفتنة ،كام هو الواقع) .EOF
( )1املرجع السابق.18:
( )2املرجع السابق. 145 :
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ثم سئل فقيل له :تنطلق بعض اجلامعات يف حماربتها ألنظمتها من قاعدة تقول:
إ َّنَّن حماربة الدول اإلسالمية ىَلىَلْوْوَأَأ من حماربة الدول الكافرة كف ًرًرا أصل ًّيًّيا؛ أل َّنَّن الدول
اإلسالمية مرت ٌةٌةَّدَّد  ،واملرت ُّدُّد مق ٌمٌمَّدَّد يف املحاربة عىل الكافر ،فام مدى صحة هذه القاعدة؟

فأجاب الشيخ بقوله( :هذه القاعدة هي قاعدة اخلوارج الذين يقتلون املسلمني
و َدَيَي َد عون الكافرين ،وهي باطلة ،والواجب أن تلتمس العذر لك ِّلِّل من أخطأ من
املسلمني ،ما دام يمكن أن يكون معذو ًرًرا ،حتى تبقى األلفة واملو َّدَّدة والصفاء ،وتت ُّمُّم
األمور عىل ما ينبغي ،فهذا القول ال أساس له من ال ِّصِّصحة) .ENF

بل انظر إىل الفقه العظيم ألحد علامء هذا العرص الكبار ،أال وهو الشيخ
عبد الرمحن السعدي ،حني جييز للمسلمني الذين يف بالد كفار وحتت واليتهم
الدخول يف العمليات السياسية ،كوسيلة لإلصالح ،وختفيف الرش عنهم؛ مراعاة
لعدم قدرة هؤالء املسلمني عىل إقامة حكم إسالمي ،حني ذكر ذلك عند قوله تعاىل
ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﮊ [هود ،] ٨٨ :وقوله تعاىل ﮋﮀ ﮁ
ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮊ [هود ،] ٩١ :وأنه ربام يتعني عىل املسلمني فعل بعض
األسباب  -كالروابط القبلية الوطنية  -للدفع عنهم ،ثم قال معل اًلاًل( :ألن اإلصالح
مطلوب عىل حسب القدرة واإلمكان ،فعىل هذا لو سعى املسلمون الذين حتت
والية الكفار ،وعملوا عىل جعل الوالية مجهورية ،يتمكن فيها األفراد من حقوقهم
لكان أوىل من استسالمهم لدولة تقيض عىل حقوقهم).EOF
ورحم اهلل شيخ اإلسالم ابن تيمية حني قال ُمُمش ًريًريا إىل يش ٍءٍء من التالزم بني
اخلروج واملفسدة( :ولعله ال يكاد يعرف طائفة خرجت عىل ذي سلطان إال وكان يف
خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته).EPF
 

( )1املرجع السابق.641:
( )2تيسري الكريم الرمحن. 388 :
( )3منهاج السنة النبوية. 391 /3:
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:
يرى الغالة التكفري بالرتخيص للحرام وحراسته كمؤسسات الربا؛ ألنه
استحالل احلرام عندهم لقوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲﮊ [التوبة.]٧٣:
فيقال :إن هذا يف احلقيقة يؤول إىل مذهب اخلوارج ،وإن مل يكفر بالكبرية-
كالربا -رصاحة ،حني ُيل ْب ُس مرتكب الكبرية بعض الصفات إن اقرتن هبا فهو كافر،
رص عىل املعصية الكبرية ،أو الرتخيص هلا ،أو محايتها ،فإذا فعل فهو
كتكفري ا ُمل ّ
مستحل هلا ،ومن استحل املعصية كفر ،و َي ُظ ُّن أن ذلك هو داللة النص ومذهب
السلف ،والنص والسلف من ذلك براء ،وبيان ذلك من أوجه:
* الوجه األول:
كفرا عند أهل
أن جمرد فعل الذنب ،أو األذن بفعله ،أو محاية هذا الذنب ليس ً
السنة واجلامعة ،حتى يقرتن مع ذلك اعتقاد ِّ
حل هذا الذنب بالقلب ،وأن اهلل مل
حيرمه ،فأساس كفر االستحالل هو اعتقاد حل ما حرمه اهلل ،وهو مقابل كفر
اجلحود الذي هو إنكار ما حرمه اهلل عنا ًدا ومكابرة:
قال الشاطبي( :لفظ االستحالل إنام يستعمل يف األصل فيمن اعتقد اليشء
ً
حالال)(.)1
ا
مستحال هلا فهو كافر
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :من فعل املحارم
باالتفاق ،فإنه ما آمن بالقرآن من استحل حمارمه ،وكذلك لو استحلها من غري فعل،
واالستحالل اعتقاد أن اهلل مل حيرمها)(.)2
( )2االعتصام.282/2:
( )1الصارم املسلول.225:
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أيضا( :ومل يرد باالستحالل جمرد الفعل ،فإن هذا مل يزل موجو ًدا يف
وقال ً
ً
حالال)(.)1
الناس ،ثم لفظ االستحالل إنام يستعمل يف األصل فيمن اعتقد اليشء
وأما الدليل الذي استدل به الغالة عىل التكفري باملعصية ومحايتها يف قوله تعاىل
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ

ﭲﮊ [التوبة ،]٧٣:فيقال :مع أن اآلية تتعلق بتغيري األشهر احلرم ال بالربا،
خمالف ملّا فهمه علامء اإلسالم ،الذين ذكروا أن
فإن ما قرره هؤالء الغالة
ٌ
االستحالل يف هذه اآلية إنام هو يف االعتقاد ،حني أحل الكفار ألنفسهم  -زيادة يف
الكفر  -تغيري األشهر احلرم بتأخريها ،ال بمجرد فعل املعصية فيها ،كالقتال؛ إذ
كفرا بحال:
معصية القتال فيها أو يف غريها ال يكون ً
قال ابن كثري يف تفسري اآلية( :هذا مما ذم اهلل تعاىل به املرشكني من ترصفهم يف
رشع اهلل بآرائهم الفاسدة ،وتغيريهم أحكام اهلل بأهوائهم الباردة ،وحتليلهم ما حرم
الغضبِية ،والشهامة ،واحلمية
اهلل ،وحتريمهم ما أحل اهلل ،فإهنم كان فيهم من القوة َ
ما استطالوا به مدة األشهر الثالثة يف التحريم املانع هلم من قضاء أوطارهم من قتال
أعدائهم ،فكانوا قد أحدثوا قبل اإلسالم بمدة حتليل املحرم وتأخريه إىل صفر،
فيحلون الشهر احلرام ،وحيرمون الشهر احلالل ،ليواطئوا عدة األشهر األربعة)(.)2
وقال ابن حزم( :فصح أن النيسء كفر ،وهو عمل من األعامل ،وهو حتليل ما
حرم اهلل تعاىل ،فمن أحل ما حرم اهلل تعاىل وهو عامل بأن اهلل تعاىل حرمه فهو كافر
بذلك الفعل نفسه ،وكل من حرم ما أحل اهلل تعاىل فقد أحل ما حرم اهلل

؛ ألن

اهلل تعاىل حرم عىل الناس أن حيرموا ما أحل اهلل .وأما خالف اإلمجاع ،فإن مجيع أهل
( )2الفتاوى الكربى.22/6:
( )1تفسري القرآن العظيم.521/2:
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اإلسالم ال خيتلفون فيمن أعلن جحد اهلل تعاىل ،أو جحد رسوله

 ،فإنه حمكوم له

بحكم الكفر قط ًعا)(.)1
وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي ،وذكر اآلية( :فهذا ،كام أخرب اهلل عنهم أنه
زيادة يف كفرهم وضالهلم؛ ملا فيه من املحاذير :منها :أهنم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم،
وجعلوه بمنزلة رشع اهلل ودينه ،واهلل ورسوله بريئان منه ،ومنها :أهنم قلبوا ِ
الد ْين،
ً
حالال)(.)2
فجعلوا احلالل حرا ًما ،واحلرام
ومثل ذلك قول اهلل تبارك وتعاىل :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮊ [األنعام:]525:
قال أبو عبد اهلل القرطبي( :قوله تعاىل :ﮋ ﮒ ﮓﮊ ،أي :يف حتليل امليتة،
ﮋﮔ ﮕﮊ ،فدلت اآلية عىل أن من استحل شيئا مما حرم اهلل تعاىل صار به
نصا ،فإذا قبل حتليلها من غريه فقد أرشك ،قال
مرشكًا ،وقد حرم اهلل سبحانه امليتة ا
ابن العريب :إنام يكون املؤمن بطاعة املرشك مرشكًا إذا أطاعه يف االعتقاد ،فأما إذا
أطاعه يف الفعل وعقده سليم مستمر عىل التوحيد والتصديق فهو عاص،
فافهموه)(.)3
وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وذكر اآلية( :ومن هذا طاعة احلكام
والرؤساء يف حتكيم القوانني الوضعية املخالفة لألحكام الرشعية يف حتليل احلرام،
كإباحة الربا ،والزنا ،ورشب اخلمر ،ومساواة املرأة للرجل يف املرياث ،وإباحة
السفور واالختالط ،أو حتريم احلالل ،كمنع تعدد الزوجات ،وما أشبه ذلك من
تغيري أحكام اهلل ،واستبداهلا بالقوانني الشيطانية ،فمن وافقهم عىل ذلك ،وريض به،
واستحسنه ،فهو مرشك كافر والعياذ باهلل)(.)4
( )2الفصل يف امللل واألهواء والنحل.552/٧:
( )1تيسري الكريم الرمحن.٧٧6:
( )2اجلامع ألحكام ِالقرآن.٣8/٣:
( )4اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد عىل أهل الرشك واإلحلاد.82:
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فتبني أن اآلية نزلت يف كفار ال يؤمنون باهلل ،بل هم وثنيون يعلمون أن حتريم
األشهر احلرم هو حكم اهلل مما بقي علمه من ملة إبراهيم ،ومع ذلك يتعمدون جعله
ً
ً
وتبديال لدينه ،وهذا ال ينطبق عىل املسلم الذي يعمل
حالال؛ معاندة ،ومشاقة هلل،
الذنب ويرص عليه ،أو يأذن به ،وحيميه ،مادام أنه ملتزم بتحريمه.
فبني علامء األمة أن اآليتني  -وكل ما يف معنامها  -تدل عىل كفر من تعمد
ً
تبديال لدين اهلل معاندة ،ومشاقة ،وأن من أطاعه يف حتريم
حتليل األشهر احلرم؛
احلالل ،أو حتريم احلرام ،كاألشهر احلرم ،أو امليتة ،أو إباحة الربا ،والزنا ،ورشب
اخلمر ،فيكفر كذلك إذا كان قد وافقهم يف االعتقاد ،فأما إذا أطاعهم يف الفعل وهو
مقر باحلكم فهو عاص:
ٌّ
ِ
ملا روى ُع َم َر ْب ِن اخلَ َّط ِ
َان ْاس ُم ُه َع ْبدَ اهلل
اب َ « :أ َّن َر ُج اًل َع ََل َع ْهد النَّبِ ِّي ك َ
َان ي ْض ِ
َان ي َل َّق ِ
ك َر ُس َ
ح ُ
َقدْ َج َلدَ ُه ِِف
َان النَّبِ ُّي
ول اهلل َ -وك َ
 َوك َ ُ ُب َ
ِح ااراَ ،وك َ ُ
الَّش ِ
ابَ ،ف ُأ ِ َِت بِ ِه َي ْو اما َف َأ َم َر بِ ِه َف ُجلِدَ َ ،ف َق َال َر ُج ٌل ِم ْن ال َق ْو ِم :الله َّم ال َعنْ ُهَ ،ما َأ ْك َث َر َما
َّ َ
ِ
ب اهلل َو َر ُسو َل ُه»(.)1
ُي ْؤتَى بِ ِهَ ،ف َق َال :ال َّنبِ ُّي
ََل تَل َعنُو ُه َف َواهلل َما َعلِ ْم ُ
ت إِ َّن ُه ُُي ُّ
و َعن َأ ِيب ُهرير َة َق َالَ :ق َال النَّبِي « :إِ َذا َزن ِ
َاها َفل َي ْجلِدْ َها َو ََل
َت األَ َم ُة َف َت َب َّ َ
َّي ِزن َ
ْ
ُّ
ََْ
َت َفليجلِدْ ها و ََل ي َثربُ ،ثم إِ ْن َزن ِ
َت ال َّثالِ َث َةَ ،فل َيبِ ْع َها َو َل ْو بِ َح ْب ٍل ِم ْن
ُي َث ِّر ْبُ ،ث َّم إِ ْن َزن ْ َ ْ َ َ ُ ِّ ْ َّ
َش َع ٍر»(.)2
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :واملسلم إذا أتى الفاحشة ال يكفر ،وإن كان
كامل اإليامن الواجب قد زال عنه كام يف الصحيحني عن النبي أنه قالََ « :ل َي ْز ِِن
ِ
الز ِ
الس ِ
َّي َي ْ ِ
َّي َيز ِِْن َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌنَ ،و ََل َي ْ ِ
َّش ُب
ار ُق ِح َ
َّاِن ِح َ
ْس ُق َّ
ْس ُق َو ُه َو ُم ْؤم ٌنَ ،و ََل َي ْ َ
ات َ ٍ
ِ
َ
َّاس إِ َل ْي ِه فِ ْي َها
اخل ْم َر ِح َ
َشف َي ْر َف ُع الن ُ
َّش ُ َُبا َو ُه َو ُم ْؤم ٌنَ ،و ََل َينْت َِه ُ
ب ُُن ْ َب اة َذ َ َ
َّي َي ْ َ
( )2رواه البخاري(ِ ،)6٣81-528/8كتَاب احل ِ
دُودَ ،باب َما ُيك َْر ُه ِم ْن َل ْع ِن َش ِار ِ
ب اخلَ ْم ِر َوإِ َّن ُه َل ْي َس بِ َخ ِار ٍج ِم ْن املِ َّل ِة.
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ُ
الر َّد ِةَ ،باب َال ُي َث َّر ُب َع َىل األَ َم ِة إِذاَ
ْ
( )1رواه البخاري( ،)68٧6-5٣2/8كتاب امل َحارب َ
ني م ْن أ ْهل ال ُكفر َو ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
حلدُ ود ،باب َر ْج ِم ال َي ُهود َأ ْه ِل ِّ
الزنَا.
َزن ْ
الذ َّمة يف ِّ
َت َو َال ُتنْ َفى .ومسلم( ،)2222-52٧/2كتَاب ا ُ
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َأ ْب َص َار ُه ْم َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن»( ،)1فأصل اإليامن معه ،وهو قد يعود إىل املعصية ،ولكنه يكون
ِ
َان
ِح ااراَ ،وك َ
مؤمنًا إذا فارق الدنيا ،كام يف الصحيح « َع ْن ُع َم َر َأ َّن َر ُج اًل ك َ
َان ُيدْ َعى َ
َأمر بِج ِ
َّش اب َ
لد ِهَ ،ف َق َال َر ْج ٌلَ :ل َعنَ ُه اهلل َما َأ ْك َث َر
َان َك َّل ََم ُأ ِ َِت بِ ِه َإَل النَّبي
اخل ْم َرَ ،وك َ
ََ َ
َي ْ َ
ِ
ِ
ب اهلل َو َر ُسو َل ُه» ،فشهد له
َما ُي ْؤتَى بِه َإَل النَّبِ َي َ ،ف َق َال النِّبي ََ :ل تَل َعنْ ُه َفإِنَّه ُُي ُّ
بأنه حيب اهلل ورسوله ،وهنى عن لعنته كام تقدم يف احلديث اآلخر الصحيحَ « :وإِ ْن
َس َق»( ،)2وذلك أن معه أصل االعتقاد أن اهلل حرم ذلك ،ومعه خشيه
َزنَى َوإِ ْن َ َ
عقاب اهلل ،ورجاء رمحة اهلل ،وإيامنه بأن اهلل يغفر الذنب ،ويأخذ به ،فيغفر اهلل له
به)(.)3
مكررا لرشب اخلمر ،ال ينزع يف وقت النبي
ففي احلديث األول أن الصحايب كان
ً
مسلام بإرصاره عىل هذه الكبرية ،بل مل يناف إرصاره
ونزول القرآن ،ومع ذلك كان ً
عليها حمبته هلل ورسوله ،ما دام أن معه أصل االعتقاد أن اهلل حرم ذلك ،كام ذكر شيخ
كافرا بإقامته عىل رشب اخلمر ،وممارسته له حتى صار عادة لقتل ردة،
اإلسالم ،ولو كان ً
الرشع مل يفرق من حيث الكفر واإليامن بني من رشهبا ،وبني من تعاونوا
ومن املعلوم أن َّ
بتواطؤ ،وإرصار ،ورشاكة عىل صناعتها ،كام جاء يف اخلمر لعن تسعة :عارصها
ومعترصها ،وشارهبا وساقيها ،وحاملها واملحمولة إليه ،وبائعها ومبتاعها ،وآكل
ثمنها( .)4وكل هؤالء متواطئون عىل إقامة مصنعها وتسويقها ،وال شك أن ذلك يستلزم
منهم حراستها ومحايتها ،ومل يقل العلامء بكفر هؤالء إذا مل يستحلوها.
( )2سبق خترجيه.
()1سبق خترجيه.
( )2االستقامة.585/2:
ِ
اب الن َِّهي َأ ْن ُيت ََخ َذ اخلَ ْمر َخ ًال .وابن ماجه(-5522/2
َاب ال ُب ُيوعَِ ،ب ُ
( )4رواه الرتمذي( ،)5262-286/٧كت ُ
ِ
ِ
ِ ،)٧٧85كتَاب األَ ْ ِ ِ
رشة َأ ْوجه ،من حديث ٍ
أنس  .قال ابن امللقن (البدر
رشبةَ ،ب ٌ
ُ
اب ُلعن َْت اخلَ ْم ُر َع َىل َع ْ َ
املنري« :)666/8:يف إسناده شبيب بن برش ومل تثبت عدالته ،وقال فيه أبو حاتم :لني احلديث .قلت :لكن وثقه
ِ
رش ِبةِ ،ذكر استِح َق ِ
َاب األَ ْ ِ
اق
ابن معني ،فينبغي إذن تصحيحه) .وصححه ابن حبان( ،)2٧26-5٣8/52كت ُ
ْ ْ
ِ
ِ ِ
َل ْع ِن اهلل َج َّل و َعال َم ْن َأ َع َ
َاب ال ُب ُيوعِ ،من َحديث
ُرش ْب .واحلاكم(املستدرك ،)22٧٧-٧٣/2:كت ُ
ان يف اخلَ ْمر لت ْ َ
ِ
ٍ
َاب ال ُب ُيوعِ ،من حديث ابن عمر  .وله
ابن
عباس  .وصححه احلاكم(املستدرك ،)22٧2-٧٣/2:كت ُ
صحيحا.
شواهد أخرى بمجموعها يكون احلديث
ً
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َت َفل َي ْجلِدْ َها َو ََل ُي َث ِّر ْب» كذلك دليل عىل أن
ويف احلديث الثاينُ « :ث َّم إِ ْن َزن ْ

مكرر املعصية يف عهد رسول اهلل

تطهريا له ،ولو كان
عىل الزنا يقام عليه احلد
ً

كافرا بإقامته عىل الزنا ،وممارسته له ،حتى صار عادة لقتل ردة ،بل مل يفرق العلامء
ً
بينه وبني من يكون قوا ًدا عىل البغايا؛ رغبة يف حتصيل املكاسب ،كام يف قوله تعاىل:
ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ [النور ،]٧٧:ومع شناعة الزنا فليس يف اآلية أن هذا الفعل ممن
كفر ،خاصة أن
أعلنوا البغاء ،وأشهروه ،وناضلوا عنه ،بل أكرهوا عليه غريهم ٌ
كفارا ملا ختمت اآلية باملغفرة ،واملغفرة وإن
اخلطاب كان ألهل اإلسالم ،إذ لو كانوا ً
كانت خاصة با ُملكرهات عىل البغاء إن أردن التحصن قط ًعا ،فإن بعض املفرسين

جعلوا املغفرة شاملة ملن أكرههن عىل البغاء ،إما مطل ًقا ،أو برشط التوبة(.)1

هذا هو اعتقاد أهل السنة واجلامعة الذين ال يكفرون أهل الذنوب ما مل
يستحلوها:
قال اإلمام مالك( :إن العبد لو ارتكب مجيع الكبائر بعد أن ال يرشك باهلل شي ًئا
وجبت له أرفع املنازل؛ ألن كل ذنب بني العبد وربه هو منه عىل رجاء)(.)2
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن اهلل
حرمه عليه ،واعتقاد انقياده هلل فيام حرمه وأوجبه -فهذا ليس بكافر ،فأما إن اعتقد
أن اهلل مل حيرمه ،أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم ،وأبى أن يذعن هلل
ربا كإبليس كفر
وينقاد ،فهو إما جاحد ،أو معاند؛ وهلذا قالوا :من عىص اهلل مستك ً
باالتفاق ،ومن عىص مشته ًيا مل يكفر عند أهل السنة واجلامعة ،وإنام يكفره
اخلوارج)(.)3
( )2انظر :فتح القدير للشوكاين.٧6/2:
( )1انظر :االعتصام للشاطبى.٣22/2:
( )2الصارم املسلول.225:
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وهذا بخالف عقيدة فرق اخلوارج الذين يكفرون باملعصية ،وإن حاول هؤالء
الغالة التنصل من مذهبهم بقرن التكفري باإلرصار ،أو احلامية ،أو التواطؤ ،فهم
بذلك مل خيرجوا عن مذهبهم:
قال ابن حزم( :وقالت النجدات -وهم أصحاب نجدة بن عويم احلنفي:-
ليس عىل الناس أن يتخذوا إما ًما ،إنام هم عليهم أن يتعاطوا احلق بينهم ،وقالوا :من
ضعف عن اهلجرة إىل عسكرهم فهو منافق واستحلوا دم القعدة وأمواهلم ،وقالوا:
من كذب كذبة صغرية ،أو عمل ً
فأرص عىل ذلك ،فهو كافر مرشك،
صغريا
عمال
ّ
ً
مرص عليها فهو مسلم)(.)1
وكذلك ً
أيضا يف الكبائر ،وأن من عمل من الكبائر غري ٍّ
وقال البغدادي عن نجدة( :ومن ضالالته أنه قال :من نظر نظرة صغرية أو
كذب كذبة صغرية وأرص عليها فهو مرشك ،ومن زنى ،ورسق ،ورشب اخلمر ،غري
مرص عليه ،فهو مسلم إذا كان من موافقيه عىل دينه)(.)2
* الوجه الثاني :قواعد فيما يكفر به املُستحل:
أهل السنة واجلامعة هلم قواعد معروفة ومنضبطة يف بيان احلد الذي يكفر به
من استحل احلرام ،أو حرم احلالل ،وهي:
 األول :أهنم يقررون أن االستحالل القلبي الذي يكفر به صاحب الذنب ال
يمكن أن يطلع عليه أحد من اخللق ،حتى يبني اإلنسان عن اعتقاده بالنطق ،أو ما
يدل عليها بشكل رصيح ال حيتمل التأويل كالكتابة:
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ،مفر ًقا بني سب النبي وسائر الذنوب( :إذ لو
كان الكفر املبيح هو اعتقاد أن السب حالل ،مل جيز تكفريه وقتله حتى يظهر هذا
ظهورا تثبت بمثله االعتقادات املبيحة للدماء)(.)3
االعتقاد
ً
( )2الفصل يف امللل واألهواء والنحل.522/2:
( )1الفرق بني الفرق .68:وانظر :مقاالت اإلسالميني لألشعري .65/5:وامللل والنحل للشهرستاين.525/5 :
( )2الصارم املسلول.25٣ :
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وقال العراقي( :وأما االعتقاد بالقلب فال سبيل لنا إىل معرفته ،لكنه ال يصري
مسلام بدونه ،ولو اعرتف لنا باعتقاده حكمنا بكفره)(.)1
يف الباطن
ً
 الثاِن :أن االستحالل املخرج عن اإلسالم هو االستحالل االعتقادي ال
العميل ،وهو الذي ال يمكن االطالع عليه إال باإلبانة من صاحبه:
ا
مستحال هلا فهو كافر باالتفاق؛
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :من فعل املحارم
فإنه ما آمن بالقرآن من استحل حمارمه ،وكذلك لو استحلها بغري فعل ،واالستحالل
اعتقاد أن اهلل مل حيرمها ،وتارة بعدم اعتقاد أن اهلل حرمها ،وهذا يكون خللل يف
حمضا غري مبني عىل
اإليامن بالربوبية ،أو خللل يف اإليامن بالرسالة ،ويكون جحدً ا ً
مقدمة .وتارة يعلم أن اهلل حرمها ويعلم أن الرسول إنام حرم ما حرمه اهلل ،ثم يمتنع
كفرا ممن قبله ،وقد يكون هذا مع
عن التزام هذا التحريم ويعاند املحرم فهذا أشد ً
علمه أن من مل يلتزم هذا التحريم عاقبه اهلل وعذبه .ثم إن هذا االمتناع واإلباء إما
خللل يف اعتقاد حكمة اآلمر وقدرته فيعود هذا إىل عدم التصديق بصفة من صفاته.
وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به متر ًدا أو إتبا ًعا لغرض النفس .وحقيقته كفر
هذا ألنه يعرتف هلل ورسوله بكل ما أخرب به ويصدق بكل ما يصدق به املؤمنون،
لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه؛ لعدم موافقته ملراده ومشتهاه ،ويقول :أنا ال أقر
بذلك وال ألتزمه وأبغض هذا احلق وأنفر عنه ،فهذا نوع غري النوع األول ،وتكفري
هذا معلوم باالضطرار من دين اإلسالم ،والقرآن مملوء من تكفري مثل هذا النوع بل
عقوبته أشد)(.)2
فهذه مخسة أنواع من االستحالل التي حرصها شيخ اإلسالم:
 -1اعتقاد أن اهلل مل حيرمها وهي حرام.
 -2أو بعدم اعتقاد أن اهلل حرمها.
 -3جحد حمض غري مبني عىل مقدمة.
( )2طرح التثريب.585/٣:
( )1الصارم املسلول.225:
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 -4امتناع من االلتزام بالتحريم مع علمه أن اهلل حرمه خللل يف اعتقاده يف بعض
الصفات.
 -5امتناع من االلتزام بالتحريم مع علمه أن اهلل حرمه متر ًدا ،أو اتبا ًعا لغرض
النفس.
ويدخل يف االستحالل االعتقادي صور قليلة من االستحالل العميل ،والتي
وظاهرا كسب اهلل تعاىل ورسوله ،أو إلقاء
أمجع املسلمون عىل أهنا كفر بذاهتا باطنًا
ً
املصحف يف القذر ،أو السجود للصنم قاصدً ا متعمدً ا؛ ألنه ال يمكن أن تصدر إال
من قلب خال من اإليامن ،كاره هلل تعاىل ،ولرسوله  ،وللقرآن الكريم.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :لو أخذ يلقي املصحف يف احلش ،ويقول :أشهد
أن ما فيه كالم اهلل ،أو جعل يقتل نب ايا من األنبياء ،ويقول :أشهد أنه رسول اهلل،
ونحو ذلك من األفعال التي تنايف إيامن القلب ،فإذا قال :أنا مؤمن بقلبي مع هذه
احلال كان كاذ ًبا فيام أظهره من القول)(.)1
وملّا سئل شيخنا حممد بن صالح العثيمني عن ضابط االستحالل الذي يكفر به
العبد ،قال( :االستحالل :هو أن يعتقد ِح َّل ما حرمه اهلل .وأما االستحالل الفعيل
فينظر :إن كان هذا االستحالل مما يك ِّفر فهو كافر مرتدً .
فمثال :لو أن اإلنسان تعامل
بالربا ،وال يعتقد أنه حالل ،لكنه يرص عليه ،فإنه ال يكفر؛ ألنه ال يستحله ،ولكن لو
قال :إن الربا حالل ،ويعني ذلك الربا الذي حرمه اهلل ،فإنه يكفر؛ ألنه مكذب هلل
ورسوله .االستحالل إ ًذا :استحالل فعيل واستحالل عقدي بقلبه .فاالستحالل
الفعيل :ينظر فيه للفعل نفسه ،هل يكفر أم ال؟ ومعلوم أن أكل الربا ال يكفر به
اإلنسان ،لكنه من كبائر الذنوب ،أما لو سجد لصنم فهذا يكفر ،ملاذا؟ ألن الفعل
ُيك ِّفر ،هذا هو الضابط)(.)2
( )2جمموع الفتاوى.656/٣:
( )1لقاء الباب املفتوح:جملس - 21سؤال.5٧
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وسئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان :ما هي ضوابط استحالل املعصية؟
فقال( :الضوابط التي تدل عىل استحالل املعصية :أن يرصح الشخص بأهنا حالل،
إما بلسانه أو بقلمه ،بأن يكتب بأهنا حالل ،أو يقول :إهنا حالل ،أو يشهد عليه
شاهدان فأكثر بأنه يقول بحل الزنا ،أو بحل اخلمر ،أو حل الربا ،أو ما أشبه ذلك،
حينئذ ُحيكم عليه باالستحالل :إما بإقراره كالم ايا ،أو كتاب ايا ،وإما بالشهادة عليه)(.)1
 الثالث :أن الكفر باالستحالل االعتقادي املخرج من امللة ال يكون بكل
حمرم يستحله املسلم؛ إذ ال بد أن يكون هذا الذي استحله معلو ًما حتريمه من الدين
بالرضورة ،وهو ما تشرتط له رشوط ،إذا ختلف واحد منها مل يكفر من استحله،
ومنها:
 -1أن يقع اإلمجاع عَل حتريمه :ألن أهل العلم ال يكفرون فيام كان من األحكام
ا
مستحال؛ لعدم حتقق وجه
املختلف فيها؛ ألن املخالف يف هذه األحكام ال يكون
املعاندة فيها واجلحود؛ بل لتعارض األدلة ،أو خلفائها ،ونحوه:
قال ابن قدامة( :من اعتقد حل يشء أمجع عىل حتريمه ،وظهر حكمه بني
املسلمني ،وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه :كلحم اخلنزير ،والزنا ،وأشباه
هذا مما ال خالف فيه -كفر؛ ملا ذكرنا يف تارك الصالة ،وإن استحل قتل املعصومني
وأخذ أمواهلم بغري شبهة وال تأويل فكذلك ،وإن كان بتأويل كاخلوارج فقد ذكرنا
أن أكثر الفقهاء مل حيكموا بكفرهم مع استحالهلم دماء املسلمني وأمواهلم ،وفعلهم
لذلك متقربني به إىل اهلل تعاىل)(.)2
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فاالستحالل الذي يكون من موارد االجتهاد
وقد أخطأ املستحل يف تأويله مع إيامنه وحسناته هو مما غفره اهلل هلذه األمة من اخلطأ
( )2من رشيط حمارضة بعنوان «ظاهرة التفسيق والتبديع والتكفري وضوابطه» ،وطبعت برسالة بنفس
االسم :بمكتبة دار اإلمام أمحد بالقاهرة ،سنة  5226هـ.
( )1املغني.55/6:
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يف قوله ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ [البقرة ،]286:كام استحل بعضهم بعض
أنواع الربا ،واستحل بعضهم نو ًعا من الفاحشة ،وهو إتيان النساء يف حشوشهن،
واستحل بعضهم بعض أنواع اخلمر ،واستحل بعضهم استامع املعازف ،واستحل
بعضهم من دماء بعض بالتأويل ما استحل ،فهذه املواضع التي تقع من أهل اإليامن
مغفورا)(.)1
والصالح تكون سيئات مكفرة ،أو مغفورة ،أو خطأ
ً
فانظر كيف مل يكفر السلف بعض من استحل قتل املعصومني ،وأخذ أمواهلم
بالتأويل ،وال من استحل بعض أنواع الربا ،أو استحل نو ًعا من الفاحشة ،أو
استحل بعض أنواع اخلمر؛ ،لوجود شبهة التأويل يف هذا االستحالل ،فكيف يكفر
هؤالء من مل يستحل ً
أصال بل يراها معصية؟
 -2أن يكون اإلمجاع قطع ًّيا َل ظن ًّيا :ألن بعض أهل العلم يدعي اإلمجاع،
تواترا يقطع به ،أو
وينترش ذلك ،لكن ال يكون هذا اإلمجاع قطع ايا؛ لعدم تواتره
ً
يكون إمجا ًعا سكوت ايا؛ لعدم ظهور املخالف املنكر ،فال يكفر من خالف يف هذا النوع
إذا كان املخالف مل تقم عنده قطعية هذا اإلمجاع:
قال أبو عمر ابن عبد الرب( :املحرم بآية جمتمع تأويلها ،أو سنة جمتمع عىل القول
هبا يكفر مستحله؛ ألنه جاء جمي ًئا يقطع العذر وال يسوغ فيه التأويل ،وما جاء جمي ًئا
يوجب العمل ،وال يقطع العذر ،وساغ فيه التأويل؛ مل يكفر مستحله)(.)2
وقال ابن الوزير اليامين( :اإلمجاعات نوعان :أحدمها تعلم صحته بالرضورة
من الدين ،بحيث يكفر خمالفه ،فهذا إمجاع صحيح ،ولكنه مستغنى عنه بالعلم
الرضوري من الدين .وثانيهام :ما نزل عن هذه املرتبة ،وال يكون إال ظناا)(.)3

( )2االستقامة.586/2:
( )1التمهيد.52٣/5:
( )2إيثار احلق عىل اخللق.526/5:
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فانظر كيف أن العلامء رمحهم اهلل مل يكفروا املستحل للمعصية ،إال أن يكون
قام عىل حتريمها اإلمجاع القطعي الذي يقطع العذر ،بخالف من يكفر بالرتخيص
للمعصية ومحايتها دون استحالل ،مع أنه مل ينقل عن أحد من العلامء التكفري هبا،
ً
فضال عن أن يدعي اإلمجاع القطعي ،بل وال اإلمجاع الظني.
متواتراَ ،ل من اسمسالل اخليية :وذلك ألن اإلمجاع
ظاهرا
 -3أن يكون اإلمجاع
ا
ا
اخلفي ليس مما قامت به احلجة ،فيكون ً
دليال عىل التكذيب واجلحود:
قال النووي( :فأما ما كان اإلمجاع فيه معلو ًما عن طريق علم اخلاصة :كتحريم
نكاح املرأة عىل عمتها وخالتها ،وأن القاتل عمدً ا ال يرث ،وأن للجدة السدس ،وما
أشبه ذلك من األحكام ،فإن من أنكرها ال يكفر ،بل يعذر فيها؛ لعدم استفاضة
علمها يف العامة)(.)1
وقال القرايف( :وال يعتقد أن جاحدً ا ما أمجع عليه يكفر عىل اإلطالق ،بل ال
مشتهرا يف الدين حتى صار رضور ايا ،فكم من املسائل
البد أن يكون املجمع عليه
ً
املجمع عليها إمجا ًعا ال يعلمه إال خواص الفقهاء ،فجحد مثل هذه املسائل التي
كفرا)(.)2
خيفى اإلمجاع فيها ليس ً
فانظر إىل علامء األمة الذين ال يكفرون بارتكاب احلرام املجمع عليه حتى
مشتهرا يف الدين رضور ايا ،وال يكون مما ال يعلمه إال خواص الفقهاء ،ثم يبني
يكون
ً
استحالله له بام ظهر من لسانه ومقاله ،بخالف أصحاب الفكر الغايل الذين
يكفرون باإلرصار عىل املعصية ،أو الرتخيص هلا ،أو محايتها دون استحالل ،مع أنه
لو سلم هلم التكفري بام ذكروه ً
تنزال ،فإنه ليس ألحد التكفري به؛ ألنه ليس مما اشتهر
علمه رضورة ،بل ال يعلم إال من جهتهم وعند منظرهيم ،دون علامء األمة الذين ال
يكفرون مرتكب املعصية إال باستحالل رصيح بني بدون تأويل وال شبهة.
( )2رشح مسلم.212/5:
( )1الفروق.226/2:
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* الوجه الثالث:
كفرا عند أهل السنة واجلامعة،
بناء عىل ما تقدم يتبني أن فعل الكبرية ليست ً
ولو صاحبها إرصار وحراسة كام يف مؤسسات الربا املسامة «بالبنوك الربوية»:
فإن اهلل تعاىل يقول خماط ًبا أهل اإليامن :ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ [آل عمران.]5٧1:
َأنَّه َس ِم َع النَّبِ َّي
ويف صحيح البخاري عن َأ ِيب َع ِام ٍرَ ،أ ْو َأِيب َمالِ ٍك األَ ْش َع ِر ُّي
ون ِ
ولَ « :ليكُونَن ِمن ُأمتِي َأ ْقوام يست ِ
اخل ْم َرَ ،واسمَ َع ِ
احل ِر َيرَ ،و َ
احل َرَ ،و َ
َي ُق ُ
ف»(،)1
از َ
َح ُّل َ
َ ٌ َْ
َّ ْ َّ
َ
ويف رواية مرسلة َعن األَو َزاعي رفعه« :ي ْأ ِِت ع ََل النَّاس زَمان يست ِ
الر َبا
َح ُّل َ
َ
ْ
ْ
ون ِّ
َ َْ
َ
بِال َب ْي ِع»(.)2

َق َالَ « :ل َع َن َر ُس ُ
ول اهلل
و َع ْن َجابِ ٍر بِ ِن َع ْب ِد اهلل
وكَاتِبه ،و َش ِ
اهدَ ْي ِهَ .و َق َالُ :ه ْم َس َو ٌاء»(.)3
َ َُ َ

ِ
الر َباَ ،و ُموكِ َل ُه،
آك َل ِّ

فهذه األدلة متثل ما عليه اعتقاد أهل السنة واجلامعة خل ًفا عن سلف ،بأن
املسلم ال يكفر إال باعتقاد أن الربا حالل ،وأن من فعل الربا وهو يعتقد حرمتها،
وخياف ذنبه ،فهو مسلم ،وإن مارس كتابته والشهادة فيه ،سواء كان برتخيص أو
بغريه ،بحراسة أو بغريها ،وبيان ذلك من أوجه:
 األول :أن هذه األدلة مثلت الصور التي يكون فيها اعتقاد املرء مع معصية الربا:
( )2صحيح البخاري (ِ ،)2261 -516/٣كتَاب األَ ْ ِ ِ
اب َما َجا َء فِ ْي َم ْن َي ْست َِح ُّل اخلَ ْم َر َو ُي َس ِّم ْي ِه بِغ ْ ِ
َري ْاس ِم ِه.
رش َبةَ ،ب ُ
ُ
( )1قال شيخ اإلسالم ابن تيمية (الفتاوى الكربى( :)25/6:فروى اإلمام أبو عبد اهلل بن بطة بإسناده عن
األوزاعي عن النبي قالَ « :ي ْأ ِِت َع َىل النَّاس َز َمان َي ْست َِح ُّل َ
الر َبا بِال َب ْي ِع» ،يعني :العينة ،وهذا املرسل
ون ِّ
بني يف حتريم هذه املعامالت التي تسمى بيع َا يف الظاهر وحقيقتها ومقصودها حقيقة الربا ،واملرسل
صالح لالعتضاد به باتفاق الفقهاء)ا.هـ .واحلديث رواه اخلطايب(غريب احلديث )258/5:بإسناده إىل
ً
مرسال.
األوزاعي
آك ِل الربا وم ْؤ ِك ِلهِ.
( )2رواه مسلم(ِ ،)25٣٣-21/2كتَاب املُسا َق ِاة ،باب َلع ِن ِ
ْ
ِّ َ َ ُ
َ
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ً
حالال مع معرفتهم بأن اهلل
الصورة األوَل :أن تفشوا معصية الربا بني من يرونه
حرمه ،فهؤالء كفار ،لقوله تعاىل ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﮊ [آل عمران.]5٧1:
فهذه اآلية وعيد بدخول النار التي أعدت للكافرين ،فمن أكل الربا وهو يرى
حله مع معرفته بتحريم اهلل ،فهو كافر ممن أعدت النار له خالدً ا خملدً ا فيها:
قال أبو حيان األندليس( :قال ابن عباس :هذا هتديد للمؤمنني؛ لئال يستحلوا
الربا .وقال الزجاج :واملعنى :واتقوا أن حتلوا ما حرم اهلل فتكفروا)(.)1
وقال الشوكاين( :ﮋﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﮊ :فيه اإلرشاد إىل جتنب ما
يفعله الكفار يف معامالهتم ،قال كثري من املفرسين :وفيه أنه يكفر من استحل
الربا)(.)2
ً
حالال ،لكن يستحلون
الصورة الثانية :أن تفشوا معصية الربا بني من ال يرونه
فعله بالتحيل ،فهؤالء ال يكفرون ،لكن تعجل هلم العقوبة ،وهم من ينطبق عليهم
ون ِ
قوله « َليكُونَن ِمن ُأمتِي َأ ْقوام يست ِ
اخل ْم َرَ ،وا َسم َع ِ
احل ِر َيرَ ،و َ
احل َرَ ،و َ
ف» .ويف
از َ
َح ُّل َ
َ ٌ َْ
َّ ْ َّ
َ
ِ
()3
الر َبا بِال َب ْي ِع»  .وهؤالء الذين ال
رواية مرسلةَ « :ي ْأ ِِت َع ََل النَّاس ز ََمان َي ْستَح ُّل َ
ون ِّ

ً
حالال ،لكن يستحلون فعله بالتحيل ،كام استحل اليهود الصيد يف يوم
يرون الربا
السبت استحالل تأويل واحتيال ،ال تكذيب وكفر:
ولذا ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية مسخ اهلل تعاىل ملستحيل الصيد من اليهود
بالتحيل ،ثم قال( :ثم إن أكلة الربا وأموال الناس بالباطل مل يعاقبوا باملسخ كام
عوقب به مستحلو احلرام باحليلة ،وإنام عوقبوا بيشء آخر من جنس عقوبات

( )2البحر املحيط.28/٧:
( )1فتح القدير.2٧6/5:
( )2سبق خترجيه.
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غريهم ،فيشبه  -واهلل أعلم  -أن يكون هؤالء ،ملا كانوا أعظم جر ًما؛ فإهنم بمنزلة
املنافقني وهم ال يعرتفون بالذنب ،بل قد فسدت عقيدهتم وأعامهلم ،كام قال أيوب
السختياين :لو أتوا األمر عىل وجهه كان أهون عيل كانت عقوبتهم أغلظ من عقوبة
غريهم ،فإن من أكل الربا والصيد املحرم عا ًملا بأنه حرام ،فقد اقرتن بمعصية اعرتافه
بالتحريم ،وهو إيامن باهلل وآياته ،ويرتتب عىل ذلك من خشية اهلل ،ورجاء مغفرته،
ا
مستحال بنوع احتيال تأول فيه فهو
وإمكان التوبة ما قد يفيض به إىل خري ،ومن أكله
مرص عىل احلرام ،وقد اقرتن به اعتقاده الفاسد يف حل احلرام ،وذلك قد يفيض به إىل
رش طويل) (.)1
الصورة الثالثة :أن تفشو معصية الربا بني من يعتقدون حتريمه وال يستحلونه
دورا خاصة به حيموهنا ،فهؤالء حكمهم حكم سائر أهل
باحليل ،ولو جعلوا له ً
املعايص ،وهم من عناهم شيخ اإلسالم ابن تيمية آن ًفا ممن اقرتن بمعصيتهم
اعرتافهم بالتحريم ،وهو إيامن باهلل وآياته ،فلم يعاقبوا باملسخ كام عوقب به مستحلو
ِ
احلرام باحليلة ،وهم كذلك من ينطبق عليهم قولهَ « :ل َع َن َر ُس ُ
الر َبا،
ول اهلل آك َل ِّ
وموكِ َله ،وكَاتِبه ،و َش ِ
اهدَ ْي ِهَ .و َق َالُ :ه ْم َس َو ٌاء»(:)2
َ ُ ُ َ َُ َ
وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية عدم جواز تعيني أعيان هؤالء اخلمسة
باللعن ،ثم قال( :واعلم أن هذه السبيل هي التي جيب سلوكها؛ فإن ما سواها
طريقان خبيثان :أحدمها :القول بلحوق الوعيد لكل فرد من األفراد بعينه ،ودعوى
أن هذا عمل بموجب النصوص ،وهذا أقبح من قول اخلوارج املكفرين بالذنوب
واملعتزلة وغريهم ،وفساده معلوم باالضطرار ،وأدلته معلومة يف غري هذا املوضع.
الثاين :ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول اهلل ظناا أن القول بموجبها
مستلزم للطعن فيام خالفها ،وهذا الرتك جير إىل الضالل)(.)3
( )2الفتاوى الكربى.28/6:
( )1سبق خترجيه.
( )2جمموع الفتاوى.286/21:
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وسئل شيخنا حممد بن صالح العثيمني عن ضابط االستحالل الذي يكفر به
العبد ،فقال( :االستحالل :هو أن يعتقد ِح َّل ما حرمه اهلل ،وأما االستحالل الفعيل
فينظر :إن كان هذا االستحالل مما يك ِّفر فهو كافر مرتدً ،
فمثال لو أن اإلنسان تعامل
بالربا ،وال يعتقد أنه حالل ،لكنه يرص عليه ،فإنه ال يكفر؛ ألنه ال يستحله)(.)1
 الثاِن :ويؤيد دخول من رخص للبنوك الربوية ،وقام بحاميتها يف الصورة
الثالثة التي ال يكفر صاحبها  -إذا اعتقد حتريمها  -أمران:
ون ِ
« َليكُونَن ِمن ُأمتِي َأ ْقوام يست ِ
احل َرَ ،و َ
احل ِر َير،
أحدها :يف قول النبي
َح ُّل َ
َ ٌ َْ
َّ ْ َّ
َ
ف» .ويف الرواية املرسلة« :ي ْأ ِِت ع ََل النَّاس زَمان يست ِ
اخل ْم َرَ ،واسمَ َع ِ
َو َ
الر َبا
از َ
َح ُّل َ
َ
ون ِّ
َ َْ
َ

أناسا من أمته يستحلون ذنو ًبا منها الربا ،وحيث إنه ليس
بِال َب ْي ِع»( .)2خيرب
أن ً
املراد باحلديث أهنم استحلوه باعتقاد ح ِّله عىل وجه املعاندة والشقاق ،وإال لكانوا
كفارا ومل يكونوا من أمته  ،لكنهم حتيلوا عىل فعله ففعلوه ،كفعل املستحل،
ً
فعاقبهم اهلل باملسخ ،ومع ذلك فهؤالء مل يكفروا؛ لعدم اعتقادهم أنه حالل:
لذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عنهم( :فإهنم لو استحلوها مع اعتقاد أن
كفارا ،ومل يكونوا من أمته)( .)3مع أنه قال عن استحالهلم
الرسول حرمها كانوا ً
ا
مستحال بنوع احتيال تأول فيه فهو مرص عىل احلرام ،وقد اقرتن به
للربا( :ومن أكله
اعتقاده الفاسد يف حل احلرام ،وذلك قد يفيض به إىل رش طويل)(.)4
فإذا كان الذي اقرتن بأكله الربا اعتقاده الفاسد يف حل احلرام ،ففسدت
عقيدته ،وأعامله مل يكفر ،فمن مل يستحله باعتقاده وال بفعله ،بل اعتقد حتريمه مطل ًقا
أوىل بعدم الكفر ،ولو فعله ،ورخص له ،وحرسه؛ ألنه قد اقرتن بمعصيته اعرتافه
بالتحريم ،وهو من اإليامن باهلل وآياته ،وما يرتتب عىل ذلك من خشية اهلل ،ورجاء
مغفرته ،وإمكان التوبة ما قد يفيض به إىل خري ،كام قال شيخ اإلسالم آن ًفا.
( )2لقاء الباب املفتوح:جملس - 21سؤال.5٧
( )1سبق خترجيه.
( )2الفتاوى الكربى.26/6:
( )4املرجع السابق.22/6:
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ثانيها :أن من ك ّفر القائمني بالرتخيص لبنوك الربا ،ومحايتها ،واملواطأة عليها
ِ
يلزمه تكفري كل من قال النبي عنهمَ « :ل َع َن َر ُس ُ
الر َباَ ،و ُموكِ َل ُه،
ول اهلل آك َل ِّ
وكَاتِبه ،و َش ِ
اهدَ ْي ِهَ .و َق َالُ :ه ْم َس َو ٌاء» ،ألن هؤالء اخلمسة الذين قد تشاركوا بمعاملة
َ َُ َ
عمن يقوم بالرتخيص
الربا -اآلكل ،واملوكل ،والكاتب ،والشاهدين -ال خيتلفون ّ
ِّ
مرتخصون يف الربا متواطئون عليه
حكام ،إذ كلهم
لبنوك الربا ومحايتها حقيقة وال ً
ويقومون بحاميته بداهة عن طريق هذا العقد الذي كتبوه ،ولكنهم ملّا كانوا معتقدين
لتحريمه باطنًا ،مل يستحلوه كاستحالل من استحله باحليل:
ً
معموال يف
قال الشاطبي( :ومل يرد باالستحالل جمرد الفعل ،فإن هذا مل يزل
ً
حالال) (.)1
الناس ،ثم لفظ االستحالل إنام يستعمل يف األصل فيمن اعتقد اليشء
فيقال هلؤالء الغالة :كيف ُتك ِّف ُرون من يرخص للربا أو حيرسه مع اعتقاد
حتريمه؟ وال تكفرون الذين تعاملوا بالربا املحرم بعقد بحضور الكاتب
والشاهدين؟ مع أن هذا املرخص للربا احلامي له ال خيتلف يف حقيقته يف عملية الربا
عن الكاتب والشاهد اللذين أعانا عىل هذه املعصية ،بل يشملهم الدخول يف قول
النبي  ،ملا ذكر اخلمسة املشرتكني يف عقد الرباُ « :ه ْم َس َو ٌاء» .أي :يف اإلثم ال يف
الكفر .بل قد يقال هلم :إن الشهادة عىل عقد الربا وكتابته ُّ
أدل عىل االستحالل من
احلامية واحلراسة.
 الثالث :أن علامء امللة املتقدمني واملتأخرين مل يروا أن انتشار الربا والتعامل
به -ولو باإلذن به ومحايته -كفر ،حتى يقارن ذلك استحالله مع العلم بتحريمه،
وإال للزم هؤالء الغالة وأتباعه تكفري األب الذي رخص ألوالده بجلب أجهزة
الفساد لبناته وأوالده ،إذا محاها من اعتداء أحد أبنائه عليها ،ولزمه تكفري مدير
املدرسة الذي يرخص بوضع الصور والتامثيل فوق رؤوس الطالب ،إذا محاها من
( )2االعتصام.282/2:
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اعتداء بعض املتدينني يف املدرسة ،بل يلزمه تكفري كل مبتدع رخص ببدعة جممع
عىل حتريمها مع القيام عىل محايتها وحراسة أهلها.
ً
استحالال
قال العالمة ابن خويز منداد( :ولو أن أهل بلد اصطلحوا عىل الربا
ً
استحالال
كانوا مرتدين ،واحلكم فيهم كاحلكم يف أهل الردة ،وإن مل يكن ذلك منهم
جاز لإلمام حماربتهم)(.)1
جيوز
و ّملا سئل سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز :هل وجود البنوك الربوية ُ َّ
جيوز اخلروج ،وجود املعايص من
اخلروج عىل والة األمر؟ فقال( :وجود املعايص ال ّ
الوايل ومن الرعية ال جيوز اخلروج عىل والة األمور ،ولكن جيب األمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،وعىل والة األمور أن جيتهدوا يف إزالة املنكر ...أما شق العصا ،أو
اخلروج عىل والة األمور بسبب املعصية -الربا وغريه -فهذا من دين اخلوارج من
أعامل اخلوارج)(.)2
وسئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان :هل وجود البنوك الربوية يف البالد
دليل عىل استحالل الربا واستباحته؟ فقال( :أكل الربا ال يدل عىل استباحة الربا
أكل الربا كبرية من كبائر الذنوب والتعامل بالربا كبرية ،وموبقة من املوبقات ،لكن
ال يدل هذا عىل كفر املرايب ،إال إذا استحله ولو مل يأخذه ،إذا قال :الربا حالل ،فهو
كافر ،ولو مل يأخذ الربا ،فإذا مجع بني اجلريمتني وقال :الربا حالل وأخذه ،فهذه
جريمتان  -والعياذ باهلل  :-أكله كبرية وفسق ،واستحالله كفر)(.)3
الذ َه ِ
ب بِ َّ
 الرابع :أن الربا املجمع عىل حتريمه ما جاء يف قوله َّ « :
ب،
الذ َه ُ
ِ
الش ِعري بِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
لح بِاسمِلحِ ِ ،م ْث اًل
الشع ِريَ ،والت َّْم ُر بِالت َّْم ِرَ ،واسم ُ
الُبَ ،و َّ ُ
الُب بِ ُ ِّ
َوالي َّض ُة بِالي َّضةَ ،و ُ ُّ
بِ ِم ْث ٍل ،سواء بِسو ٍ
َاف َفبِي ُعوا َك ْي َ
َان
ت َه ِذ ِه األَ ْصن ُ
اخ َت َل َي ْ
اءَ ،يدا ا بِ َي ٍدَ ،فإِ َذا ْ
ف ِش ْئت ُْم إِ َذا ك َ
َ َ ا َ َ
( )2انظر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي.٧26/٧:
( )1رشيط أهداف احلمالت اإلعالمية ضد حكام وعلامء بالد احلرمني.
( )2اإلجابات املهمة يف املشاكل امللمة.26:
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َيدا ا بِ َي ٍد»( .)1فمن تعامل بأحد هذه األصناف الستة بمثلها كالذهب بالذهب ،أو
التمر بالتمر بالبيع لزمه أمران :التامثل ً
خروجا من ربا الفضل،
مثال بمثل؛
ً
خروجا من ربا النسيئة .وأما إذا اختلف اجلنس ،كبيع
والتقابض قبل التفرق؛
ً
الذهب بالفضة ،أو الرب بالشعري ،فيشرتط رشط واحد هو :التقابض قبل التفرق،
وجيوز التفاضل ،وقد اختلف العلامء يف جريان الربا فيام عدا هذه األصناف الستة،
نذكر ذلك يف مسألتني بعضها ينبني عىل بعض:
 اسمسألة اخلًلفية األوَل :اخلًلف ِف قياس غري األصناف الستة عليها :أمجعالعلامء عىل جريان الربا يف األصناف الستة املذكورة ،لكنهم اختلفوا فيام عدا هذه
األصناف :هل حتريم الربا يف هذه األشياء لعلة فيها ،فيقاس عليها غريها مما شاركها
يف هذه العلة ،أو ألعياهنا؟ عىل قولني:
يتجاوزها إىل
القول األول :أن حتريم الربا حمصور يف األصناف الستة ،ال
َ
البتي ،وهو قول أهل الظاهر،
غريها ،وقال هبذا القول قتادة ،وطاوس ،وعثامن
ّ
واختاره من احلنابلة ابن عقيل:
وقال الصنعاين( :فذهب اجلمهور إىل ثبوته فيام عداها مما شاركها يف العلة،
كثريا ،يقوي للناظر العارف أن
ولكن ملا مل جيدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختال ًفا ً
احلق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه ال جيري الربا إال يف الستة املنصوص عليها ،وقد
أفردنا الكالم عىل ذلك يف رسالة مستقلة سميتها« :القول املجتبى»)(.)2
القول الثاِن :وهو قول مجهور العلامء أصحاب املذاهب األربعة وغريهم أن
الربا يتجاوز هذه األصناف الستة إىل غريها مما شاركها يف العلة:
قال الشوكاين( :ومما يدل عىل أن الربا يثبت يف غري هذه األجناس حديث ابن
ِ
عمر يف الصحيحني قالَُ « :ن َى َر ُس ُ
الر ُج ُل َث َم َر َحالِطِ ِه
ول اهلل
َع ْن ا ُسمزَا َبنَةَ :أ ْن َيبِ َ
يع َّ
الذ َه ِ
الرص ِف َو َب ْي ِع َّ
الو ِر ِق َن ْقدً ا.
ب بِ َ
( )2رواه مسلم(َ ،)252٣-22/2ب ُ
اب ِّ
الر َبا ،باب َّ ْ
( )1سبل السالم.٧8/٧:
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َان ك َْر اما َأ ْن َيبِي َع ُه بِ َك ْي ِل َط َعا ٍمَُ ،نَى َع ْن َذلِ َ
ك ُك ِّل ِه» ويف
َان َنخْ اًل بِ َث ْم ٍر َك ْي اًلَ ،وإِ ْن ك َ
إِ ْن ك َ
لفظ ملسلمَ « :ع ْن ك ُِّل َث َم ٍر َ ْ
َي ُر ُص ُه»( )1فإن هذا احلديث يدل عىل ثبوت الربا يف الكرم
والزبيب ،ورواية مسلم تدل عىل أعم من ذلك)(.)2
 اسمسألة اخلًلفية الثانية :اخلًلف ِف العلة التي تقاس عليها األصناف الستة:فاجلمهور الذين قالوا بالقياس أدخلوا يف حكم األصناف الستة كل ما شاركها يف
كبريا ،ترتب عليه حتريم طائفة
هذه العلة ،ثم اختلفوا يف حتديد هذه العلة اختال ًفا ً

ً
متفاضال ،أو بنسأ؛ بناء عىل جريان علة الربا فيه ،وأباح
منهم بيع صنف معني بجنسه
ذلك آخرون ،وهلم يف علة الربا أقوال مخسة:
فاألول :أن العلة الوزن والكيل ،فكل موزون ،أو مكيل جيري فيه الربا(.)3
الثاِن :أن العلة الثمنية يف الذهب والفضة ،واالقتيات واالدخار يف الرب،
والشعري ،وامللح ،والتمر(.)4
الثالث :أن العلة الثمنية يف الذهب والفضة ،ويف األربعة األخرى الطعم مطل ًقا،
أو الطعم مع الكيل والوزن(.)5
الرابع :الربا جيري فيام جتب فيه الزكاة(.)6
اخلامس :الربا جيري يف كل ما كان من جنس واحد مطل ًقا(.)7
ِ
الز ْر ِع بِال َّط َعا ِم َك ْي ًال .ومسلم(-56/2
َاب ال ُب ُيوعَِ ،باب َب ْي ِع َّ
( )2صحيح البخاري( ،)2212-٣8/٧كت ُ
ِ
الر َط ِ
ب بِالت َّْم ِر إِالَّ يف ال َع َرا َيا .والرواية األخرية مل أرها يف مسلم.
 ،)٧681كت ُ
َاب ال ُب ُيوعِ ،باب َ ْحت ِري ِم َب ْي ِع ُّ
( )1الدراري املضية.٧16/5:
( )2بدائع الصنائع للكاساين ،58٧/2:واهلداية رشح البداية للمرغيناين.65/٧:
( )4الرشح الكبري للدردير ،28/٧:وبلغة السالك للصاوي.22/٧:
( )2روضة الطالبني ،٧٣٣/٧:ومغني املحتاج ،22/2:املغني ،2/2:اإلنصاف للمرداوي.52/2:
( )6املغني.6/2:
( )2املرجع السابق.
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ومذاهب األئمة األربعة أخذ كل منها بأحد األقوال الثالثة األوىل املتعارضة:
فإما أن تكون العلة الوزن والكيل مطل ًقا ،سواء كان مطعو ًما أو ال ،أو عكسه ،بأن
ً
مكيال موزونًا ،أو تكون بالطعم مع االدخار فقط ،أو
تكون بالطعم مطل ًقا ،سواء
بالطعم مع االدخار والكيل والوزن ،وهبذا يعلم أن الربا ال جيري يف األوراق
النقدية عىل مذهب الظاهرية القائلني بعدم القياس ،وال عىل مذهب القياسيني
القائلني بالقول األول :بأن علة الربا التقدير بالوزن والكيل مطل ًقا ،وهم احلنفية
واحلنابلة(.)1
ومع أن الصحيح الذي ال ريب فيه هو قول عامة العلامء املعارصين يف هيئات
كبار العلامء ،واملجامع الفقهية السنية املعتربة ،كهيئة كبار العلامء يف اململكة العربية
السعودية بأكثرية األعضاء ،وجملس املجمع الفقهي اإلسالمي يف دورته اخلامسة:
بأن األوراق النقدية حال كوهنا عملة البيع والرشاء مدعومة من الدول تقوم يف
الثمنية مقام ما تفرعت عنه ،أو ا
بدال عام حلت حمله من عمالت الذهب والفضة؛
ألن األمور الرشعية بمقاصدها ومعانيها ،ال بألفاظها ومبانيها فقط ،فيجري فيها
الربا بنوعيه ،لكن مرادنا هنا بيان أنه َل جيوز التكيري باسمعامًلت التي جتري بالبنوك
اليوم ،والتي نرى جريان ربا الفضل وربا النسيئة فيها عىل الراجح من وجهني:
قديام وحدي ًثا:
األول :أن مسألة جريان الربا مسألة خالفية مشهورة ً
البتي ،وأهل الظاهر ،وابن عقيل من احلنابلة،
 -1فقتادة ،وطاوس ،وعثامن
ّ
والصنعاين ال يرون جريان الربا يف غري األصناف الستة ،واألوراق النقدية خارج
هذه األصناف.
( )2بدائع الصنائع للكاساين ،58٧/2:واهلداية رشح البداية للمرغيناين ،65/٧:املغني ،2/2:اإلنصاف
للمرداوي.52/2:
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 -2واحلنفية ،واحلنابلة القائلون بالقياس ،حيرصون علة الربا بالوزن والكيل
مطل ًقا ،واألوراق النقدية ال تدخل يف هذه العلة؛ ألهنا ليست بكيل وال وزن.
فمن تعامل يف هذه البنوك باملعامالت الربوبية وهو يرى حرمتها ،فال جيوز
تكفريه؛ ألن القاعدة املقررة أنه ال جيوز التكفري باملسائل املجمع عليها حتى تكون
ظاهرة معلومة من الدين بالرضورة ،فكيف باملسائل املختلف فيها كام قدمنا؟
لذا سئل اإلمام أمحد عن قوله تعاىل ﱹﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﱸ [املائدة :]22:ما هذا الكفر؟ فقال( :كفر ال ينقل عن امللة ،مثل اإليامن
بعضه دون بعض ،فكذلك الكفر ،حتى جييء من ذلك أمر ال خيتلف فيه)(.)1
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وما تنازع العلامء يف جوازه ال يكفر فاعله
باالتفاق)(.)2
الثاِن :أن من رأى جوازها اتبا ًعا الجتهاد من ال يرى جريان الربا يف تعامل
البنوك اليوم؛ بناء عىل أصل الظاهرية يف نفي القياس ،أو عىل رأي احلنفية واحلنابلة
ً
فضال عن أن ُيك َّفر؛ ألهنا من موارد
يف العلة ،فمثل هذا وإن أخ ًطا فال يؤثم،
االجتهاد التي يتعارض فيها الدليل والتعليل ،ومن ك ّفر يف مسائل االجتهاد فقد
خالف الكتاب والسنة واإلمجاع.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :املتأول الذي قصده متابعة الرسول ال يكفر ،بل
وال يفسق إذا اجتهد فأخطأ ،وهذا مشهور عند الناس يف املسائل العملية ،وأما
مسائل العقائد فكثري من الناس كفر املخطئني فيها ،وهذا القول ال يعرف عن أحد
من الصحابة والتابعني هلم بإحسان ،وال عن أحد من أئمة املسلمني ،وإنام هو يف
األصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ،ويكفرون من خالفهم،
كاخلوارج ،واملعتزلة ،واجلهمية)(.)3
( )2انظر جمموع الفتاوى البن تيمية ،222/٣:الصالة وحكم تاركها البن القيم.٣8/5:
( )1جمموع الفتاوى.5٣6/2٧:
( )2منهاج السنة النبوية.2٧6/2:
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وعىل هذا فإن تكفري الغالة بإقامة البنوك املرصفية املتعاملة بالربا عىل القول
الراجح ،والرتخيص هلا ،ومحايتها هو مذهب اخلوارج الذين يكفرون بالذنوب،
وقواعد أهل السنة واجلامعة املقررة أنه ال يكفر باملسائل املجمع عليها حتى تكون
ظاهرة معلومة من الدين بالرضورة ،وجريان الربا يف األوراق النقدية ليست مسألة
قديام وحدي ًثا،
إمجاع معلومة من الدين بالرضورة ،بل هي مسألة خالفية مشهورة ً
ال جيوز التكفري هبا عىل أصل أهل السنة واجلامعة والسلف الصالح.
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:
يك ِّفر الغالة يف اململكة العربية السعودية بنظام العمل والعامل؛ ألنه من
الترشيع الذي يضاد حكم اهلل ،ومن احلكم بغري ما أنزل اهلل ،واجلواب عن ذلك
من أوجه:
* الوجه األول:
أنه ليس كل ما يرشعه ،أو يقننه والة األمر ،أو من يفوضونه من الرشك الذي
جاء يف قوله تعاىل ﱹﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﱸ [الشورى ،]25 :بل إن
اآلية تعني الترشيع ،أو النظام ،أو القانون الوضعي الذي يضاهي حكم اهلل بإلغاء
ً
وحتريام ،أما الترشيعات ،واألنظمة،
حتليال
حكم اهلل ،ووضع حكم آخر برشي بدله
ً
والقوانني يف األمور احلادثة التي يراد هبا ضبط حياة البرش عىل وجه غري معارض أو
مناقض للرشع أمر جائز بإمجاع املسلمني؛ ولذا ملّا اعرتض الرافيض عىل عمر أنه
حيلق شارب اخلمر وينفيه :بأنه غري حكم اهلل ،قال شيخ اإلسالم( :وأما قوله :وغري
حكم اهلل يف املنفيني ،فاجلواب أن التغيري حلكم اهلل بام يناقض حكم اهلل مثل إسقاط
ما أوجبه اهلل ،وحتريم ما أحله اهلل ،والنفي يف اخلمر كان من باب التعزير الذي يسوغ
قدره ،وال صفته ،بل جوز
فيه االجتهاد ،وذلك أن اخلمر مل يقدر النبي حدَّ ها :ال َ
فيها الرضب)( .)1وهذه الترشيعات اجلائزة أنواع متعددة ،منها:
 النوع األول :القوانني واألنظمة الدنيوية التي تكون لتنظيم شؤون العمل
والعامل وغريها مما ليس هلا عالقة بالدين ،وهي من األمور اجلائزة؛ ألن املسلمني
ً
حالال( ،)2وليست هي داخلة يف
عىل رشوطهم ،إال رشط َا أحل حرا ًما ،أو حر ًما
( )2منهاج السنة النبوية.٧8/6:
ً
حالال) :من تعليقات شيخنا الشيخ
( )1عبارة( :املسلمني عىل رشوطهم ،إال رش ًطا أحل حرا ًما أو حر ًما
صالح الفوزان حفظه اهلل عىل هذا الكتاب.
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قوله تعاىل :ﱹﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﱸ

[الشورى]25 :؛ ألن هذه األنظمة والترشيعات ليست من الدين ،بل من أمور الدنيا
َان َش ْيئاا
َان َش ْيئاا ِم ْن َأ ْم ِر ُد ْن َياك ُْم َف َش ْأ َنك ُْم بِ ِهَ ،وإِ َذا ك َ
التي قال فيها النبي « :إِ َذا ك َ
ِم ْن َأ ْم ِر ِدينِك ُْم َفإِ َ َّل»( ،)1وقولهَ « :أ ْنت ُْم َأ ْع َل ُم بِ َأ ْم ِر ُد ْن َياك ُْم»( ،)2بوب ابن حبان عىل
« َوإِ َذا َأ َم ْر ُتكُم بِ ََش ٍء» أراد به من أمور
األول ،فقال« :ذكر البيان بأن قوله
بام عند غري املسلمني من األنظمة
الدين ،ال من أمور الدنيا» .بل أخذ النبي
والقوانني التي تعارف عليها الناس يف زمنه ،كمـا قال َأن َُس ْب ُن َمالِ ٍك « :سمََّا َأ َرا َد
الرو ِم ِق َ
ُون َ ْ
ُوما،
النَّبِ ُّي
ون كِتَا ابا إِ ََّل َأ ْن َيك َ
يل َل ُه :إِ َُّن ُ ْم ََل َي ْق َرؤُ َ
َأ ْن َي ْكت َ
َمت ا
ُب إِ ََل ُّ
اَّت َذ َخ َاَتا ِمن فِ َّض ٍةَ ،فك ََأِن َأ ْن ُظر إِ ََل بي ِ
ُم َّمدٌ َر ُس ُ
َف َّ َ
ول اهلل»(.)3
اض ِه ِِف َي ِد ِهَ ،و َن َق َش فِ ِيه ُ َ
ِّ
ا ْ
ََ
ُ
فالنبي هنا أخذ بام عليه ملوك عرصه ،من اعتامدهم عىل الكتب املختومة دون
منه؛ لكونه نظا ًما روم ايا أو فارس ايا؛ ما دام حيقق مصلحة
غريها ،ومل يأنف
دنيوية عامة بالتوثق من الكتب حتى ال تنتحل وتزور.

ولذا ّملا ذكر شيخ اإلسالم بعض املعامالت الدنيوية ،قال( :ال يؤخذ عن
الفقهاء بخصوصهم؛ بل يؤخذ عن أهل اخلربة بذلك اليشء ،وإنام املأخوذ عنهم ما
انفردوا به من معرفة األحكام بأدلتها ،وقد قال اهلل تعاىل :ﮋﭝ ﭞ ﭟﮊ [البقرة،]٧:
واإليامن باليشء مرشوط بقيام دليل يدل عليه ،فعلم أن األمور الغائبة عن املشاهدة
قد تعلم بام يدل عليها ،فإذا قال أهل اخلربة :إهنم يعلمون ذلك كان املرجع إليهم يف
ذلك دون من مل يشاركهم يف ذلك ،وإن كان أعلم بالدين منهم ،كام قال النبي
َان ِم ْن َأ ْم ِر ِدينِك ُْم َفإِ َ َّل» .ثم يرتتب
هلم يف تأبري النخلَ « :أ ْنت ُْم َأ ْع َل ُم بِ َأ ْم ِر ُد ْن َياك ُْمَ ،ف ََم ك َ
احلكم الرشعي عىل ما تعلمه أهل اخلربة)(.)4
ِ
بالسنِ ِة.
( )2رواه أمحد( ،)22621-215/25وصححه ابن حبان( ،)22-215/5املقدمةَ ،ب ُ
اب اال ْعت َصام ُّ
( )1تقدم خترجيه.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
( )2رواه البخاري ( ،)26٧8-22/2كتَاب ِ
اجل َهادَ ،باب َد ْع َوة ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َع َىل َما ُي َقا َت ُل َ
ون َع َل ْيه َو َما
َكتَب النَّبِي إِ َىل ِكرسى و َقيرص والدَّ ْعو ِة َقب َل ِ
القت ِ
َال.
َ ْ
َْ َ ْ َ َ َ
َ
ُّ
( )4جمموع الفتاوى.26٧/26:
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فصار زعم هؤالء الغالة بأن هذه القوانني واألنظمة كفرية طاغوتية بإطالق،
ال يؤيدها الدليل الرصيح ،وال النظر الصحيح ،بل إذا كانت يف أمور دنيوية تنظيمية
لصالح الناس ،فإهنا جائزة ،نص عىل ذلك كبار علامء هذا العرص الذين هم أعلم من
هؤالء وأتقى هلل:
قال الشيخ الشنقيطي( :اعلم أنه جيب التفصيل بني النظام الوضعي الذي
يقتىض حتكيمه الكفر بخالق السموات واألرض ،وبني النظام الذي ال يقتىض ذلكن
وإيضاح ذلك أن النظام قسامن :إداري ،ورشعي .أما اإلداري الذي يراد به ضبط
األمور ،وإتقاهنا عىل وجه غري خمالف للرشع ،فهذا ال مانع منه ،وال خمالف فيه من
الصحابة ،فمن بعدهم وقد عمل عمر
النَّبي

من ذلك أشياء كثرية ما كانت يف زمن

 ،ككتبه أسامء اجلند يف ديوان؛ ألجل الضبط ،ومعرفة من غاب ومن

حرض ،كام قدمنا إيضاح املقصود منه يف سورة «بني إرسائيل» يف الكالم عىل العاقلة
التي حتمل دية اخلطأ ،مع أن النَّبي

مل يفعل ذلك ،ومل يعلم بتخلف كعب بن

مالك عن غزوة تبوك إال بعد أن وصل تبوك

 ،وكاشرتائه – أعني :عمر

دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجنًا يف مكة املكرمة ،مع أنه

-

مل يتخذ سجنًا هو

وال أبو بكر ،فمثل هذا من األمور اإلدارية التي تفعل إلتقان األمور مما ال خيالف
الرشع ال بأس به؛ كتنظيم شؤون املوظفني ،وتنظيم إدارة األعامل عىل وجه ال خيالف
الرشع ،فهذا النوع من األنظمة الوضعية ال بأس به ،وال خيرج عن قواعد الرشع من
مراعاة املصالح العامة.
وأما النظام الرشعي املخالف لترشيع خالق السموات واألرض فتحكيمه كفر
بخالق السموات واألرض ،كدعوى أن تفضيل الذكر عىل األنثى يف املرياث ليس
بإنصاف ،وأهنام يلزم استواؤمها يف املرياث ،وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم ،وأن
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الطالق ظلم للمرأة ،وأن الرجم ،والقطع ،ونحومها أعامل وحشية ال يسوغ فعلها
باإلنسان ،ونحو ذلك)(.)1
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن حكم س ّن القوانني الوضعية ،وهل يكفر
هبا؟( :إذا كان القانون يوافق الرشع فال بأس ،إذا س ّن قانونًا للطرق ينفع املسلمني،
وغري ذلك من األشياء التي تنفع املسلمني ،وليس فيها خمالفة للرشع ،ولكن لتسهيل
أمور املسلمني ،فال بأس هبا .وأما القوانني التي ختالف الرشع فال جيوز سنُّها؛ إذا
س ّن قانونًا يتضمن أنه ال حدّ عىل الزاين ،أو ال حدّ عىل السارق ،أو ال حدّ عىل
شارب اخلمر ،فهذا قانون ٌ
باطل ،وإذا استح ّله الوايل َك َف َر؛ لكونه استحل ما خيالف
النص واإلمجاع ،وهكذا كل من استحل ما حرم اهلل من املحرمات املجمع عليها فهو
يكفر بذلك)(.)2
وقال شيخنا حممد بن صالح العثيمني( :ال تستهينوا بالنظام -نظام الدولة -إذا
مل خيالف الرشع فهو من الرشع ،ليس من الرشع ألن اهلل رشعه ،لكن ألن اهلل أمرنا
بطاعة والة األمور يف غري معصية :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾﮊ [النساء ،]26:والدولة إذا َسنَّت قانونًا ،إن خالف الرشع ُ ِ
رضب به احلائط ،وال
نناصح الدولة بأن تعدل عنه ،أما إذا كان ال خيالف الرشع،
جيوز لنا أن نن ِّفذه ،لكن
ُ

ورأت الدولة من املصلحة سن هذا القانون فإنه جيب تنفيذه ،ال ألن هذا من الرشع،
لكن اهلل أمر بطاعة والة األمور)(.)3
النوع الثاِن :التعزيرات والعقوبات :وهي التي جيعلها بعض الغالة من اختاذ
األرباب واآلهل ًة دون اهلل ملن قدّ رها وقننها ،كالسجود ،والركوع ،والصالة لغري

( )2أضواء البيان.261/٧:
( )1جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة.522/٣:
( )2لقاء الباب املفتوح:جملس - 2سؤال.2٧
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اهلل( ،)1بينام أمجع العلامء عىل مرشوعية هذه التعزيرات والعقوبات التي مل يرد فيها
تنظيام لإلمام بحسب املصلحة:
حدُّ وال كفارةٌ ،وهي مفوضة يف تقديرها تقنينًا أو ً
قال شيخ اإلسالم( :وقد أمجع العلامء عىل أن التعزير مرشوع يف كل معصية ال
حد فيها وال كفارة)(.)2
وقال احلافظ ابن حجر( :وباإلمجاع عىل أن التعزير موكول إىل رأي اإلمام)(.)3
وباب التعزيرات باب واسع جدا ا يف الرشيعة اإلسالمية ،ضاق عنه فهم هؤالء
الغالة عنه حني كفروا بام دل اإلمجاع عىل جوازه:
قال شيخ اإلسالم( :وأما املعايص التي ليس فيها حد مقدر وال كفارة :كالذي
يقبل الصبي واملرأة األجنبية ،أو يبارش بال مجاع ،أو يأكل ما ال حيل كالدم وامليتة ،أو
يسريا ،أو خيون أمانته
يقذف الناس بغري الزنا ،أو يرسق من غري حرز ،ولو شيئا
ً
كوالة أموال بيت املال ،أو الوقوف ،ومال اليتيم ،ونحو ذلك إذا خانوا فيها،

وكالوكالء والرشكاء إذا خانوا ،أو يغش يف معاملته ،كالذين يغشون يف األطعمة
( )2كعصام الربقاوي املشهور باملقديس ،الذي ألف يف تكفري مجيع حكام الدول اإلسالمية يف هذا العرص،
ومن أعاهنم من علامء ،وجنود ،ورجال دولة؛ بناء عىل قواعد فاسدة :منها :إدخاله يف نواقض التوحيد
كل ما يستحدثه البرش من األنظمة لضبط حياهتم (كام يف رسالته املسامة :كشف النقاب ،)62:ولو كانت
يف أمور دينوية جائزة مل يقل العلامء بتحريمها ً
فضال عن التكفري هبا ،كالعقوبات عىل خمالفة أنظمة املرور،
ولوائح البلديات ،أو العقوبات عىل خمالفة األسعار املحددة ،أو العقوبة عىل من عاب األمري ،وجيعلهم
ملرشعهم ومعبودهم أكثر من تعظيم
هبذه األنظمة قد وضعوا أنفسهم مرشعني وأربا ًبا مع اهلل ،ومعظمني ّ
قريش آلهلتها .ثم يبني عىل هذا (كام يف رسالته املسامة :مسائل حماكمة أمن الدولة :)6:أهنم هبذه األنظمة
كمن صىل وصام لغري اهلل فيقولَ ( :من يعبد اهلل منكم فهو ُيصيل هلل ،ويصوم هلل ،ويدعو اهلل ،ويذبح هلل،
ِ
أبواب احلكم والترشيع يأخذ الترشيع من غري اهلل ،فهو ُي ُ
رشك مع اهلل أربا ًبا وآهل ًة
وينذر هلل ،لكنّه يف
أخرى ،ال يف الصالة والصيام ونحوها ،لكن يف الترشيع ،ومعلو ٌم من دين املسلمني َّ
أن تَل ِّقي الترشيع
وقبوله من غري اهلل هو عبادة ،كالسجود ،والركوع ،والصالة لغري اهلل).
( )1جمموع الفتاوى.٧6/٧1:
( )2فتح الباري.5٣8/52:
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والثياب ،ونحو ذلك ،أو يطفف املكيال وامليزان ،أو يشهد بالزور ،أو يلقن شهادة
الزور ،أو يرتيش يف حكمه ،أو حيكم بغري ما أنزل اهلل ،أو يعتدي عىل رعيته ،أو
يتعزى بعزاء اجلاهلية ،أو يلبي داعي اجلاهلية ،إىل غري ذلك من أنواع املحرمات،
ً
وتنكيال ،وتأدي ًبا بقدر ما يراه الوايل عىل حسب كثرة ذلك
تعزيرا،
فهؤالء يعاقبون
ً

كثريا زاد يف العقوبة بخالف ما إذا كان ً
قليال ،وعىل
الذنب يف الناس وقلته ،فإذا كان ً

حسب حال املذنب ،فإذا كان من املدمنني عىل الفجور زيد يف عقوبته بخالف املقل

من ذلك ،وعىل حسب كرب الذنب وصغره ،فيعاقب من يتعرض لنساء الناس
وأوالدهم بام ال يعاقب من مل يتعرض إال ملرة واحدة ،أو صبي واحد.
وليس ألقل التعزير حد ،بل هو بكل ما فيه إيالم اإلنسان من قول وفعل،
وترك قول ،وترك فعل ،فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه واإلغالظ له ،وقد يعزر
هبجره وترك السالم عليه حتى يتوب ،إذا كان ذلك هو املصلحة ،كام هجر النبي
وأصحابه الثالثة الذين خلفوا ،وقد يعزر بعزله عن واليته ،كام كان النبي
وأصحابه يعزرون بذلك ،وقد يعزر برتك استخدامه يف جند املسلمني ،كاجلندي
املقاتل إذا فر من الزحف؛ فإن الفرار من الزحف من الكبائر ،وقطع أجره نوع تعزير
تعزير له ،وكذلك قد يعزر
له ،وكذلك األمري إذا فعل ما يستعظم فعزله عن إمارته
ٌ
باحلبس ،وقد يعزر بالرضب ،وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه عىل دابة مقلو ًبا ،كام
روي عن عمر بن اخلطاب

أنه أمر بمثل ذلك يف شاهد الزور؛ فإن الكاذب سود

الوجه فسود وجهه ،وقلب احلديث فقلب ركوبه)(.)1
وقال ابن القيم ،بعد ذكره ما ال يتغري يف األحكام كاحلدود( :والنوع الثاين :ما
يتغري بحسب اقتضاء املصلحة له زمانًا ومكانًا و ً
حاال :كمقادير التعزيرات،
وأجناسها وصفاهتا ،فإن الشارع ينوع فيها بحسب املصلحة ،فرشع التعزير بالقتل
( )2جمموع الفتاوى.٧2٧/28:
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ملدمن اخلمر يف املرة الرابعة ،وعزم عىل التعزير بتحريق البيوت عىل املتخلف عن
حضور اجلامعة ،لوال ما منعه من تعدي العقوبة إىل غري من يستحقها من النساء
والذرية ،وعزر بحرمان النصيب املستحق من السلب ،وأخرب عن تعزير مانع الزكاة
بأخذ شطر ماله ،وعزر بالعقوبات املالية يف عدة مواضع ،وعزر من م َّثل بعبده
بإخراجه عنه ،وإعتاقه عليه ،وعزر بتضعيف الغرم عىل سارق ما ال قطع فيه ،وكاتم
الضالة ،وعزر باهلجر ومنع قربان النساء .ومل يعرف أنه عزر بدرة ،وال حبس ،وال
سوط ،وإنام حبس يف هتمة؛ ليتبني حال املتهم ،وكذلك أصحابه تنوعوا يف
التعزيرات بعده ،فكان عمر

حيلق الرأس وينفي ،ويرضب ،وحيرق حوانيت

اخلامرين والقرية التي تباع فيها اخلمر ،وحرق قرص سعد بالكوفة ،ملا احتجب فيه
عن الرعية ،وكان له

يف التعزيز اجتهاد وافقه عليه الصحابة؛ لكامل نصحه،

ووفور علمه ،وحسن اختياره لألمة ،وحدوث أسباب اقتضت تعزيره هلم بام
يردعهم مل يكن مثلها عىل عهد رسول اهلل  ،أو كانت ولكن زاد الناس عليها
وتتابعوا فيها ،فمن ذلك :أهنم ملا زادوا يف رشب اخلمر وتتابعوا فيه  -وكان ً
قليال
عىل عهـد رسول اهلل

 -جعله عمر

ثامنني ،ونفى فيه .ومن ذلك :اختاذه درة

دارا للسجن ،ومن ذلك :رضبه
يرضب هبا من يستحق الرضب ،ومن ذلك :اختاذه ً
للنوائح حتى بدا شعرها .وهذا باب واسع اشتبه فيه عىل كثري من الناس األحكام
الثابتة الالزمة ،التي ال تتغري بالتعزيرات التابعة للمصالح وجو ًدا وعد ًما ،ومن
ذلك :أنه ملا رأى الناس قد أكثروا من الطالق الثالث ،ورأى أهنم ال ينتهون عنه
إال بعقوبة ،فرأى إلزامهم هبا عقوبة هلم ليكفوا عنها)(.)1
 النوع الثالث :التحاكم فيام مل يثبت به نص أو إمجاع؛ ألن حياة الناس تتغري
كثريا من األحكام االجتهادية التي ذكرها
بتغري الزمان وتتعقد بتطور جماالهتا ،فإن ً
الفقهاء يف مؤلفاهتم يف أبواب املعامالت -كالبيع ً
مثال -كانت تتنزل عىل حياهتم
( )2إغاثة اللهفان.٧٧5/5:
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البسيطة ،وال جتيب عن كثري من املسائل والوقائع املتطورة ألنواع التعامالت
املعارصة التي حتتاج لبيان أحكام الرشيعة فيها ،سواء يف املجال الشخيص ،أو يف
املجال العام املحيل ،أو العريب ،أو الدويل؛ ولذا فقد جاءت الرشيعة بتفويض
التحكيم بني األشخاص أو الدول يف األمور احلادثة فيام مل يثبت فيه نص رشعي
إىل البرش ،خال ًفا للخوارج الذين ال يرون جواز التحاكم مطل ًقا ،بل هو هلل
وحده( ،)1فإذا حكم أحد ،أو حتاكم -سواء جار أو عدل -فهو كافر ،وهذا يلزم منه
تكفري مجيع الناس ،فمام جاءت به الرشيعة من ذلك:
 -1قوله تعاىل يف الزوجني املتخاصمني :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮊ [النساء.]٧2 :
ففوض اهلل تعاىل احلكم بني الزوجني للحكمني.
ّ
وفوض تعاىل يف احلكم يف حتديد جزاء الصيد  -غري املنصوص  -لذوي
ّ -2
عدل منا ،فقال :ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ
[املائدة.]62:

احلكم يف خيانة بني قريظة لسعد بن معاذ  ،ففي
 -3وفوض النبي
َ « :ف َقا َت َل ُه ْم َر ُس ُ
ول اهلل
الصحيحني يف قصة غزوة بني قريظة قالت َع ِائ َش َة
َفنَ َز ُلوا َع ََل ُح ْك ِم رس ِ
احلك َْم فِ ِ
ُ
َف َر َّد َر ُس ُ
يه ْم إِ ََل َس ْع ٍدَ ،ق َالَ :فإِ ِِّن
ول اهلل
ول اهلل
َ ُ
َأ ْحك ُُم فِ ِ
يه ْم َأ ْن ُت ْقت ََل اسمُ َقاتِ َل ُةَ ،و َأ ْن ت ُْس َبى ُّ
اءَ ،و ُت ْق َس َم َأ ْم َو ُاُل ْم»( ،)2زادا يف
الذ ِّر َّي ُة َوالن َِّس ُ
ت فِ ِ
يه ْم بِ ُح ْك ِم اسمَلِ ِك» ،بوب البخاري
حديث أيب سعيد
قال َ « :ل َقدْ َحك َْم َ
عىل احلديث فقال« :باب إذا نزل العدو عىل حكم رجل»(.)3
( )2انظر ما تقدم يف الشبهة األوىل من التكفري بالتحاكم بإطالق.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تاب املَغ ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َازيَ ،باب َم ْرج ِع النَّب ِّي م َن األ ْح َزاب َو َخم ْ َرجه إ َىل َبني
( )1رواه البخاري( ،)2522-552/2ك ُ
ِ
ِِ
اجل َهاد والسري ،باب َج َو ِاز ِقت ِ
َاب ِ
َال َم ْن َن َق َض
ارصته إِ َّي ُ
اه ْم .ومسلم( ،)266٣-561/2كت ُ
ِّ َ
ُق َر ْي َظ َة َو ُحم َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ال َع ْهدَ َو َج َو ِاز إِن َْز ِ
لح ْك ِم.
ال َأ ْه ِل احل ْص ِن َع َىل ُح ْك ِم َحاك ٍم َعدْ ٍل َأ ْه ٍل ل ُ
ِ
ِ
َاب ِ
َاب ِ
اجل َهاد
والس َري .ومسلم( ،)2662-561/2كت ُ
( )2صحيح البخاري( ،)٧12٧-6٣/2كت ُ
اجل َهاد ِّ
ِ
ِ
ِ
َال م ْن َن َق َض ال َع ْهدَ َو َج َو ِاز إِن َْز ِ
ِ ِ
لح ْك ِم.
ال َأ ْه ِل احل ْص ِن َع َىل ُح ْك ِم َحاك ٍم َعدْ ٍل َأ ْه ٍل ل ُ
والس َري ،باب َج َو ِاز قت َ
ِّ
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 -4وأمر

قائد اجليش أن ُي َ
نزل األعداء عند الصلح عىل حكمه ،ال عىل حكم

اهلل إذا مل يعلمه ،ففي صحيح مسلم كان يقول ملن يرسله يف جيش ،أو رسية:
اَص َت َأ ْه َل ِح ْص ٍن َف َأ َرا ُد َ
وك َأ ْن ُتن ِْز َُُل ْم َع ََل ُح ْك ِم اهلل َف ًَل ُتن ِْز ُُل ْم َع ََل ُح ْك ِم
« َوإِ َذا َح َ ْ
ِ
يب ُحك َْم اهلل فِ ِ
ك؛ َفإِن َ
اهللَ ،و َلكِ ْن َأن ِْز ُُل ْم َع ََل ُحك ِْم َ
يه ْم َأ ْم ََل»(.)1
َّك ََل تَدْ ِري َأتُص ُ
قال أبو عبد اهلل القرطبي عند تفسري اآلية( :يف هذه اآلية دليل عىل إثبات
التحكيم ،وليس كام تقول اخلوارج إنه ليس التحكيم ألحد سوى اهلل تعاىل ،وهذه
كلمة حق ،ولكن يريدون هبا الباطل)(.)2
وقال الطاهر بن عاشور كذلك( :وهذه اآلية أصل يف جواز التحكيم يف سائر
احلقوق)(.)3
وقال العيني يف رشح احلديث األخري( :يستفاد منه :فيه لزوم حكم املحكم
برضا اخلصمني ،سواء كان يف أمور احلرب أو غريها ،وهو رد عىل اخلوارج الذين
عنه ،وفيه أن النزول عىل حكم اإلمام أو غريه جائز،

عيل
أنكروا التحكيم عىل ٍّ
وهلم الرجوع عنه ما مل حيكم ،فإذا حكم فال رجوع ،وهلم أن ينقلوا من حكم رجل
إىل غريه)(.)4
خفي هذا الباب مذهب اخلوارج يف
وقال الشاطبي( :ويمكن أن يكون من
ِّ
ً
مبني
زعمهم أن ال حتكيم؛
استدالال بقوله تعاىل ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ [األنعام ،]2٣ :فإنه ٌّ
ختصيص؛ فلذلك أعرضوا عن قوله
عىل أن اللفظ ورد بصيغة العموم فال يلحقه
ٌ
تعاىل ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈﮊ [النساء ،]٧2 :وقوله :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
اإلما ِم األُمراء َع َىل البع ِ
ِ
ِ
اب ِ
وث َو َو ِص َّيتِ ِه
ُُ
( )2صحيح مسلم( ،)2658-5٧6/2ك َت ُ
ََ َ
والس َري ،باب َت ْأم ِري ِ َ
اجل َهاد ِّ
اب الغ َْز ِو َوغ ْ ِ
اه ْم بِآ َد ِ
َري َها.
إِ َّي ُ
( )1اجلامع ألحكام القرآن.5٣6/2:
( )2التحرير والتنوير.525/2:
( )4عمدة القاري.288/52:
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ﯱﮊ [املائدة ،]62 :وإال فلو علموا حتقي ًقا قاعدة العرب يف أن العموم ُيراد به
اخلصوص مل يرسعوا إىل اإلنكار ،ولقالوا يف أنفسهمَّ :
خمصوص
لعل هذا العام
ٌ
فيتأولون)(.)1
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن اخلوارج( :وكذلك ابن عباس ناظرهم ملا
حكام
أنكروا حتكيم الرجال بأن اهلل قال يف الزوجني إذا خيف شقاق بينهام أن يبعث ً
وحكام من أهلها ،وقال :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ [النساء ،]٧2 :وأمر
من أهله
ً
أيضا أن حيكم يف الصيد بجزاء مثل ما قتل من النعم ،حيكم به ذوا عدل منكم ،فمن
ً
أنكر التحكيم مطل ًقا ،فقد خالف كتاب اهلل تعاىل ،وذكر ابن عباس أن التحكيم يف
أمر أمريين؛ ألجل دماء األمة أوىل من التحكيم يف أمر الزوجني والتحكيم ألجل دم
الصيد ،وهذا استدالل من ابن عباس باالعتبار وقياس األوىل ،وهو من امليزان)(.)2
وهلذا أقر شيخنا حممد بن صالح العثيمني يف حال ظلم العامل أن يلجأ إىل
نظام العمل( :يرفع األمر إىل نظام العمل والعامل ،ويشكو كفيله)(.)3
فإذا عرفت هذا التقرير الذي ضاق عطن هؤالء الغالة عن إدراكه ،حتى
أدخلوا يف حكم الردة كل من سن قانونًا ،أو نظم نظا ًما ،أو حتاكم فيام جيوز فيه
التحاكم عرفت مقدار اجلناية التي جناها هؤالء عىل أنفسهم من تكفريهم
للمسلمني ،واستحالهلم للدماء.
* الوجه الثاني:
أن العلامء ،وإن اتفقوا عىل ثبوت احلدود الرشعية ،فقد اختلفوا يف تفصيالت
يتوقف عليها تطبيق هذه احلدودً :
فمثال اتفقوا عىل حتريم اخلمر ،ولكن اختلفوا يف
عقوبته ،هل هو حدٌّ أو تعزير؟ ومع اتفاقهم عىل أصل احلدود ،فقد اختلفوا هل
( )2االعتصام.٧1٧/5:
( )1جمموع الفتاوى.61/56:
( )2لقاء الباب املفتوح:جملس -٣سؤال.8
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تدرأ بالشبهة أم ال؟ ومع اتفاقهم عىل ثبوهتا باإلقرار والبينة ،فقد اختلفوا يف ثبوهتا
بالقرائن واألمارات ،ومع اتفاقهم عىل وجوب حدِّ الرسقة ،فقد اختلفوا يف رشوطه
التي جيب هبا القطع كغريها ،فاختلفوا يف مقدار النصاب ،ويف جنس املرسوق ،ويف
حتديد احلرز ،وغري ذلك ،فام ثبت به احلد الرشعي عند البعض ال يثبت عند
اآلخرين ،فإذا كان أئمة الفقه اختلفوا فيام أصله توقيفي منصوص عليه مما يرتتب
عليه ثبوت احلدِّ  ،أو عدمه ،ومل يكن كل من املختلفني حاكمني بغري ما أنزل اهلل إذا
اجتهدوا ،فام مل يثبت بأصل رشعي توقيفي من األنظمة املستجدة التي جيتهد فيها
أوىل أن ال تدخل يف باب احلكم بغري ما أنزل اهلل تعاىل ،خاصة أن هذه األنظمة
اشتباها يف هذا الزمان مع توسع احلياة وجماالت العمل والتخصصات.
احلادثة أكثر
ً
* الوجه الثالث:
أن من وضع هذه األنظمة أناس قد عرفوا بالعلم ،وهلم مؤلفات يف علم أصول
الفقه ،وأصول الترشيع اإلسالمي ،كاملستشار الدكتور الشيخ معروف الدواليبي،
وهؤالء يرون مرشوعية هذه األنظمة ،فقد يلتبس األمر عىل احلكام بسببهم؛ إن ثبت
خطأ ما وضعوه:
معتذرا عن احلكامَ :
(أمل َتر إىل َّ
بعض
قال شيخنا حممد بن صالح العثيمني،
أن َ
ً
علامء املسلمني املعتربين ،قال :مجيع مسائل احلياة ليس للرشع فيها ُّ
تدخل! واشتبه
ٌ
رجال نشهدُ هلم
عليهم األمر بقوله َ « :أ ْنت ُْم َأ ْع َل ُم بأمور ُد ْن َياك ُْم»( ،)1قال هذا
الربا
بالصالح ،ولكن تل َّبس عليهمَ ...أمل تروا بعض العلامء يف بالد ما أباحوا ِّ
حرم الربا االستغاليل ،وشبهتُه قوله تعاىل :ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ِّ
االستثامري؟ وقالوا :املُ َّ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ

ِ
جاهال بأحكام الرشيعة ،وجاءه ُ
ً
العامل ،أليس
مثل هذا
[البقرة .]2٣6:احلاكم إذا كان
ُيض ُّله)(.)2
( )2تقدم خترجيه.
( )1فتاوى العلامء األكابر فيام أهدر من دماء يف اجلزائر.5٣6:
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فكيف إ ًذا ُيك ّفر هؤالء الغالة احلكام بمثل هذه األمور التي وضعها هلم هؤالء
العلامء؟ وقد أحجم بسببه كبار العلامء ،وأئمة الدين عن تكفريهم ،يقول شيخ
اإلسالم ابن تيمية عن حكام بني العباس الذين دعوا الناس إىل الكفر الرصيح،
وعذبوا الناس عليه( :ومع هذا فاإلمام أمحد ترحم عليهم ،واستغفر هلم؛ لعلمه
بأهنم مل ُي َّبني هلم أهنم مكذبون للرسول ،وال جاحدون ملا جاء به ،ولكن تأولوا
فأخطؤوا ،وقلدوا من قال هلم ذلك)(.)1
* الوجه الرابع:
أن هؤالء الغالة باإلضافة إىل عدم تفريقهم بني ما هو جائز أو ممنوع يف باب
كفر وردة يف موضوع التحاكم ،فهم ال خيافون اهلل تعاىل
األنظمة ،أو ما هو حمرم ،أو ٌ
من االفرتاء والتزيد عىل اآلخرين ،إذ هم يعرفون ويتجاهلون أن هذه األنظمة
وضعها بعض من سبق وصفهم من طالب العلم ،وعرضت هذه األنظمة عىل علامء
جائزا ،قال الشيخ صالح بن حممد
اململكة العربية السعودية فغريوا ما ال يرونه
ً
اللحيدان رئيس املجلس األعىل للقضاء ساب ًقا ،ملا سئل عن نظام العمل والعامل
وإصالح ما فيه( :نظام العمل والعامل أول ما صدر اعرتض عليه ،ثم الذي أقر كان
ُعرض عىل الشيخ عبد اهلل بن محيد

رمحة اهلل عليه

والشيخ عبد العزيز بن باز

فأقراه ،فإذا وجد أخطـاء فليس يف صلب النظام وإنام يف التطبيق ،قد ال يطبق القائم
عىل نظام العمل ،ال يطبقه :إما عن هوى ،وإما عن جهل ،وال شك أن اهلوى هو
الرش العظيم ،كام قال جل وعال لنبيه داود عليه السالم :ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇﮊ [ص .]26:وإذا كان خفي عليه حكم ما ينبغي أن يوقع عىل العامل ،أو عىل
أمر آخر ،إنام نظام العمل الذي أقر يف
اخلصم اآلخر وهو أراد اخلري وأخطأه فهذا ٌ
تطبيق العقوبات التي يدخل العامل عىل أساس التزامها ،ويدخل املستخدم عىل
( )2جمموع الفتاوى.٧28/2٧:
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أساس التزامها ،فأخربكم أنه كان عرض يف األول فاعرتض الشيخ عبد اهلل بن محيد
والشيخ ابن باز ،ثم جاء إليهام الدكتور معروف الدواليبي هبذا النظام ،ودرساه وأقرا
ما اعتمد)(.)1
* الوجه اخلامس:
أن مجيع هذه األنظمة خاضعة إىل الدستور العام للدولة ،وهو التحاكم إىل
كتاب اهلل وسنة رسول اهلل

 ،فعىل فرض وجود ما خيالفه يف مسألة ،أو

مسألتني ،أو أكثر ،فليس هذا من الكفر باإلمجاع حتى عند من يكفرون بوضع
القوانني ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :واإلنسان متى ح ّلل احلرام املجمع
كافرا
عليه ،أو حرم احلالل املجمع عليه ،أو بدَّ ل الشـرع املجمع عليه -كان ً

مرتدا ا باتفاق الفقهاء ،ويف مثل هذا نزل قوله عىل أحد القولني :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ [املائدة .]22:أي :املستحل للحكم بغري ما أنزل
اهلل)( .)2فأين حتليل احلرام ،أو حتريم احلالل ،أو تبديل الرشع إن كانوا صادقني؟
* الوجه السادس:
أنه عىل فرض تصورهم اخلاطئ يف أن نظام العمل والعامل من احلكم بغري
ما أنزل اهلل ،فإننا قدمنا تقلد بعض أكابر علامء العرص عدم التكفري باحلكم بغري
ا
مستحال ،وهو ظاهر نصوص األئمة ،ككالم شيخ
ما أنزل اهلل مطل ًقا إال إذا كان
اإلسالم آن ًفا:
حيرم التحكيم إذا
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ( :وإنام ُ
كان املستند إىل رشيعة باطلة ختالف الكتاب والسنة ،كأحكام اليونان ،واإلفرنج
والترت ،وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهواؤهم ،وكذلك سوالف البادية
( )2من رشيط مفهوم حتكيم الرشيعة:الوجه األول.
( )1جمموع الفتاوى.26٣/٧:
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وعادهتم اجلارية ،فمن استحل احلكم هبذا يف الدماء أو غريها ،فهو كافر ،قال
تعاىل :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ [املائدة ،]22 :وهذه اآلية
ذكر فيها بعض املفرسين أن الكفر املراد هنا :كفر دون الكفر األكرب؛ ألهنم
فهموا أهنا تتناول من حكم بغري ما أنزل اهلل ،وهو غري مستحل لذلك ،لكنهم ال
ينازعون يف عمومها للمستحل ،وأن كفره خمرج عن امللة(.)2())1
ولذا فال يصح يف مثل هذا املقام التكفري ،إذا كان ذلك يف مسألة خالفية ،ومن
املسائل الدقيقة ،وقد قدمنا أن أهل العلم ال يكفرون بمعصية دون استحالل إال
بثالثة رشوط:
 -1أن يقع اإلمجاع عىل حتريمه.
 -2أن يكون اإلمجاع قطع ايا ال ظن ايا.
متواترا ،ال من املسائل اخلفية(.)3
 -3أن يكون اإلمجاع
ً
 

( )2منهاج التأسيس.٣5:
( )1انظر للتوسع يف كالمهم :الشبهة األوىل :احلكم بغري ما أنزل اهلل.
( )2انظر جواب :الشبهة الثانية :التكفري باستحالل احلرام بالرتخيص واحلراسة كالربا.
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:
يكفر الغالة بكل معاهدة ،أو تعاون بني املسلمني والكفار ،وجيعلون ذلك من
املواالة املخرجة من اإلسالم ،وهذا معتقد فاسد؛ إذ ليس كل معاهدة أو تعاون
خمرجا من امللة ،إال عند اخلوارج الذين
كفرا أكرب
ً
مواالة ،وليس كل مواالة للكفار ً
كان أصل ضالهلم يف مسألة اإليامن هو اعتقاد أن اإليامن يشء واحد ،ال يزيد وال
ينقص ،وال يتبعض ،وال يتجزأ ،وال يرتكب ،فإما أن يبقى مجي ًعا أو يزول مجي ًعا(،)1
فكذلك الوالء والرباء عندهم ال يتجزأ ،وال يتبعض ،فإما أن يبقى مجي ًعا أو يزول
مجي ًعا؛ ولذا قالوا :الوالية يف اهلل ،والرباءة يف اهلل كذلك تتمثل فيها حقيقة اإليامن،
وصاحب الدين ال بد وأن يكون عىل أحد أمرين :إما موال ًيا ألولياء اهلل فهو املؤمن،
مبغضا هلم فهو غري املؤمن .قال اجليطايل اخلارجي( :وكذلك عند أصحابنا
أو
ً
رمحهم اهلل الوالية يف اهلل والبغض يف اهلل من حقيقة اإليامن ،فمن مل يدن هبا فال دين
له ،وال والية له عندهم)(.)2
وإىل معتقد اخلوارج الفاسد نحا هؤالء الغالة يف باب الوالء والرباء ،فالوالء
والرباء عندهم ال يتجزأ ،وال يتبعض ،فإما أن يبقى مجي ًعا أو يزول مجي ًعا ،وبام أن
الرباءة واجبة من كل كافر ،فكل من رصف أي نوع من أنواع املواالة للكفار فإنه مل
يأت بالرباءة الواجبة ،فيجب كذلك الرباءة منه؛ لردته ،ثم يصمون من خالفهم
فاعتقد عقيدة أهل السنة واجلامعة بأنه من املرجئة:
أسند ابن جرير الطربي عن بعض اخلوارج أنه كتب لرجل يدعوه للتوبة( :أما
بعد ،فقد نقمنا عىل قومنا اجلور يف األحكام ،وتعطيل احلدود ،واالستئثار بالفيء،
وإنا ندعوك إىل كتاب اهلل

 ،وسنة نبيه

 ،ووالية أيب بكر وعمر رضوان اهلل

( )2انظر :الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم ،516/٧:جمموع الفتاوى البن تيمية.251/٣:
( )1قواعد اإلسالم للجيطايل ص ،22انظر كتاب :اخلوارج للدكتور غالب العواجي:ص.261
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عليهام ،والرباءة من عثامن وعيل؛ إلحداثهام يف الدين وتركهام حكم الكتاب ،فإن
تقبل فقد أدركت رشدك ،وإال تقبل فقد بالغنا يف اإلعذار إليك وقد آذناك بحرب
فنبذنا إليك عىل سواء ،إن اهلل ال حيب اخلائنني)(.)1
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب ،بل بام
يرونه هم من الذنوب ،واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك ،فكانوا كام نعتهم النبي
ون َأ ْه َل األَ ْو َث ِ
ون َأ ْه َل ا ِ
ان»( .)2وكفروا عيل بن أيب طالب،
إل ْسًل ِم َو َيدَ ُع َ
« َي ْق ُت ُل َ
وعثامن بن عفان ،ومن واالمها ،وقتلوا عيل بن أيب طالب مستحلني لقتله ،قتله عبد
الرمحن بن ملجم املرادي منهم ،وكان هو وغريه من اخلوارج جمتهدين يف العبادة،
ً
جهاال ،فارقوا السنة واجلامعة ،فقال هؤالء :ما الناس إال مؤمن أو كافر،
لكن كانوا
واملؤمـن من فعل مجيع الواجبات ،وترك مجيع املحرمات ،فمن مل يكن كذلك فهو
كافر خملد يف النار ،ثم جعلوا كل من خالف قوهلم كذلك ،فقالوا :إن عثامن ،وعل ايا،
كفارا)(.)3
ونحومها حكموا بغري ما أنزل اهلل وظلموا ،فصاروا ً
عمن ك ّفر حكام الدولة
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ ّ
السعودية بمكاتبة بعض امللوك املرصيني الذين يرون كفرهم ،ثم كفروا من خالطهم
من املشايخ بحجة مواالهتم وعدم الرباءة منهم( :وأما التكفري هبذه األمور التي
ظننتموها من مكفرات أهل اإلسالم ،فهذا مذهب احلرورية املارقني اخلارجني عىل
عيل بن أيب طالب أمري املؤمنني ومن معه من الصحابة ،فإهنم أنكروا عليه حتكيم أيب
موسى األشعري وعمرو بن العاص يف الفتنة التي وقعت بينه وبني معاوية وأهل
الشام ،فأنكرت اخلوارج عليه ذلك ،وهم يف األصل من أصحابه من قراء الكوفة
( )2تاريخ األمم وامللوك.58٧/٧:
ِ
ِ
ِ
ِ
( )1رواه البخاري( ،)٧٧22-5٧٣/2كتَاب َأ َحاديث األَنْبِ َياءَ ،باب َق ْو ِل اهلل  :ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
الزك ِ
ﯨ ﮊ [احلاقة ،]6 :ومسلم(ِ ،)2266-551/٧كت ِ
َاة ،باب ِذك ِْر اخلَ َو ِار ِج َو ِص َف ِاهتِ ْم.
َاب َّ
( )2جمموع الفتاوى.285/٣:
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وعمرا ،وتوليتهام،
والبرصة ،وقالوا :حكّمت الرجال يف دين اهلل ،وواليت معاوية
ً
وقد قال اهلل تعاىل :ﱹﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﱸ [األنعام.)1()]2٣ :

وأما أهل السنة فقالوا :اإليامن يتبعض ويتجزأ ،وجيتمع بعض الكفر مع
اإليامن ،فهناك كفر أكرب وكفر أصغر ،ورشك أكرب ورشك أصغر ،وفسق أكرب وفسق
أصغر ،ووالء أكرب ووالء أصغر ،وبيان معتقد أهل السنة يف هذا الباب من أوجه:
* الوجه األول :التكفري يف باب الوالء والرباء يعتمد على اعتقاد الباطن:
يعتقد أهل السنة واجلامعة أن مناط التكفري يف باب الوالء والرباء عىل عمل
القلب ،ال عىل آثاره وثمراته؛ فإذا اجتامعا حكم به ،وإن اختلفا فاحلكم لعمل القلب
دون عمل اجلوارح؛ ألنه قد يظهر من املسلم نوع والء ظاهر للكافرين ،أو ترك والء
صادرا عن والء
كافرا ،إذا مل يكن فعله
ً
ظاهر للمسلمني ،فيكون بذلك عاص ًيا ال ً
قلبي ،كام يف قصة حاطب

قسم علامء أهل
وغريها ،وبناء عىل هذا التقرير فقد ّ

السنة مواالة الكفار إىل قسمني:
 القسم األول :هي املواالة العامة املطلقة التامة ،املرتبطة بالعقيدة والدين ،أو
خارجا عن
كافرا مرتدا ا
ً
رب عنه بعض أهل العلم بالتويل الذي يكون فاعله ً
ما ُيع ُ
اإلسالم.
 القسم الثاِن :هي املواالة املقيدة ،أو اخلاصة التي ال يكفر مرتكبها ،وهي
مواالة الكفار لغرض دنيوي مع سالمة االعتقاد وبغض الكفر وأهله ،أو إعانتهم
ويكون احلامل له عىل ذلك مصلحة شخصية ،أو خوف ،أو عداوة دنيوية بينه وبني
من يقاتله الكفار من املسلمني ،فهذه كبرية من كبائر الذنوب ،ال ُخترج صاحبها من
اإلسالم؛ ألن جمرد النرصة العملية للكفار عىل املسلمني دون عقيدة القلب ال ُي َك َّف ُر
هبا؛ الحتامل أن يكون ذلك عن ضعف إيامن مع بغض الكفر وأهله.
( )2الدرر السنية.266/5:
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قال ابن عطية عند قوله تعاىل :ﱹﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﱸ [املائدة( :]25:ومن
توالهم بمعتقده ودينه فهو منهم يف الكفر ،واستحقاق النقمة ،واخللود يف النار،
ومن توالهم بأفعاله من العضد ونحوه ،دون معتقد ،وال إخالل بإيامن -فهو منهم
يف املقت واملذمة الواقعة عليهم وعليه)(.)1
وقال املاوردي :ﱹﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﱸ [املائدة( :]25 :حيتمل وجهني:
أحدمها :مواالهتم يف العهد ،فإنه منهم يف خمالفة األمر .والثاين :مواالهتم يف الدين،
فإنه منهم يف حكم الكفر ،وهذا قول ابن عباس)(.)2
وقال ابن اجلوزي( :قوله تعاىل ﱹ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﱸ

[املائدة]25 :

فيه

قوالن :أحدمها :من يتوهلم يف الدين فإنه منهم يف الكفر ،والثاين :من يتوهلم يف العهد
فانه منهم يف خمالفة األمر)(.)3
وقال الطاهر بن عاشور عند قوله تعاىل :ﱹ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﱸ [املائدة:]25 :
(وهذا بظاهره يقتيض أن واليتهم دخول يف ملتهم؛ ألن معنى البعضية هنا ال يستقيم
إال بالكون يف دينهم ،وملا كان املؤمن إذا اعتقد عقيدة اإليامن واتبع الرسول ومل ينافق
مسلام ال حمالة -كانت اآلية بحاجة إىل التأويل ،وقـد تأوهلا املفرسون بأحـد
كان
ً
تأويلني :إما بحمل الوالية يف قوله ﱹ ﭟ ﭠﱸ عىل الوالية الكاملة التي هي الرضا

بدينهم ،والطعن يف دين اإلسالم ،وإما بتأويل قوله ﱹﭢ ﭣﱸ عىل التشبيه البليغ.
أي :فهو كواحد منهم يف استحقاق العذاب ...وقد اتفق علامء السنة عىل أن ما دون
الرضا بالكفر ومماالهتم عليه من الوالية ال يوجب اخلروج من الربقة اإلسالمية،
ولكنه ضالل عظيم ،وهو مراتب يف القوة بحسب قوة املواالة)(.)4
( )2املحرر الوجيز.212/2:
( )1النكت والعيون.26/2:
( )2زاد املسري.٧٣8/2:
( )4التحرير والتنوير.5٧5/2:
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وقال الشيخ حممود األلويس( :قولـه تعاىل :ﱹ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﱸ

[املائدة ،]25 :أي :من مجلتهم ،وحكمه حكمهم كاملستنتج مما قبله ،وهو خرج خمرج
كافرا ،وليس
التشديد واملبالغة يف الزجر؛ ألنه لو كان املتويل منهم حقيقة لكان ً
بمقصود .وقيل :املراد ﱹ ﭟ ﭠ ﭡﱸ فإنه كافر مثلهم حقيقة ،وحكى عن ابن
عباس  ،ولعل ذلك إذا كان توليهم من حيث كوهنم هيو ًدا أو نصارى .وقيل :ال
كفارا جماهرين)(.)1
بل اآلية نزلت يف املنافقني ،واملراد أهنم باملواالة يكونون ً
وقال الشيخ سليامن بن عبد اهلل آل الشيخ ،مبينًا معنى التويل العام( :إن كان
مواالهتم ألجل دنياهم ،جيب عليه من التعزير باهلجر ،واألدب ،ونحوه ما يزجر
أمثاله ،وإن كانت املواالة ألجل دينهم فهو مثلهم ،ومن أحب قو ًما حرش معهم)(.)2
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ( :مسمى املواالة يقع عىل
شعب متفاوتة ،منها ما يوجب الردة وذهاب اإلسالم بالكلية ،ومنها ما هو دون
ذلك من الكبائر واملحرمات)(.)3
أيضا( :وأما قوله تعاىل ﱹ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﱸ [املائدة ،]25:وقوله :ﱹﭑ
وقال ً

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱸ[املجادلة ،]22:وقوله
ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ

ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﮊ [املائدة ،]2٣:فقد فرسته السنة وقيدته وخصته باملواالة املطلقة
العامة)(.)4
وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي عند قوله تعاىل ﱹﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹﱸ [التوبة( :]2٧ :وذلك الظلم يكون بحسب ّ
التويل ،فإن كان تول ًيا تا اما كان
( )2روح املعاين.52٣/6:
( )1الدرر السنية.526/8:
( )2املرجع السابق.٧22/8:
( )4املرجع السابق.2٣2/5:
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خمرجا عن دائرة اإلسالم ،وحتت ذلك من املراتب ما هو غليظ ،وما هو
كفرا
ً
ذلك ً
دونه(.)2())1
* الوجه الثاني :معاقدة ومعاهدة الكفار ال يناقض عقيدة الوالء والرباء:
حيث أباح اإلسالم معاقدة ومعاهدة الكفار ،ولو عىل رشوط فيها حيف عىل
املسلمني ،إذا كان يف ذلك مصلحة راجحة للمسلمني :كدفع رضر عنهم خاصة عند
الضعف والعجز ،وأوجب حفظ العهد الذي بيننا وبينهم ،إذا و ّفوا بعهدهم
وذمتهم ،قال اهلل تعاىل :ﱹﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﱸ [التوبة،]2 :
وط ِيف ِ ِ
الرش ِ
احل ِة
اجل َهاد َوا ُمل َص َ َ
ومما يبني معنى اآلية السابقة ما روى البخاري يف « َباب ُّ ُ
ِ
ِ
مع َأ ْه ِل احلر ِ ِ ِ
ِ
ب
الرشوط» ،ورواه ابن حبانَ ،و َب َّوب َعل ْيه« :ذك ُْر َما ُي ْست ََح ُّ
َ َ
َْ
ب َوكتَا َبة ُّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
لِ ِ
ني َض َع ًفا َي ْع َج ُز ْو َن
ني َأعْدَ اء اهلل ،إِ َذا َر َأى بِا ُمل ْس ِلم ْ َ
است ْع َام ُل ا ُمل َها َدنَة َب ْينَ ُه َو َب ْ َ
إل َما ِم ْ
َعن ُْه ْم»َ ،و َب َّو َب َع َل ْيه ال َب ْي َه ِق ُّيَ « :باب اهلُدْ ن َِة َع َىل َأ ْن َي ُر َّد ِ
اإل َما ُم َم ْن َجا َء َب َلدَ ُه ُم ْس ِل ًام ِم ْن
احلدَ يبِي ِة ِِف ح ِد ٍ
ِ ِ
املُ ْ ِ
ني»(َ )3ع ْن اسم ِ ْس َو ِر ْب ِن َ ْ
يث َطو ْي ٍل،
َم َر َم َة
رش ِك ْ َ
َو َم ْر َو َ
َ
ان ِف قصة ُ ْ َ
ِ
ِ
الر ِحي ِمَ ،ق َال ُس َه ْي ٌل:
وف ْيهَ « :فدَ َعا النَّبِ ُّي الكَات َ
الر ْ َ
ِح ِن َّ
بَ ،ف َق َال ال َّنبِ ُّي  :بِ ْس ِم اهلل َّ
ِ
اس ِم َ
ُبَ .ف َق َال
ك الله َّم ك َََم ُكن َ
ْت َت ْكت ُ
ِح ُن َف َواهلل َما َأ ْد ِري َما ُه َوَ ،و َلك ْن ا ْكت ْ
الر ْ َ
ُب :بِ ْ
َأ َّما َّ
ون :واهلل ََل َن ْك ُتب َها إِ ََّل بِس ِم اهلل الرِح ِن ِ
ِ
اس ِم َك
الرحي ِمَ .ف َق َال ال َّنبِ ُّي  :ا ْكت ْ
ُ
اسمُ ْسل ُم َ َ
ُب بِ ْ
َّ ْ َ َّ
ْ
ُم َّمدٌ َر ُس ُ
الله َّمُ .ث َّم َق َالَ :ه َذا َما َق َ
ول اهللَ .ف َق َال ُس َه ْي ٌلَ :واهلل َل ْو ُكنَّا َن ْع َل ُم
اَض َع َل ْي ِه ُ َ
ِ
َاك عن البي ِ
َّك َر ُس ُ
تَ ،و ََل َقاتَلن َ
َأن َ
ُم َّمدُ ْب ُن َع ْب ِد اهلل.
ُبَ ُ :
َاكَ ،و َلك ْن ا ْكت ْ
ول اهلل َما َصدَ ْدن َ َ ْ َ ْ
ول اهلل َوإِ ْن ك ََّذ ْبت ُُم ِ
َف َق َال النَّبِ ُّي َ :واهلل! إِ ِِّن َل َر ُس ُ
ـن َع ْب ِد اهللَ .ف َق َال
ُب ُ َ
ُم َّمدُ ْب ُ
وِن ،ا ْكت ْ
َّي البي ِ
وف بِ ِهَ .ف َق َال ُس َه ْي ٌلَ :واهلل ََل َتت ََحدَّ ُ
ث
ت َف َن ُط َ
َل ُه النَّبِ ُّي َ :ع ََل َأ ْن ُ ََّت ُّلوا َب ْينَنَا َو َب ْ َ َ ْ
( )2تيسري الكريم الرمحن.826:
( )1وانظر األدلة الدالة عىل هذا املعتقد بتوسع يف :كتايب «حقيقة الوالء والرباء يف الكتاب والسنة»
ص(.)265-2٣8
ِ
ِ
الرشوط .وصحيح ابن حبان(،)28٣2-256/55
( )2انظر :البخاري( ،)2٣٧5،2٣٧2-56٧/٧كتَاب ُّ ُ
كتاب السري ،وسنن البيهقي الكربى( ،)58616-226/6كتاب اجلزية.
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ك ِم َن ال َعا ِم اسمُ ْقبِ ِ
ال َع َر ُب َأنَّا ُأ ِخ ْذنَا ُض ْغ َط اةَ ،و َلكِ ْن َذلِ َ
َبَ .ف َق َالُ :س َه ْي ٌلَ :و َع ََل
ـلَ ،ف َكت َ
َان َع ََل ِدين ِ َ
َأ َّن ُه ََل َي ْأتِ َ
ان
ونُ :س ْب َح َ
ك -إِ ََّل َر َد ْد َت ُه إِ َل ْينَاَ .ق َال ا ُسم ْسلِ ُم َ
يك ِمنَّا َر ُج ٌلَ -وإِ ْن ك َ
ِ
ف ُي َر ُّد إِ ََل اسمُ ْ ِ
اهلل! َك ْي َ
وز ِم َن
جي ُ
َّشكِ َ
اء ُم ْسل اَم .ويف رواية للبخاري يف « َباب َما َ ُ
َّي َو َقدْ َج َ
الرش ِ
وط ِيف ِ
اإل ْس َال ِم َواألَ ْحكَا ِم َواملُ َبا َي َع ِة»َ « :ف َر َّد َر ُس ُ
َي ْو َمئِ ٍذ َأ َبا َجنْدَ ِل ْب َن
ول اهلل
ُّ ُ
س َهي ٍل إِ ََل َأبِ ِيه س َهي ِل ب ِن عم ٍرو ،و ََل ي ْأ ِ
َأ َحدٌ ِم َن الر َج ِ
ت َر ُس َ
ال إِ ََّل َر َّد ُه ِِف
ول اهلل
ِّ
َ َْ
ُ ْ ْ َ ْ
ُ ْ
ِ
ِ ()1
تِ َ
َان ُم ْسل اَم» .
لك اسمُدَّ ة َوإِ ْن ك َ
 عن حتمل مثل هذهفانظر كيف عجز كبار الصحابة  -حاشا أبا بكر
الرشوط ،حتى قال سه ُل بن حنَي ٍ
كام يف رواية للشيخنيَّ « :اَّتِ ُموا َر ْأ َيك ُْم،
ف
َ ْ ْ ُ ُ ْ
ِ
ِ
َل َر َد ْد ُت ُه» .رواه البخاري–
يع َأ ْن َأ ُر َّد َأ ْم َر النَّبِ ِّي
َر َأ ْيتُني َي ْو َم َأ ِِب َجنْدَ ٍلَ ،و َل ْو َأ ْستَط ُ
اهدَ ُث َّم َغدَ َر َو َق ْو ِل اهلل :ﱹﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
وهو يف مسلم – يف باب «إِ ْث ِم َم ْن َع َ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﱸ [األنفال.)2( »]26 :
قال ابن قدامة( :ومعنى اهلدنة أن يعقد ألهل احلرب عقدً ا عىل ترك القتال مدة
ِ
ٍ
ٍ
عوض ،وتسمى مهادنة وموادعة معاهدة ،وذلك جائز بدليل قول اهلل
وبغري
بعوض
تعاىل :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﱸ [التوبة ،]5 :وقال سبحانه :ﱹﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱸ [األنفال ،]65 :وروى مروان ومسور بن خمرمة أن النبي
صالح سهيل بن عمرو باحلديبية عىل وضع القتال عرش سنني؛ وألنه قد يكون
ضعف فيهادهنم حتى يقوى املسلمون ،وال جيوز ذلك إال للنظر
باملسلمني
ٌ
للمسلمني :إما أن يكون هبم ضعف عن قتاهلم ،وإما أن يطمع يف إسالمهم هبدنتهم،
أو يف أدائهم اجلزية ،والتزامهم أحكام امللة ،أو غري ذلك من املصالح)(.)3
( )2صحيح البخاري(ِ ،)2٣55-588/٧كتَاب ِ
اجل َهاد.
اجل َهاد .ومسلم(ِ ،)2٣٧6-5٣6/2كتَاب ِ
( )1صحيح البخاري(ِ ،)٧585-51٧/2كتَاب ِ
اجل َهاد ،باب
ُص ِ
لح احلُدَ ْيبِ َي ِة ِيف احلُدَ ْيبِية.
( )2املغني.266/6:
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وقال ابن القيم يف ذكر أحكام صلح احلديبية( :ومنها :أن مصاحلة املرشكني
ببعض ما فيه ضيم عىل املسلمني جائزة؛ للمصلحة الراجحة ،ودفع ما هو رش منه،
ففيه دفع أعىل املفسدتني باحتامل أدنامها)(.)1
* الوجه الثالث :عقد األحالف مع الكفار ال يناقض عقيدة الوالء والرباء:
يف احلديبية بعض الكفار ،ف َع ِن املِ ْس َو ِر ْب ِن َخم ْ َر َم َة
فقد حالف النبي
ان ِيف حديثهم الطويل يف صلح احلديبية قاالَ « :وك َ ِ
َو َم ْر َو َ
ني َك َت ُبوا
رشطِ ِه ْم ِح َ
َان يف َ ْ
ِ ِ
ِِ
ٍ
ِ
ِ
ب َأ ْن
ب َأ ْن َيدْ ُخ َل ِيف َع ْقد ُحم َ َّمد َو َع ْهده َد َخ َل فيهَ ،و َم ْن َأ َح َّ
َابَ :أ َّن ُه َم ْن َأ َح َّ
الكت َ
َيدْ ُخ َل ِيف َع ْق ِد ُق َر ْي ٍ
ش َو َع ْه ِد ِه ْم َد َخ َل فِ ِيهَ ،فت ََوا َث َب ْت ُخ َزا َع ُة َف َقا ُلوا :ن َْح ُن َم َع َع ْق ِد
ِ ِ
رس ِ
َح ُن ِيف َع ْق ِد ُق َر ْي ٍ
ش َو َع ْه ِد ِه ْم»(.)2
ول اهلل
َو َع ْهدهَ ،وت ََوا َث َب ْت َبنُو َبك ٍْر َف َقا ُلوا :ن ْ
َ ُ
قال الشيخ حممد رشيد رضا( :يزعم الذين يقولون يف الدين بغري علم،
ويفرسون القرآن باهلوى يف الرأي أن آية آل عمران ،وما يف معناها من النهي العام
واخلاص ،كقوله تعاىل :ﱹﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﱸ [املائدة ]25 :يدل
عىل أنه ال جيوز للمسلمني أن حيالفوا ،أو يتفقوا مع غريهم ،وإن كان احلالف ،أو
االتفاق ملصلحتهم ،وفاهتم أن النبي كان حمال ًفا خلزاعة وهم عىل رشكهم)(.)3
ول :ستُص ُِ
ت َر ُس َ
الرو َم
ول اهلل
وعن ِذي ِخم ْ َ ٍرب
قالَ « :س ِم ْع ُ
احل َ
َي ُق ُ َ َ
ون ُّ
ِ
ِ
لحا ِآمنااَ ،ف َت ْغز َ َ
ونُ ،ث َّم
ون َوت َْس َل ُم َ
ون َو َت ْغن َُم َ
َْص َ
ُص ا
ُون أ ْنت ُْم َو ُه ْم َعدُ ًّوا م ْن َو َرالك ُْمَ ،ف ُتن َ ُ
ِ
ولَ ،فري َفع رج ٌل ِمن َأه ِل الن ِ ِ
ِ
يب
ت َْر ِج ُع َ
الصل َ
ََّصان َّية َّ
ْ ْ
ون َحتَّى َتن ِْز ُلوا بِ َم ْرجٍ ذي ُت ُل ٍ َ ْ ُ َ ُ
ْ َ
َّي َفيدُ ُّقهَ ،ف ِعنْدَ َذلِ َ ِ
ِِ
ِ
ِ
َف َي ُق ُ
الرو ُم،
ب َر ُج ٌل م َن ا ُسم ْسلم َ َ ُ
يبَ ،ف َيغ َْض ُ
الصل ُ
ب َّ
ولَ :غ َل َ
ك َتغْد ُر ُّ
ِ
لح َم ِة»(.)4
لم َ
َو َ َْت َم ُع ل َ
( )2زاد املعاد.2٣2/٧:
( )1رواه أمحد( ،)58651-252/٧5بإسناد حسن.
( )2تفسري املنار.228/٧:
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ْو ِم ،وأمحد(-٧5/28
َاب املَ َالح ِمَ ،ب ُ
( )4رواه أبو داود( ،)2262-252/2كت ُ
اب َما ُي ْذك َُر م ْن َم َالح ِم ُّ
اإل ْخب ِار َعن وصفِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
 .)56822وصححه ابن حبان( ،)6٣18-515/52كتَاب التأر ْي ِخ ،حتت باب ذكْر
ْ َ ْ
َ
ِ
ني الروم .واحلاكم(املستدركِ ،)8268-26٣/2:كتَاب ِ
ِِ
مص َ ِ
الفت َِن واملَ َالح ِم.
ُ
احلة املُ ْسلم ْ َ ُّ ْ َ
ُ َ َ
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وقد حالف النبي هيود املدينة ملا هاجر ،فدُ ِّونت صحيفة احللف والتنارص
ِ
ّرص
بني املسلمني ومن تبعهم ،وبني اليهود ومن تبعهم ،وجاء فيهاَ « :وإ ّن َب ْين َُه ُم الن ْ َ
ِِ
الص ِحي َف ِة» ،وهذه الوثيقة جممع عليها عند أهل العلم(.)1
َع َىل َم ْن َح َار َب َأ ْه َل َهذه ّ
* الوجه الرابع :الدخول حتت محاية الكفار للحاجة ال يناقض عقيدة الوالء
والرباء:
ألن اإلسالم الذي جاء بالرباءة من الكفار ال يمنع من الدخول حتت محاية
كافرا،
الكفار ،فقد تواتر إذن النبي للصحابة يف اهلجرة للحبشة ،وكان ملكها ً
لكنه كان ً
عادال ،ففروا من حكم كفار قريش إىل حكم كفار النصارى.
ض َ
َقا َل ْت« :فقال ُلم رسول اهلل  :إِ َّن بِ َأ ْر ِ
احل َب َش ِة َملِكاا ََل
فعن ُأ ِّم َس َل َم َة
ِِ
ُي ْظ َل ُم َأ َحدٌ ِعنْدَ ُهَ ،ف َ
جي َع َل اهلل َلك ُْم َف َر اجا َو َ ْ
َم َر اجا ِِمَّا َأ ْنت ُْم فِ ِيه.
احل ُقوا بِبِ ًَلده َحتَّى َ ْ
اجت ََم ْعنَا ِ َُباَ ،فنَزَلنَا َِخ ْري َد ٍار إِ ََل َخ ْ ِري َج ٍ
ارَ ،أ ِمنَّا َع ََل ِدينِنَا،
َفخَ َر ْجنَا إِ َل ْي َها َأ ْر َس ااَل َحتَّى ْ
َ
َو ََل ْ َنخْ َش ِمنْ ُه ُظ الَم»(.)2
قال الشيخ عبد العزيز بن باز( :وهكذا بعثه املهاجرين من مكة إىل بالد احلبشة
ليس ذلك مواالة للنصارى ،وإنام فعل ذلك ملصلحة املسلمني وختفيف الرش
عنهم)(.)3
وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي( :بالد الكفر نوعان :بالد حرب واضطهاد،
وبالد عهد وهدنة وأمن .ويدل عىل هذا أن النبي أذن ألصحابه أن هياجروا من
مكة حيث كانت بالد كفر ،واضطهاد ،وأذية ،وفتنة للمؤمنني إىل بالد احلبشة ،وهي
بالد كفر ،ولكنها بالد أمن واطمئنان ،وهي أخف بكثري من بالد الفتنة ،والرش
القليل أهون من الرش الكثري؛ وهلذا متكن الصحابة من إظهار دينهم فيها)(.)4
( )2انظر« :األموال» أليب عبيد .252:و«األم» للشافعي.251/2:
( )1رواه ابن إسحاق(السرية )562:بإسناده الصحيح ،ومن طريقه البيهقي(السنن الكربى-6/6:
اإل ْذ ِن بِ ِ
الس َ ِري ،باب ِ
ِ ،)5٣252كت ِ
اهل ْج َر ِة .ودالئل النبوة له( ،)٧15/2باب اهلجرة األوىل إىل احلبشة.
َاب ِّ
( )2جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة.٧6٧/٣:
( )4الفتاوى السعدية.62:
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حتت محاية عمه أيب طـالب وكفار بني هاشم ،ف َع ْن ا ْب ِن
بل دخل النبي
مسع ٍ
ول اهلل َف َم َن َع ُه اهلل بِ َع ِّم ِه َأ ِِب َطالِ ٍ
َق َالَ « :ف َأ َّما َر ُس ُ
ب»(.)1
ود
ْ ُ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وكان أبو طالب ينرص النبي ،ويذب عنه مع
رشكه ،وهذا كثري فإن املرشكني ،وأهـل الكتاب فيهم املؤمتن ،كام قال تعاىل :ﱹ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

ﮱﱸ [آل عمران.)2()]٣2 :
* الوجه اخلامس :االستعانة بالكفار ملصلحة املسلمني جائزٌ شرعًا ،وال يناقض
عقيدة الوالء والرباء:
بل قد يكون واج ًبا إذا مل يتم ذلك إال به ،وهذا املوضوع هو من مسائل
السياسات الرشعية الدقيقة املنوطة بوالة األمور وأهـل الرسوخ من العلامء ،وقد ال
ختضع هذه املسألة ملجرد ظواهر بعض النصوص املحتملة التي خيتلف الناس يف
داللتها ،بل ختضع لقواعد الدين الكلية ،ومقاصده التي ال يمكن أن تتبدل ،أو
تتغري ،أو خيتلف عليها ،كالقاعدة الكلية املجمع عليها( :أن تدرأ أعظم املفسدتني
باحتامل أدنامها).
ولذا جتد أن العلامء يذكرون هذه املسألة يف أبواب الفقه ،ال يف أبواب االعتقاد،
وحتى من اختار منهم عدم االستعانة بالكفار مل يصم القائلني هبا بمواالة الكفار ،أو
بالتهوين من شأهنا:
فابن املنذر يذكرها يف «باب ذكر االختالف يف املرشك يستعان به عىل العدو»،
وخيتار عدم جواز االستعانة هبم ،ثم يقول( :فإن استعان هبم إمام أعطوا أقل ما قيل،
وهو أن يرضخ هلم شي ًئا ،إذ ال نعلم حجة توجب أن يسهم هلم)(.)3
( )2رواه أمحد( ،)٧8٧2-٧82/6وابن ماجه( ،)521-2٧/5كتاب املناقب ،باب فضل سلامن وأيب ذر
عن مناقب الصحابة ،باب ذكر
واملقداد ،وصححه ابن حبان( ،)٣18٧-228/52كتاب إخباره
بالل بن رباح املؤذن  ،واحلاكم( ،)22٧8-٧21/٧كتاب معرفة الصحابة.
( )1جمموع الفتاوى.552/2:
( )2األوسط.5٣٣/55:
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وقال الشيخ عبد العزيز بن باز( :ومما جيب التنبيه عليه أن بعض الناس قد يظن
أن االستعانة بأهل الرشك تعترب مواالة هلم ،وليس األمر كذلك فاالستعانة يشء
واملواالة يشء آخر)(.)1
ومن ذلك قتال كفار خزاعة أحالف النبي معه يف فتح مكة ،وشهود كثري
بدروع
يف جيشه ،واستعانة النبي
من املرشكني غزوة حنني مع النبي
صفوان بن أمية وهو مرشك ،وقوله فيام روى أمحد وأبو داود بإسناد صحيح:
ِ
ِ
«ستُص ُِ
لحا ِآمنااَ ،ف َت ْغ ُز َ َ
ون،
َْص َ
احل َ
الرو َم ُص ا
َ َ
ون ُّ
ون أ ْنت ُْم َو ُه ْم َعدُ ًّوا م ْن َو َرالك ُْمَ ،ف ُتن َ ُ
ون»(.)2
ونَ ،وت َْس َل ُم َ
َو َت ْغن َُم َ
قال الشيخ عبد العزيز بن باز( :وال شك أن االستعانة بغري املسلمني يف الدفاع
عن املسلمني وعن بالدهم ،ومحايتها من كيد األعداء -أمر جائز رش ًعا ،بل واجب
حمتم عند الرضورة إىل ذلك؛ ملا يف ذلك من إعانة للمسلمني ،ومحايتهم من كيد
أعدائهم ،وصد العدوان املتوقع عنهم ...وكانت خزاعة مسلمها وكافرها يف جيش
النبي يف غزوة الفتح ضد كفار أهل مكة(.)4())3
 

( )2جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة.٧62/٣:
( )1تقدم خترجيه.
( )2جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة5٣2/6:
( )4انظر للرد عىل هذه الشبهة بتوسع كتايب «حقيقة الوالء والرباء يف الكتاب والسنة».
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:
يكفر الغالة املسلمني وحكامهم بعقد االتفاقات األمنية مع الكفار املتضمنة
لتبادل املعلومات ،وهي التي يطلقون عليها التجسس لصالح الكفار ،واجلواب عىل
ذلك :أن الرشيعة قد أقرت األحالف التي تكون بني املسلمني والكفار ،والتي
يكون هدفها حتقيق أمن النفوس ،ونرص املظلوم ،وعقوبة من نصت املعاهدات عىل
جرمه بسبب غدر ،أو نحوه ،واألدلة عىل ذلك ما يأِت:
* األول:
أن اهلل نص يف كتابه عىل وجوب الوفاء بالعهود التي تكون بني املسلمني
وغريهم إذا تضمنت النرصة عىل احلق ،ومنع الظلم فيام بينهم:
روى البخاري َع ْن َع ْب ِد اهلل ْب ِن َع َّبا ٍ
س يف قوله تعاىل :ﮋﯠ ﯡ
َان اسمُ َه ِ
ون سمََّا
اج ُر َ
ﯢﮊ [النساءَ ،]٧٧:ق َالَ « :و َر َث اة ﮋ ﯨ ﯩ ﯪﮊَ ،ق َال :ك َ
ث اسمُ َه ِ
اج ُر األَن َْص ِ
ون َذ ِوي َر ِِحِ ِه؛ لِ ُ
َق ِد ُموا اسمَ ِدينَ َة َي ِر ُ
آخى النَّبِ ُّي
أل ُخ َّو ِة ا َّلتِي َ
ي ُد َ
ار َّ
تُ ،ث َّم َق َال :ﮋﯨ ﯩ
ت ﮋﯠ ﯡ ﯢﮊ ن ََسخَ ْ
َب ْين َُه ْمَ ،ف َل ََّم َن َز َل ْ
اث ،وي ِ
ﯪﮊ :إِ ََّل النََّص والر َفاد َة والن َِّصيح َة ،و َقدْ َذه ِ
وِص َل ُه»(.)1
َ َ
َ َ
ْ َ َ ِّ َ َ
ب اسم َري ُ َ ُ
وقال جماهد بن جرب( :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﮊ قال :كان
فأمروا يف اإلسالم أن يعطوهم نصيبهم من العقل واملشورة
ٌ
حلف يف اجلاهليةُ ،
والنرصة ،وال مرياث)(.)2
قال ابن جرير الطربي بعد ذكر األقوال يف تفسري اآلية( :وأوىل األقوال
بالصواب يف تأويل قوله :ﮋ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﮊ ،قول من
حل َ
واالتَ ،باب َق ْو ِل اهلل َت َع َ
اىل ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ
( )2رواه البخاري( ،)2262-62/٧كت ُ
َاب ا َ
ﯫ ﯬﮊ [النساء.]٧٧:
( )1رواه الطربي (جامع البيان يف تأويل القرآن .)62٣8-2٣8/8:وسعيد بن منصور(السنن-55٧/5:
ِ
الفر ِائ ِ
اب َال ُي ّو َر ُ
حل ِم ْيل إِالَّ بِ َب ّين ٍَة.
ضَ ،ب ُ
ثا َ
 ،)261كتاب َ

222

قال :والذين عقدت أيامنكم عىل املحالفة ،وهم احللفاء .وذلك أنه معلوم عند مجيع
أهل العلم بأيام العرب وأخبارهاّ ،
أن عقد احللف بينها كان يكون باأليامن والعهود
واملواثيق)(.)1
ففي هذه اآلية أمر اهلل تعاىل بالوفاء بالعهود التي بني املسلمني ،إذا تضمنت
احلق والعدل :من حفظ النفوس املعصومة ،وحفظ األمن ،ونرصة املظلوم ،واألخذ
عىل يد الظامل.
* الثاني:
أن النبي مدح حلف الفضول الذي تعاقد عليه بعض أهل اجلاهلية :عىل ْ
أن
ال جيدوا مظلو ًما بمكة إال قاموا معه حتى ترد مظلمته ،فقال َ « :ش ِهدْ ُت ِح َ
لف
ِ
َّي مع عم ِ
أيضا:
ِح َر ال َّن َع ِمَ ،و َأ ِِّن َأ ْن ُك ُث ُه»( ،)2وقال ً
ومتي َو َأنَا ُغ ًَل ٌمَ ،ف ََم ُأح ُّ
ب َأ َّن ِل ُ ْ
اسمُ َط َّيبِ َ َ َ ُ ُ َ
« َو ْلو ُأ ْد َعى بِ ِه ِف ا ِإل ْسًل ِم ألَ َج ْبت»(.)3
لف ِِف ا ِ
َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهلل ََ « :ل ِح َ
إل ْس ًَل ِمَ ،و َأ ُّي ََم
و َع ْن ُج َب ْ ِري ْب ِن ُم ْط ِع ٍم
اجل ِ
ِح ٍ
َان ِِف َ
اهلِ َّي ِة ََل ْ َي ِز ْد ُه ا ِإل ْس ًَل ُم إِ ََّل ِشدَّ اة»(.)4
لف ك َ
قال أبو عبد اهلل القرطبي عن حلف الفضول( :وهذا احللف هو املعنى املراد
اجل ِ
يف قوله عليه السالم« :و َأيَم ِح ٍ
َان ِف َ
اهلِ َّي ِة ََل ْ َي ِز ْد ُه ا ِإل ْس ًَل ُم إِ ََّل ِشدَّ اة»؛ ألنه
لف ك َ
َ ُّ َ
موافق للرشع؛ إذ أمر باالنتصاف من الظامل ،فأما ما كان من عهودهم الفاسدة
وعقودهم الباطلة عىل الظلم والغارات ،فقد هدمه اإلسالم)(.)5
( )2جامع البيان يف تأويل القرآن.285/8:
ِ
ِ
ِ
َاب األَ ْي َامن ،ذكْر َخ َ ِرب ف ْيه
( )1رواه أمحد( .)5622-56٧/٧وصححه ابن حبان( ،)2٧٣٧-256/51كت ُ
ِ
ِ
َاب املُكَاتب .والضياء
ُش ُهو ُد املصطفى
ِح َ
لف ا ُمل َط َّيبِ َ
ني .واحلاكم(املستدرك ،)28٣1-2٧6/2:كت ُ
املقديس(األحاديث املختارة.)652-262/5:
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
تاب َق ْس ِم ال َفيء والغَن ْي َمة ،باب إِ ْع َطاء ال َف ْىء َع َىل الدِّ َيوان َو َم ْن َت َق ُع
( )2رواه البيهقي( ،)52826-٧6٣/6ك ُ
بِ ِه البِدَ ا َي ُة ،بإسناد مرسل صحيح ،وصححه األلباين(ختريج فقه السرية.)٣2:
ِ
ِ
الص َحا َب ِة ،باب ُم َؤ َ
ني َأ ْص َحابِ ِه .
اخ ِاة النَّبِ ِّي َب ْ َ
( )4رواه مسلم( ،)6628-58٧/٣كتَاب َف َضائ ِل َّ
( )2اجلامع ألحكام القرآن.٧٧/6:
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وذكر أبو العباس القرطبي إبطال اإلسالم حللف اجلاهلية بالنرصة عىل الظلم،
ثم قال( :وبقي التعاقد والتحالف عىل نرصة احلق ،والقيام به ،وأوجب ذلك بأصل
الرشيعة إجيا ًبا عا اما عىل من قدر عليه من املك َّلفني)(.)1
ففي هذه األحاديث يمتدح النبي

أحالف الكفار إذا تضمنت نرص املظلوم

واألخذ عىل يد الظامل ،وأن هذه األحالف ال يزيدها اإلسالم إال قوة وثباتًا ،إذا
تضمنت حفظ النفوس املعصومة ،ورد احلقوق ،واألخذ عىل يد الظامل.
* الثالث:
أن النبي حني جاءه رسوال مسيلمة ،فسأهلام فام تقوالن؟ فقاال :نقول
الر ُس َل ََل ُت ْقت َُل
كام قال أي :من تصديقه بزعم النبوة  -فقال َ « :واهلل َل ْو ََل َأ َّن ُّ
ت َأ ْعنَا َقك ََُم»(.)2
َض ْب ُ
َل َ َ
اعتام ٌد منه عىل ما تعارف عليه الناس كافرهم ومسلمهم،

فهذا من النبي

قبل اإلسالم وبعده من اتفاقات تعارفوا عليها؛ لتأمني من يشمله هذا العرف ،ومل
خيرق النبي

هذا العرف العام حتى مع من واجهه

الرصاح.
هبذا الكفر ّ

قال الشوكاين ،وذكر تأمني الرسل( :وهكذا كان األمر عند غري أهل اإلسالم
من ملوك الكفر ،فإن النبي

كان يراسلهم من غري تقدم أمان منهم لرسله ،فال

يتعرض هلم متعرض)(.)3
بل إن النبي

ربام عمل هبذه األعراف واملواثيق املتعارف عليها ،حني حيتاج

إليها عند دخوله لبلد عدوه الذي خيشى منه عىل دمه ،فقد أرسل النبي
كافرا :أن يدخل يف محايته؛ دف ًعا للظلم الذي خيافه
ملطعم بن عدي وكان ً
( )2املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم.282/6:
ِ
ِ
ِ
الر ُس ِل.
َاب اجل َهادٌ ،
( )1رواه أمحد( ،)52686-٧66/22وأبو داود( ،)2٣65-62/2كت ُ
باب يف ُّ
( )2السيل اجلرار.261/2:

من
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قريش ،فأمنه املطعم حتى دخل مكة آمنًا ،وهو منه

اتبا ًعا ألعراف العرب يف

اجلاهلية يف محاية ونرصة املظلوم(.)1
فإذا تعارف املسلمون والكفار -أو ما يسمى باملجتمع الدويل اليوم-
باتفاقيات أو بدوهنا عىل احلفاظ عىل أرواح من تشملهم هذه االتفاقيات واألعراف،
فال يمنع من ذلك الرشعً ،
كفرا كام يزعم هؤالء الغالة ،فكيف
فضال عن أن يكون ً
وهو معدو ٌد من حماسن اإلسالم؟
ولذا ملّا ذكر ابن القيم املستأمنني قال( :وأن يعرض عىل املستجري منهم
اإلسالم والقرآن ،فإن دخل فيه فذاك ،وإن أحب اللحاق بمأمنه أحلق به ،ومل يعرض
له قبل وصوله إليه ،فإذا وصل مأمنه عاد حرب ايا كام كان)(.)2
وقال عبد الرمحن بن أيب عمر بن قدامة عن احلريب يدخل دار اإلسالم بغري
أمان( :وإن ادعى أنه تاجر -وقد جرت العادة بدخول جتارهم إلينا -مل يعرض له إذا
كان معه ما يبيعه؛ ألهنم دخلوا يعتقدون األمان ،أشبه ما لو دخلوا بإشارة مسلم)(.)3
* الرابع:
أن النبي

ملّا قدم املدينة عقد معاهدة بينه وبني اليهود الذين يف املدينة عىل

التنارص بينهم لتحقيق األمن داخل املدينة ،الذي يشمل املسلمني ومن دخل يف
حلفهم ،واليهود ومن دخل يف حلفهم:
ففي نص تلك الوثيقة التي ذكرها ابن إسحاق ،وابن شهاب الزهري :أن النبي
ً
مرسال ،واللفظ البن
ملا قدم املدينة هادن اليهود ووادعهم ،فكان مما ذكراه
إسحاق« :وإِ ّنه من َتبِعنَا ِمن َيود َفإِ ّن َله النَّص واألُسو َة َغري م ْظ ُل ِ
َّي َو ََل ُم َتن ِ ِ
ين
وم َ
َاَص َ
َ ُ َ ْ َ ْ َُ َ
ُ ْ َ َ ْ َ َْ َ
( )2انظر :التمهيد ،55٣/٧:فتح الباري ،٧22/٣:زاد املعاد.٧1/٧:
( )1أحكام أهل الذمة.8٣2/2:
( )2الرشح الكبري.262/51:
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ع َلي ِهم ،وإِ ّن بين َُهم النَّص ع ََل من حارب َأه َل ه ِذ ِه الص ِ
حي َي ِةَ ،وإِ ّن َب ْين َُه ْم الن ّْص َح،
ّ
َ ْ ْ َ َْ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
لم ْظ ُلو ِمَ ،وإِ ّن
الُب ُد َ
َوالنّص َ
َّص ل َ
ون ا ِإل ْث ِمَ ،وإِ ّن ُه ََل ْ َيأ َث ْم ْام ِرؤٌ بِ َحلييهَ ،وإِ ّن الن ْ َ
يح َةَ ،و ِ ّ
ُم ِ
َّيَ ،وإِ ّن َي ْث ِر َب َح َرا ٌم َج ْو ُف َها ألَ ْه ِل َه ِذ ِه
َّي َما َد ُاموا ُ َ
ال َي ُهو َد ُين ِْي ُق َ
اربِ َ
ون َم َع ا ُسم ْؤ ِمن ِ َ
الص ِ
حي َي ِة»(.)1
ّ
فإذا قام بعض حكام املسلمني بعقد اتفاقية أمنية كهذه االتفاقية ،عىل أن من
حالفنا له النرص غري مظلوم وال نارصين عليه ،كام أن عليهم النرص عىل من حارب
أطراف هذه املعاهدة ،وأن من أحدث يف بالد أطراف هذه املعاهدة فإن ذلك حرام
عليه ،فال فرق بينها وبني هذه املعاهدة التي أبرمها الرسول الكريم

.

* اخلامس:
أن النبي

صالح كفار مكة صلح احلديبية الذي تضمن وضع احلرب عرش

سنوات ،يأمن الناس عىل دمائهم وأمواهلم يف مكة واملدينة ،ويمتنع الطرفان عن
االعتداء عىل رعية الطرف اآلخر ،أو من دخل يف حلفه:
اد وا ُملص َ ِ
وط ِيف ِ ِ
الرش ِ
حل ْر ِ
ب »،
احلة َم َع َأ ْه ِل ا َ
اجل َه َ َ َ
فقد روى البخاري يف « َباب ُّ ُ
وابن حبان يف « ِ ِ
ب لِ ِ
ني َأعْدَ ِاء اهلل ،إِ َذا
استِ ْع َام ُل املُ َها َدن َِة َب ْينَ ُه َو َب ْ َ
باب ذك ِْر َما ُي ْست ََح ُّ
إل َما ِم ْ
ني َض َع ًفا َي ْع َج ُز ْو َن َعن ُْه ْم» ،وال َب ْي َه ِق ُّي يف « َباب اهلُدْ ن َِة َع َىل َأ ْن َي ُر َّد ِ
اإل َما ُم
َر َأى بِاملُ ْس ِل ِم ْ َ
ِ ِ
َم ْن َجا َء َب َلدَ ُه ُم ْس ِل ًام ِم ْن ا ُمل ْ ِ
ني» َع ِن املِ ْس َو ِر ْب ِن َخم ْ َر َم َة َو َم ْر َو َ
حلدَ ْيبِ َي ِة ِيف
رش ِك ْ َ
ان ،يف قصة ا ُ
ح ِد ٍ
يث َطو ْي ٍل ،وفِ ْيهَ « :ف َق َالُ :س َه ْي ٌلَ :و َع ََل َأ َّن ُه ََل َي ْأتِ َ
َان َع ََل
يك ِمنَّا َر ُج ٌلَ -وإِ ْن ك َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
)
2
(
الرشوط ِيف
جي ُ
دين َك -إِ ََّل َر َد ْد َت ُه إِ َل ْينَا»  .ويف رواية للبخاري يف « َباب َما َ ُ
وز م َن ُّ ُ
ِ
اإل ْس َال ِم َواألَ ْحكَا ِم َوا ُمل َبا َي َع ِة»َ « :ف َر َّد َر ُس ُ
َي ْو َمئِ ٍذ َأ َبا َجنْدَ ِل ْب َن ُس َه ْي ٍل إِ ََل َأبِ ِيه
ول اهلل
( )2رواه ابن إسحاق(سرية ابن هشام ،)566/2:وأبو عبيد(األموال ،)252:بإسناد صحيح مرسل.
وساقه ابن كثري(البداية والنهاية .)2٣2/٧:واتفق العلامء عىل صحتها انظر :كتاب األم(،)251/2
الصارم املسلول(.)62
( )1سبق خترجيه.
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س َهي ِل ب ِن عم ٍرو ،و ََل ي ْأ ِ
َأ َحدٌ ِم َن الر َج ِ
ت َر ُس َ
ال إِ ََّل َر َّد ُه ِِف تِ َ
لك اسمُدَّ ِة َوإِ ْن
ول اهلل
ِّ
َ َْ
ُ ْ ْ َ ْ
ِ
ِ
ِ ()1
ُم َّمدُ ْب ُن َع ْبد اهلل َو ُس َه ْي ُل ْب ُن
اص َط َل َح َع َل ْيه ُ َ
ك َ
َان ُم ْسل اَم»  .ويف رواية أمحدَ « :ه َذا َما ْ
ِ
احل ْر ِ
ُف َب ْع ُض ُه ْم َع ْن َب ْع ٍ
َع ْم ٍرو َع ََل َو ْض ِع َ
َّاسَ ،و َيك ُّ
ض،
َّش ِسن ِ َ
َّيَ ،ي ْأ َم ُن ف َيها الن ُ
ب َع ْ َ
ِم ْن َأ ْص َحابِ ِه بِغ ْ ِ
َع ََل َأ َّن ُه َم ْن َأتَى َر ُس َ
َري إِ ْذ ِن َولِ ِّي ِه َر َّد ُه َع َل ْي ِه ْمَ ،و َم ْن َأتَى ُق َر ْي اشا
ول اهلل
ِِم َّ ْن م َع رس ِ
ََل ْ َي ُر ُّدو ُه َع َل ْي ِهَ .وإِ َّن َب ْينَنَا َع ْي َب اة َم ْك ُيو َف اةَ ،وإِ َّن ُه ََل إِ ْس ًَل َل َو ََل
ول اهلل
َ َ ُ
ُممدٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
إِ ْغ ًَل َلَ .وك َ ِ
َشط ِه ْم ح َ
َابَ :أ َّن ُه َم ْن َأ َح َّ
َّي َك َت ُبوا الكت َ
ب َأ ْن َيدْ ُخ َل ِِف َع ْقد ُ َ َّ
َان ِف َ ْ
ِ ِ
ِِ
ب َأ ْن َيدْ ُخ َل ِِف َع ْق ِد ُق َر ْي ٍ
ت
ش َو َع ْه ِد ِه ْم َد َخ َل فِ ِيهَ ،فت ََوا َث َب ْ
َو َع ْهده َد َخ َل فيهَ ،و َم ْن َأ َح َّ
ُخزَا َع ُة َف َقا ُلوا :ن َْح ُن م َع َع ْق ِد رس ِ
ت َبنُو َبك ٍْر َف َقا ُلوا :ن َْح ُن
ول اهلل
َو َع ْه ِد ِهَ ،وت ََوا َث َب ْ
َ ُ
َ
ِ ِ ()2
ِِف َع ْق ِد ُق َر ْي ٍ
ش َو َع ْهده ْم» .
قال اخلطايبَ «( :ع ْي َب اة َم ْك ُيو َف اة» :املرشجة ،وهي املشدودة برشجها ،والعيبة
صدورا سليمة ،وعقائد صحيحة يف املحافظة عىل العهد
هاهنا مثل .واملعنى :أن بيننا
ً
الذي عقدناه بيننا .وقوله « ََل إِ ْس ًَل َل َو ََل إِ ْغ ًَل َل» :فإن اإلسالل من السلة ،وهي
ً
الرسقة ،واإلغالل اخليانة ،يقالَّ :
إغالال ،و َغ َّل يف الغنيمة
أغل الرجل إذا خان
ُغ ً
رسا
لوال .يقول :إن بعضنا يأمن ً
بعضا يف نفسه وماله ،فال يتعرض لدمه وال ملاله ا

جهرا ،وال خيونه يف يشء من ذلك)(.)3
وال ً
ففي هذا احلديث أن النبي

أقر يف هذه املعاهدة األمنية الصلح مع الكفار

بعهود ومواثيق مكتوبة بني املسلمني والكفار ،بحيث يأمن فيها الناس من الطرفني
عىل دمائهم وأمواهلم من اخليانة والغدر ،ويكف بعضهم عن بعض ،ويشمل هذا
العهد إرجاع من أسلم من كفار مكة بعد الصلح ألهل مكة؛ حتقي ًقا للمصلحة
العامة لإلسالم ،مع أهنم مل حيدثوا ومل يعتدوا ،وهذا أصل يف وجوب الوفاء
( )2سبق خترجيه.
( )1رواه أمحد ( ،)58651-252/٧5بإسناد حسن
( )2معامل السنن.٧٧2/2:
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باملعاهدات األمنية اليوم يف تسليم املجرمني واإلرهابيني إذا احتاج هلا املسلمون،
خاصة مع ضعف ونحوه؛ ألنه إذا كان النبي س َّلم املسلم الربيء من كل جناية
وفاء للعهد ،فتسليم املسلم الذي اعتدى عىل املعاهدين وخفر ذمة املسلمني من باب
أوىل بمقتىض املعاهدة امللجئة بني الطرفني ،وإن كان األوىل أن يعاقب كل ٍ
معتد من
الطرفني يف بلده ما استطعنا إىل ذلك ً
سبيال.
قال ابن قدامة وذكر انقسام الرشوط يف عقد اهلدنة إىل قسمني( :رشط
صحيح :مثل أن يشرتط عليهم ً
ماال ،أو معونة املسلمني عند حاجتهم إليهم ،أو
مسلام أو بأمان ،فهذا يصح ،وقال أصحاب
يشرتط هلم أن يرد من جاءه من الرجال
ً
الشافعي :ال يصح رشط رد املسلم إال أن يكون له عشرية حتميه ومتنعه .ولنا أن
ووَّف هلم به؛ فرد أبا جندل بن سهيل ،وأبا
النبي رشط ذلك يف صلح احلديبية َّ َ
بصري ،ومل خيص بالرشط ذا العشرية؛ وألن ذا العشرية إذا كانت عشريته هي التي
تفتنه وتؤذيه فهو كمن ال عشرية له ،لكن ال جيوز هذا الرشط إال عند شدة احلاجة
إليه وتعني املصلحة
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:
يكفر الغالة املسلمني وحكامهم بعقد املعاهدات املتضمنة لالتفاقات
العسكرية؛ بحجة أن ذلك من التويل هلم يف قوله :ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﮊ .وربام
صوروا كل معاهدة أهنا مبنية عىل املحبة واإلخوة والتويل التام؛ ليتعاطف السامع مع
هذا الطرح ،وال يستند قوهلم هذا إىل رشع أو عقل؛ ألن التعاون العسكري مع
الكفار ليس حمر ًما مطل ًقا ،بل له أحكام خمتلفة:
* األول:
حب ظهور دينهم
التعاون مع الكفار أمن ايا وعسكر ايا ضد املسلمني؛ ألجل ِّ
وبغض دين اإلسالم ،فهذا من املواالة الكفرية التي ال تعرف إال بإخبار املتعاون
معهم وترصحيه:
قال املاوردي :ﱹﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﱸ [املائدة( :]25 :حيتمل وجهني :أحدمها:
مواالهتم يف العهد ،فإنه منهم يف خمالفة األمر ،والثاين :مواالهتم يف الدين ،فإنه منهم
يف حكم الكفر ،وهذا قول ابن عباس)(.)1
وقال ابن عطية( :ومن توالهم بمعتقده ودينه فهو منهم يف الكفر ،واستحقاق
النقمة ،واخللود يف النار ،ومن توالهم بأفعاله من العضد ونحوه دون معتقد ،وال
إخالل بإيامن ،فهو منهم يف املقت واملذمة الواقعة عليهم وعليه)(.)2
وقال الشيخ الطاهر بن عاشور( :وقد اتفق علامء السنة عىل أن ما دون الرضا
بالكفر ومماالهتم عليه من الوالية ال يوجب اخلروج من الربقة اإلسالمية ،ولكنه
ضالل عظيم ،وهو مراتب يف القوة بحسب قوة املواالة)(.)3
( )2النكت والعيون.26/2:
( )1املحرر الوجيز.212/2:
( )2التحرير والتنوير.5٧5/2:
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* الثاني:
التعاون معهم أمن ايا وعسكر ايا ضد املسلمني؛ ألجل ٍ
أمر دنيوي دون اعتقاد
قبل ،فهذا من املواالة التي ال خترج صاحبها من اإلسالم؛ ولذا سأل النبي حاط ًبا
يكتم ذلك؛ ليبغت
هلم ،وكان
ملا كاتب أهل مكة خيربهم بغزو النبي
ِ
ِح َل َ
ً
ب َع ََل
ك َيا َحاط ُ
قريشا ،فأعلم اهلل  نبيه بذلك ،فدعاه النبي فقالَ « :ما َ َ
لت؛ َأ َر ْد ُت
ُون ُم ْؤ ِمناا بِاهلل َو َر ُسولِ ِهَ ،و َما َغ َّ ْري ُت َو ََل َبدَّ ُ
َما َصنَ ْع َ
ت؟ َق َالَ :ما ِِب إِ ََّل َأ ْن َأك َ
ك ُهن َ
ُون ِل ِعنْدَ ال َق ْو ِم َيدٌ َيدْ َف ُع اهلل ِ َُبا َع ْن َأ ْه ِِل َو َم ِ
الَ ،و َل ْي َس ِم ْن َأ ْص َحابِ َ
َاك إِ ََّل
َأ ْن َتك َ
َو َل ُه َم ْن َيدْ َف ُع اهلل بِ ِه َع ْن َأ ْهلِ ِه َو َمالِ ِهَ ،ق َالَ :صدَ َقَ ،ف ًَل َت ُقو ُلوا َل ُه إِ ََّل َخ ْ اريا»( .)1فدل عىل
وجوب االستفصال من الفاعل عن الدافع الذي محله عىل ذلك:

قال ابن العريب( :قوله تعاىل :ﱹﭙ ﭚ ﭛﱸ [املمتحنة ]5:يعني يف الظاهر؛
حاطب كان سليام بالتوحيد؛ بدليل أن النبي قال هلمَ « :أما ص ِ
ٍ
احبكُم
ألن قلب
َّ َ
ً
َف َقدْ َصدَ َق» ،وهذا نص يف سالمة فؤاده وخلوص اعتقاده)(.)2
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ( :مع أن يف اآليـة الكريمة
ما يشعر أن فعل حاطب نوع مواالة ،وأنه أبلغ إليهم باملودة ،وأن فاعل ذلك قد ضل
سواء السبيل ،لكن قولهَ « :صدَ َقكُمَ ،خ ُّلوا َسبِ ْي َله» ظاهر يف أنه ال يكفر بذلك إذا كان
مؤمنًا باهلل ورسوله ،غري ٍّ
شاك وال مرتاب ،وإنام فعل ذلك لغرض دنيوي)(.)3
وقال الشافعي عمن تعاون عسكر ايا مع الكفار( :وليس الداللة عىل عورة
مسلم ،وال تأييد كافر بأن ُحي ّذر أن املسلمني يريدون منه غرةً؛ ليحذرها ،أو يتقدم يف
نكاية املسلمني ب ُك ْفر َب ِّ ٍ
ني)( .)4ثم استدل بقصة حاطب .
ِ
استِتَا َب ِة املُ ْرتَدِّ ي َن
( )2سبق خترجيه من الصحيحني ،لكن هذا اللفظ رواه البخاري( ،)66٧6-58/6كتَاب ْ
واملُعانِ ِدين و ِقت ِ
ني.
َاهل ْمَ ،باب َما َجا َء ِيف املُ َت َأ ِّولِ َ
َ َ
َ َ
( )1أحكام القرآن.222/2:
( )2الدرر السنية2٣٧/5:
( )4األم.226/2:
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* الثالث:
التعاون معهم أمن ايا وعسكر ايا ملصلحة يراها اإلمام ال تكون ضد املسلمني ،فقد
دلت عىل جوازه النصوص الرشعية ،ومن ذلك:
 -1أن خزاعة كافرهم ومسلمهم دخلوا يف حلف النبي

ملّا عاهد كفار قريش

فلام اعتدى أحالف قريش عىل أحالفه من خزاعة ،هب
وفيهم مرشكونّ ،
لنرصهتم ففتح مكة ،وكانت خزاعة يف جيش النبي  ،ففيه جواز احللف
العسكري مع بعض الكفار عىل النرصة:
ان ِيف صلح احلديبيةَ « :وك َ ِ
َو َم ْر َو َ
َشطِ ِه ْم
ففي حديث املِ ْس َو ِر ْب ِن َخم ْ َر َم َة
َان ِف َ ْ
ِ
ُم َّم ٍد َو َع ْه ِد ِه َد َخ َل فِ ِيهَ ،و َم ْن
ب َأ ْن َيدْ ُخ َل ِِف َع ْق ِد ُ َ
ِح َ
َابَ :أ َّن ُه َم ْن َأ َح َّ
َّي َك َت ُبوا الكت َ
ب َأ ْن َيدْ ُخ َل ِِف َع ْق ِد ُق َر ْي ٍ
ت ُخزَا َع ُة َف َقا ُلوا :ن َْح ُن َم َع
ش َو َع ْه ِد ِه ْم َد َخ َل فِ ِيهَ ،فت ََوا َث َب ْ
َأ َح َّ
َع ْق ِد رس ِ
ت َبنُو َبك ٍْر َف َقا ُلوا :ن َْح ُن ِِف َع ْق ِد ُق َر ْي ٍ
ش
ول اهلل
َو َع ْه ِد ِهَ ،وت ََوا َث َب ْ
َ ُ
َو َع ْه ِد ِه ْم»(.)1

َت ُخزَا َع ُة ُح َل َياء لِرس ِ
َت َبنُو َبك ِْرٍ
ول اهلل َ ،وكَان ْ
وعن ابن عمر قال« :كَان ْ
َ َ ُ
ِ ِ ِ
َت َب ْين َُه ْم ُم َوا َد َع ٌة َأ َّيا َم ُ
احلدَ ْيبِ َي َة،
انَ ،ق َالَ :وكَان ْ
اء ألَ ِ ِْب ُس ْي َي َ
 َر ْه ٌط م ْن َبن ْي كنَا َن َة ُ -ح َل َي ََف َأ َغ َار ْت َبنُو َبك ٍْر َع ََل ُخزَا َع َة ِ ِْف تِ َ
َي ْست َْمدُّ ْو َن ُه،
لك ا ُسمدَّ ِةَ ،ف َب َع ُثوا إِ ََل َر ُس ْو ِل اهلل
انَ ،ف َصا َم َحتَّى َب َلغَ ُقدَ ْيدا اُ ،ث َّم َأ ْف َط َرَ ،ق َال:
َفخَ َر َج َر ُس ْو ُل اهلل
ُِم ُدًّ ا َُُلم ِ ِْف َش ْه ِر َر َم َض َ
ِ
ِ
ب َع َل ْيه
الس َي ِر َو ُي ْيط ُرواَ ،ف َم ْن َصا َم َأ ْجز ََأ َعنْ ُه َص ْو ُم ُهَ ،و َم ْن َأ ْف َط َر َو َج َ
ل َي ُص ْم الن ُ
َّاس ِ ِْف َّ
ِ
الس ًَل َح إِ ََّل
اءَ .ف َيت ََح اهلل َم َك َةَ ،ف َّل ََم َد َخ َل َها َأ ْسنَدَ َظ ْه َر ُه إِ ََل ال َك ْع َبة َف َق َالُ :ك ُّي َوا َّ
ال َق َض ُ
ُخزَا َع َة َع ْن َبك ٍْر»(.)2
( )2سبق خترجيه.
( )1صححه ابن حبان( ،)2666-٧21/5٧كتاب اجلنايات ،ذكر نفي القصاص يف القتل وإثبات التوارث
بني أهل ملتني .وحسنه الشيخ األلباين (التعليقات احلسان ،)2662-٧62/8 :والشيخ شعيب
األرنؤوط (حاشية صحيح ابن حبان.)٧25/5٧ :
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استجاز غزو بني بكر بن وائل؛ لتعدهيم عىل
وذكر ابن القيم أن النبي
حلفائه خزاعة ،ثم قال( :وكان هديه وسنته ،إذا صالح قو ًما وعاهدهم فانضاف
إليهم عدو له سواهم ،فدخلوا معهم يف عقدهم ،وانضاف إليه قوم آخرون ،فدخلوا
معه يف عقده -صار حكم من حارب من دخل معه يف عقده من الكفار حكم من
حاربه)(.)1
ا
مستدال عىل جواز التحالف مع الكفار حلامية
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز
املسلمني وبالدهم من كيد األعداء( :وكانت خزاعة مسلمها وكافرها يف جيش
النبي يف غزوة الفتح ضد كفار أهل مكة)(.)2
يف آخر الزمان عن قتال املسلمني والروم م ًعا يف حلف
 -2إخبار النبي
ٍ
لعدو من ورائهم ،مما يدل عىل جواز التعاون العسكري مع بعض املعاهدين
بينهم
الكفار عىل قتال الكفار احلربيني:
ول :ستُص ُِ
ت َر ُس َ
الرو َم
ول اهلل
فعن ِذي ِخم ْ َ ٍرب َ ،ق َالَ « :س ِم ْع ُ
احل َ
َي ُق ُ َ َ
ون ُّ
ِ
ِ
لحا ِآمنااَ ،ف َت ْغز َ َ
ون،
ونَ ،وت َْس َل ُم َ
ونَ ،و َت ْغن َُم َ
َْص َ
ُص ا
ُون أ ْنت ُْم َو ُه ْم َعدُ ًّوا م ْن َو َرالك ُْمَ ،ف ُتن َ ُ
ِ
ولَ ،فري َفع رج ٌل ِمن َأه ِل الن ِ ِ
ِ
يب،
ُث َّم ت َْر ِج ُع َ
الصل َ
ََّصان َّية َّ
ْ ْ
ون َحتَّى َتن ِْز ُلوا بِ َم ْرجٍ ذي ُت ُل ٍ َ ْ ُ َ ُ
ْ َ
َّي َفيدُ ُّقهَ ،ف ِعنْدَ َذلِ َ ِ
ِِ
ِ
ِ
َف َي ُق ُ
الرو ُم
ب َر ُج ٌل م َن ا ُسم ْسلم َ َ ُ
يبَ ،ف َيغ َْض ُ
الصل ُ
ب َّ
ولَ :غ َل َ
ك َتغْد ُر ُّ
ِ
لح َم ِة»(.)3
لم َ
َو َ َْت َم ُع ل َ
قال الشيخ عبد العزيز بن باز ،مبينًا جواز عقد األحالف مع الكفار للدفاع عن
أنه قال« :إِ َّنكُم تُص ُِ
لحا ِآمنااُ ،ث َّم
بالد املسلمني( :وصح عنه
احل َ
الرو َم ُص ا
َ
ون ُّ
ون َأ ْنت ُْم َو ُه ْم َعدُ ًّوا ِم ْن َو َرالِك ُْم» ،فهذا معناه االستعانة هبم عىل قتال العدو
ُت َقاتِ ُل َ
الذي من ورائنا)(.)4

( )2زاد املعاد.522/٧:
( )1جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة.5٣2/6:
( )2سق خترجيه.
( )4جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة.582/6:
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* الرابع:
ً
صائال
التعاون معهم أمن ايا وعسكر ايا ملعاهدة عامة؛ لصد من كان معتد ًيا ،أو
من الدول الكافرة ،أو املسلمة ،أو ملقتىض معاهدة احتاجها اإلمام ملصلحة رعيته،
خاصة يف هذا العرص الذي يكون فيه االعتداء من بعض حكام الدول اإلسالمية
عىل دول أخرى ،فهذا جائز قد جاءت السنة بمثله:
 -1فالنبي مدح حلف الفضول الذي تعاقد عليه بعض أهل اجلاهلية ،عىل
ْ
أن ال جيدوا مظلو ًما إال قاموا معه حتى ترد مظلمته ،حني قال :
ِ
َّي مع عم ِ
« َش ِهدْ ُت ِح َ
ِح َر ال َّن َع ِمَ ،و َأ ِِّن
ومتي َو َأنَا ُغ ًَل ٌمَ ،ف ََم ُأح ُّ
ب َأ َّن ِل ُ ْ
لف اسمُ َط َّيبِ َ َ َ ُ ُ َ
َأ ْن ُك ُث ُه»(.)1
أيضاَ « :و ْلو ُأ ْد َعى بِ ِه ِف ا ِإل ْسًل ِم ألَ َج ْبت»(.)2
وقال ً
اجل ِ
وقال« :و َأيَم ِح ٍ
َان ِف َ
اهلِ َّي ِة ََل ْ َي ِز ْد ُه ا ِإل ْس ًَل ُم إِ ََّل ِشدَّ اة»(.)3
لف ك َ
َ ُّ َ
قال أبو عبد اهلل القرطبي عن حلف الفضول( :وهذا احللف هو املعنى املراد
اجل ِ
يف قوله « :و َأيَم ِح ٍ
اهلِ َّي ِة ََل ْ َي ِز ْد ُه ا ِ
َان ِف َ
إل ْس ًَل ُم إِ ََّل ِشدَّ اة»؛ ألنه موافق
لف ك َ
َ ُّ َ
للرشع؛ إذ أمر باالنتصاف من الظامل ،فأما ما كان من عهودهم الفاسدة وعقودهم
الباطلة عىل الظلم والغارات فقد هدمه اإلسالم)(.)4
 -2أن النبي ملّا قدم املدينة عقد معاهدة بينه وبني اليهود؛ للتنارص لدفع أي
عدوان يوجه إىل املسلمني ومن دخل يف حلفهم ،أو إىل اليهود ومن دخل يف حلفهم:
ففي نص هذه الوثيقة «وإِ ّن بين َُهم النَّص ع ََل من حارب َأه َل ه ِذ ِه الص ِ
حي َي ِة،
ّ
َ َْ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
ِ ِِ
ِ
ْ
ون ا ِ
َّص
الُب ُد َ
َوإِ ّن َب ْين َُه ْم الن ّْص َح َوالنّص َ
إل ْث ِمَ ،وإِ ّن ُه ََل ْ َيأ َث ْم ْام ِرؤٌ بِ َحلييهَ ،وإِ ّن الن ْ َ
يح َة َو ِ ّ
( )2سبق خترجيه.
( )1سبق خترجيه.
( )2سبق خترجيه.
( )4اجلامع ألحكام القرآن.٧٧/6:
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ِ
ُم ِ
َّيَ ،وإِ ّن َي ْث ِر َب َح َرا ٌم َج ْو ُف َها
َّي َما َد ُاموا ُ َ
لم ْظ ُلو ِمَ ،وإِ ّن ال َي ُهو َد ُين ِْي ُق َ
اربِ َ
ون َم َع اسمُ ْؤ ِمن ِ َ
ل َ
حي َي ِة» .ويف رواية« :و َأُنم إِ َذا دعوا الي ُهود إِ ََل صلحٍ حلِي ٍ
ألَه ِل ه ِذ ِه الص ِ
ف َُُل ْم َفإِ َُّنُم
ُ
َ َ
َُ
ّ
ْ َ
َ ْ
َ َّ ْ
يص ُِ
عونا إِ ََل ِم ْث ِل َذلِ َ
ين»(.)1
احلو َن ُهْ ،
ك َفإِنَّه َُُلم َع ََل ُ
اسمؤ ْمن ِ ْ َ
َّيَّ ،إَل َم ْن َح َار َب الدّ َ
وإن َد ْ
ُ ْ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وقد ّبني فيها أن كل من تبع املسلمني من اليهود
فإنه له النرص ،ومعنى االتباع :مساملته وترك حماربته ،ال االتباع يف الدين ،كام بينه يف
ٍ
حمارب من هيود دخل يف هذا .ثم
أثناء الصحيفة ،فكل من أقام باملدينة وخمالفيها غري
بني أن ليهود كل بطن من األنصار ذمة من املؤمنني ،ومل يكن باملدينة أحد من اليهود
إال وله حلف ،إما مع األوس أو مع بعض بطون اخلزرج)(.)2
وقال ابن القيم( :فلام قدم النبي هادهنم ووادعهم مع إقراره هلم ،وملن كان
حول املدينة من املرشكني من حلفاء األنصار ،عىل حلفهم وعهدهم الذي كانوا
عليه ،حتى إنه عاهد اليهود أن يعينوه إذا حارب)(.)3
وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز استعانة الدولة السعودية باحللف الدويل من
املسلمني والكفار ضد عدوان حاكم العراق عىل دولة الكويت( :وقد صدر من هيئة
كبار العلامء  -وأنا واحد منهم -بيان بذلك أذيع يف اإلذاعة ،ونرش يف الصحف،
وهذا ال شك يف جوازه ،إذ ال بأس أن يستعني املسلمون بغريهم للدفاع عن بالد
املسلمني ،ومحايتهم وصد العدوان عنهم ،وليس هذا من نرص الكفار عىل املسلمني
الذي ذكره العلامء يف( :باب حكم املرتد) ،فذاك أن ينرص املسلم الكافر عىل إخوانه
املسلمني ،فهذا هو الذي ال جيوز ،أما أن يستعني املسلم بكافر؛ ليدفع رش كافر آخر
أو مسلم معتد ،أو خيشى عدوانه ،فهذا ال بأس به)(.)4
( )2سبق خترجيه.
( )1الصارم املسلول.62:
( )2أحكام أهل الذمة.5212/٧:
( )4جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة.582/6:
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وال شك أن التعاون العسكري مع الدول الكافرة يدخل يف النوع الثالث ،أو
الرابع ،وهو مرشوع إال عند الغالة الذين جيعلون املرشوع الذي فعله النبي

من

التويل الكامل ،بحجة أنه من نرصة الكفار ،فيكفرون بالظواهر دون معرفة املقاصد،
ويبنون أحكامهم عىل سوء الظن ،ويفرتضون الباطل ،وكل من خالفهم فقد حارب
اإلسالم ،كام قال تعاىل :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ [املنافقون.]2:
وينبني عىل هذا البيان بطالن تكفري هؤالء الغالة للحكام ومن حتتهم بوجود
القواعد العسكرية للكفار يف الدولة اإلسالمية ،أو العكس؛ ألن جوازها أو منعها
ينبني عىل جواز أو منع االتفاقيات األمنية والعسكرية ،كام يف الرد عىل هذه الشبهة
والتي قبلها ،فإذا كانت هناك معاهدة مشرتكة بني املسلمني والكفار عىل النرصة
والدفاع املشرتك فيام بينهم ،عىل من اعتدى وظلم من مسلم وكافر لرد عدوانه ،فال
يتصور أن يتم ذلك  -خاصة يف احلروب املعارصة املعقدة  -إال بوجود القواعد
العسكرية؛ الستقبال طائراهتم وأسلحتهم الثقيلة؛ لدحر العدو املشرتك عىل ظاهر
قول النبي اآلنف« :ستُص ُِ
ُون َأ ْنت ُْم َو ُه ْم َعدُ ًّوا ِم ْن
لحا ِآمنااَ ،ف َت ْغز َ
احل َ
الرو َم ُص ا
َ َ
ون ُّ
َو َرالِك ُْم» ،وكام حصل يف قتال حاكم العراق ،وإخراجه من دولة الكويت؛ وألن
النبي صالح ً
مسلام من
قريشا عىل ما هو أعظم من ذلك وهو أن يرد هلم من جاء
ً
أبنائهم؛ كام روى البخاري ،يف الصلحَ « :و َع ََل َأ َّن ُه ََل َي ْأتِ َ
َان َع ََل
يك ِمنَّا َر ُج ٌلَ -وإِ ْن ك َ
ِدين ِ َك -إِ ََّل َر َد ْد َت ُه إِ َل ْينَا»( .)1ويف رواية لهَ « :ف َر َّد َر ُس ُ
َي ْو َمئِ ٍذ َأ َبا َجنْدَ ِل ْب َن
ول اهلل
س َهي ٍل إِ ََل َأبِ ِيه س َهي ِل ب ِن عم ٍرو ،و ََل ي ْأ ِ
َأ َحدٌ ِم َن الر َج ِ
ت َر ُس َ
ال إِ ََّل َر َّد ُه ِِف
ول اهلل
ِّ
َ َْ
ُ ْ ْ َ ْ
ُ ْ
تِ َ
فعل اجتها ًدا
َان ُم ْسلِ اَم»( .)2ومل يقل أحد من العلامء أن النبي
لك اسمُدَّ ِة َوإِ ْن ك َ
خاط ًئاً ،
خاصا به  ،بل بوب البخاري عىل
كفرا ،ومل يعتربوه ا
فضال عن أن يكون ً
الرش ِ
اد»« ،باب ما َجي ُ ِ
اجله ِ
ِ
وط ِيف ِ
اإل ْس َال ِم»،
َ
الرشوط ِيف ِ َ
َ ُ
وز م َن ُّ ُ
احلديثنيَ « :باب ُّ ُ
( )2سبق خترجيه.
( )1سبق خترجيه.
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َو َب َّو َب ال َب ْي َه ِق ُّيَ « :باب اهلُدْ ن َِة َع َىل َأ ْن َي ُر َّد ِ
اإل َما ُم َم ْن َجا َء َب َلدَ ُه ُم ْس ِل ًام ِم َن املُ ْ ِ
ني».
رش ِك ْ َ
ِ
ب لِ ِ
ني َأعْدَ ِاء اهلل ،إِ َذا
استِ ْع َام ُل املُ َها َدن َِة َب ْينَ ُه َو َب ْ َ
َو َب َّوب ابن حبان« :ذك ُْر َما ُي ْست ََح ُّ
إل َما ِم ْ
ني َض َع ًفا َي ْع َج ُز ْو َن َعن ُْه ْم»(.)1
َر َأى بِاملُ ْس ِل ِم ْ َ
 

( )2سبق خترجيه.
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:
يكفر الغالة املسلمني وحكامهم بعقد املعاهدات املتضمنة لالتفاقات
االقتصادية ،وجيعلون ذلك من املواالة املخرجة من اإلسالم ،وليس عىل ما ذكروه
مستند من رشيعة رب العاملني ،فإن التعاون املايل مع الكفار جيوز بناء عىل االتفاقات
الثنائية والدولية ،التي ذكرنا طر ًفا منها يف الشبهتني السابقتني ،ولزيادة البيان نوضح
أن الرشيعة جاءت ببذل األموال للكفار يف ثالثة مواطن:
* األول :الضعف
وذلك حينام يكون املسلمون يف خوف مع كثرة أعدائهم ،فيعطى هذا العدو؛
دف ًعا ملرضته عند احلاجة:
ت َأ َّن ال َع َر َب َقدْ َر َم ْتك ُْم َع ْن
ف َع ْن َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
َق َالَ :ق َال « :إِ ِّ ِْن َقدْ َعلِ ْم ُ
سو ِ
احل ِ
احدَ ٍةَ ،و َأ َّن َ
ار َ
ث َي ْس َأ ُلك ُْم َأ ْن ت َُشاطِ ُر ْو ُه ََت ْ َر ا َسم ِد ْين َِةَ ،فإِ ْن َأ َر ْدت ُْم َأ ْن تَدْ َف ُعوا إِ َل ْي ِه
َق ْو ٍ َ
َع َامك ُْم َه َذا َحتَّى َتنْ ُظ ُروا ِ ِْف َأ ْم ِرك ُْم َب ْعدُ »(.)1
هم النبي أن يبذل املال للحارث الغطفاين؛ حلمله عىل
ففي هذا احلديث ّ
االنرصاف بقومه يف غزوة اخلندق؛ إضعا ًفا جليش الكفار ،وهذا يدل عىل جوازه عند
احلاجة:
قال أبو عبد اهلل القرطبي( :وجيوز عند احلاجة للمسلمني عقد الصلح بامل
يبذلونه للعدو؛ ملوادعة النبي عيينة بن حصن الفزاري ،واحلارث بن عوف املري
يوم األحزاب ،عىل أن يعطيهام ثلث ثمر املدينة ،وينرصفا بمن معهام من غطفان،
ً
قريشا ،ويرجعا بقومهام عنهم ،وكانت هذه املقالة مراوضة ومل تكن
وخيذال
عقدً ا)(.)2
( )2رواه الطرباين(املعجم الكبري ،)2216-28/6:والبزار(كشف األستار .)581٧-٧٧5/2:قال
اهليثمي(جممع الزوائد( :)51525-5٧2/6:فيهام حممد بن عمرو ،وحديثه حسن ،وبقية رجاله ثقات).
وللحديث شواهد صحيحة مرسلة تعضده.
( )1اجلامع ألحكام القرآن.25/8:
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وذكر ابن قدامة أن منع بعض العلامء له حممول عىل غري حال الرضورة ثم قال:
(وألن بذله املال إن كان فيه صغار ،فإنه جيوز حتمله لدفع صغار أعظم منه ،وهو
القتل ،واألرس ،وسبي الذرية الذين يفيض سبيهم إىل كفرهم ،ولوال أن ذلك جائز ملا
بذله النبي

)(.)1

* الثاني :املصلحة العامة للمسلمني:
لدفع الرش ،أو جلب املصلحة ،وذلك حينام يراد تأليف قلوب بعض الكفار ،أو
دفع رشهم:
لقول اهلل تعاىل حينام ذكر أهل الزكاة :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ

ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ [التوبة.]61:
َي ْو َمئِ ٍذ

و َع ْن ا ْب ِن ِش َه ٍ
اب أنه ذكر غنائم حنني ،فقالَ « :و َأ ْع َطى َر ُس ُ
ول اهلل
ان ْب َن ُأ َم َّي َة ِما َل اة ِم َن ال َّن َعمُِ ،ث َّم ِما َل اةُ ،ث َّم ِما َل اةَ .ق َال ا ْب ُن ِش َه ٍ
ابَ :حدَّ َثنِي َس ِعيدُ ْب ُن
َص ْي َو َ
ا ُسم َس َّي ِ
ان َق َالَ :واهلل َل َقدْ َأ ْع َط ِاِن َر ُس ُ
َما َأ ْع َط ِاِن َوإِ َّن ُه ألَ ْبغ ُ
َض
ول اهلل
ب َأ َّن َص ْي َو َ
ِ ِ
ب الن ِ
الن ِ
َّاس إِ َ َّل»(.)2
َّاس إِ َ َّلَ ،ف ََم َب ِر َح ُي ْعطيني َحتَّى إِ َّن ُه ألَ َح ُّ

ِ
اء َع ْبدُ اهلل ْب ُن ِذي
َق َالَ « :ب ْينَا ال َّنبِ ُّي
و َع ْن أيب َس ِع ِي ٍد اخلُدْ ِري
َي ْقس ُم َج َ
اخلوي َِص ِة الت َِّم ِ
يم ُّيَ ،ف َق َال :ا ْع ِدل َيا َر ُس َ
ول اهللَ .ف َق َالَ :و ْي َل َ
ك َو َم ْن َي ْع ِد ُل إِ َذا ََل ْ َأ ْع ِدل؟
ُ َْ َ
ابَ :د ْعنِي َأ ْ ِ
اخل َّط ِ
َق َالُ :ع َم ُر ْب ُن َ
ُي ِق ُر َأ َحدُ ك ُْم
ْض ْب ُع ُن َق ُهَ .ق َالَ :د ْع ُه؛ َفإِ َّن َل ُه َأ ْص َحا ابا َ ْ
ون ِم َن الدِّ ِ
الس ْه ُم ِم َن
َصًل َت ُه َم َع َصًلتِ ِهَ ،و ِص َي َام ُه َم َع ِص َي ِام ِهَ ،ي ْم ُر ُق َ
ين ك َََم َي ْم ُر ُق َّ
ِ ِ ()3
الرم َّية»
َّ
( )2املغني.268/6:
ِ
ِ
ِ
اب َما ُسئ َل َر ُس ُ
ول اهلل
َاب ال َف َضائ ِلَ ،ب ُ
( )1صحيح مسلم( ،)6562-٣2/٣كت ُ
( )2سبق خترجيه.
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :واملؤلفة قلوهبم نوعان :كافر ،ومسلم .فالكافر
مرضته إذا مل يندفع إال بذلك .واملسلم
إما أن ت ُْر َجى بعطيته منفعة :كإسالمه ،أو دفع ّ

املطاع ُي ْر َجى بعطيته املنفعة أيضا :كحسن إسالمه ،أو إسالم نظريه ،أو جباية املال

ينكف إال
ممن ال يعطيه إال خلوف ،أو لنكاية العدو ،أو كف رضره عن املسلمني إذ مل
ّ
بذلك .وهذا النوع من العطاء ،وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء ،كام
يفعل امللوك ،فاألعامل بالنيات ،فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من
جنس عطاء النبي

وخلفائه ،وإن كان املقصود العلو يف األرض والفساد كان من

جنس عطاء فرعون ،وإنام ينكره ذوو الدين الفاسد كذي اخلويرصة الذي أنكره عىل
عيل
النبي حتى قال فيه ما قال ،وكذلك حزبه اخلوارج أنكروا عىل أمري املؤمنني ٍّ
ما قصد به املصلحة من التحكيم وحمو اسمه ،وما تركه من سبي نساء املسلمني
وصبياهنم ،وهؤالء َأ َمر النبي بقتاهلم؛ ألن معهم دينا فاسدً ا ال يصلح به دنيا وال
آخرة)(.)1
وقال ابن القيم وذكر إعطاء مغانم حنني للمؤلفة قلوهبم( :فإن قيل :فلو دعت
حاجة اإلمام يف وقت من األوقات إىل مثل هذا مع عدوه هل يسوغ له ذلك؟ قيل:
اإلمام نائب عن املسلمني يترصف ملصاحلهم وقيام الدين ،فإن تعني ذلك؛ للدفع عن
اإلسالم ،والذب عن حوزته ،واستجالب رؤوس أعدائه إليه؛ ليأمن املسلمون
رشهم -ساغ له ذلك ،بل تعني عليه .وهل ُ َجت ِّو ُز الرشيعة غري هذا؟ فإنه وإن كان يف
احلرمان مفسدة ،فاملفسدة املتوقعة من فوات تأليف هذا العدو أعظم ،ومبنى
الرشيعة عىل دفـع أعىل املفسدتني باحتامل أدنامها ،وحتصيل أكمل املصلحتني
بتفويت أدنامها ،بل بناء مصالح الدنيا والدين عىل هذين األصلني)(.)2

( )2جمموع الفتاوى.261/28:
( )1زاد املعاد.222/٧:
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وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عن حكم التربع للكفار باألموال( :إذا
كان ملصلحة املسلمني فال مانع ،ندفع رشهم؛ فالزكاة يعطى منها املؤلفة قلوهبم ممن
كف رشه؛ الكافر الذي يرجى كف رشه عن املسلمني يعطى من املال ومن
يرجى ُّ
الزكاة التي هي فرض ،فكيف ال يعطى من املال الذي ليس بزكاة؛ ألجل دفع
أيضا من املسائل التي يظنها بعض اجلهال من املواالة،
رضرهم عن املسلمني؟ وهذا ً
وإنام هي مداراة خلطرهم ورشهم عن املسلمني)(.)1
* الثالث:
يف حالة التحالف بني الدولة املسلمة والكافرة عىل حماربة عدو صائل عىل
الطرفني ،أو خطر عىل األمن العام فيهام كتتبع جتار املخدرات أو املجرمني:
يف الوثيقة التي بينه وبني هيود املدينة ،ومن كان حول
فحني ينص النبي
ِ
َّص
املدينة من املرشكني من حلفاء األنصارَ « :وإِ ّن ُه َم ْن َتبِ َعنَا م ْن َ َُيو َد َفإِ ّن َل ُه الن ْ َ
َاَصين ع َلي ِهم ،وإِ ّن ع ََل الي ُه ِ
ِ
واألُسو َة َغري م ْظ ُل ِ
َّي
ود َن َي َقت َُه ْم َو َع ََل اسمُ ْسلِ ِم َ
وم َ
َّي َو ََل ُم َتن ِ َ َ ْ ْ َ َ
َ
َ ْ َ َْ َ
َن َي َقت َُهم ،وإِ ّن بين َُهم النَّص ع ََل من حارب َأه َل ه ِذ ِه الص ِ
حي َي ِة»(.)2
ّ
ْ َ َْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
فيتبني من هذه الوثيقة أن النفقة واجبة عىل ٍ
كل من الطرفني إذا اعتدى عدو
عىل الطرف اآلخر ،حيث إن الوثيقة أوجبت النفقة عىل املسلمني واليهود إذا حصل
حرب من عدو عىل أهل هذه الصحيفة ،وهذا مقتضاه التعاون املايل؛ لضامن أمن
الطرفني.
ويمكن أن يتطور هذا التعاون ،بحيث يكون يف هذا العرص بني دولتني مسلمة
وكافرة تشرتكان بالدعم االقتصادي بينهام؛ لتطوير األسلحة املناسبة للدفع عنهام
( )2األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجلديدة .562:وعدّ ل الشيخ صالح حفظه اهلل  -بعض أحرفها هنا
بقلمه.
( )1سبق خترجيه.
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ذو ِخم ْ َ ٍرب
عند االعتداء من األعداء ،كام جاءت صورته يف حديث النبي الذي رواه ْ
ول :ستُص ُِ
ت َر ُس َ
ُون َأ ْنت ُْم
ول اهلل
َ ،ق َالَ « :س ِم ْع ُ
لحا ِآمنااَ ،ف َت ْغز َ
احل َ
الرو َم ُص ا
َي ُق ُ َ َ
ون ُّ
ِ
ِ
ون»(.)1
ونَ ،وت َْس َل ُم َ
ونَ ،و َت ْغن َُم َ
َْص َ
َو ُه ْم َعدُ ًّوا م ْن َو َرالك ُْمَ ،ف ُتن َ ُ
ففي هذا احلديث يصطلح املسلمون مع دولة الروم عىل قتال عدو من ورائهم،
ومن البدهيي أنه ال يمكن أن يتم هذا القتال ،ثم النرص عىل هذا العدو إال بعد
اإلعداد بتعاون مسبق بني املسلمني والروم يف املجال األمني ،والعسكري،
واملخابراِت املعلوماِت واالقتصادي.
ولذا ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية قسم غنائم حنني بني املؤلفة قلوهبم  -دون
املهاجرين واألنصار  -للمصلحة العامة بتأليف قلوهبم عىل اإلسالم ،ثم قال:
(والذين أعطاهم منهم من ارتد عن اإلسالم قبل موته ،وعامتهم أغنياء ال فقراء،
فلو كان العطاء للحاجة مقد ًما عىل العطاء للمصلحة العامة مل يعط النبي هؤالء
األغنياء السادة املطاعني يف عشائرهم ،ويدع عطاء من عنده من املهاجرين واألنصار
 ،وقال له

الذين هم أحوج منهم وأفضل .وبمثل هذا طعن اخلوارج عىل النبي
ُم َّمدْ  ،ا ْع ِدلَ ،فإِن َ
َّك ََل ْ َت ْع ِدل»َ .و َق َال« :إِ َّن َه ِذ ِه َل ِق ْس َم ٌة َما ُأ ِريدَ ِ َُبا َو ْج ُه اهلل
أوهلمَ « :يا ُ َ
ِ
تَعاَل» ،حتى قال النبي َ « :و ْي َل َ
ْس َت إِ ْن
كَ ،و َم ْن َي ْع ِد ُل إِ َذا ََل ْ َأ ْع ِدل؟ َل َقدْ ِخ ْب َ
ت َو َخ ْ
ََل ْ َأ ْع ِد ُل .فقال له بعض الصحابة :دعني أْضب عنق هذا اسمنافق ،فقال :إِ َّن ُه َ ْ
َي ُر ْج ِم ْن
ِ ِ
ِ
ِضئ ِْض ِئ ه َذا َقوم ِ
قر َاءتَه َم َع
َ
ٌْ ْ
ُيق ُر َأ َحدُ ك ُْم َص ًَل َت ُه َم َع َص ًَل َِّتِمَ ،وص َي َام ُه َم َع ص َيام ِهمَ ،و َ
ِ
او ُز َحن ِ
جي ِ
الس ْه ُم
َاج َر ُه ْمَ ،ي ْم ُر ُق َ
ون ال ُق ْر َ
ِق َر َاء َِّت ٍمَ ،ي ْق َرؤُ َ
آن ََل ُ َ
ون م َن ا ِإل ْس ًَل ِم ك َََم َي ْم ُر ُق َّ
ِ
ِمن ِ ِ
وه ْم؛ َفإِ َّن ِِف َقتْلِ ِه ْم َأ ْج ارا ِعنْدَ اهلل َسم ِ ْن َق َت َل ُه ْم َي ْو َم
وه ْم َفا ْق ُت ُل ُ
الرم َّيةَ ،أ ْين َََم َلقيت ُُم ُ
َ َّ
ِ
ِ
ٍ ()2
الق َي َام ِة» .ويف رواية « َلئ ْن َأ ْد َر ْكت ُُه ْم ألَ ْق ُت َلن َُّه ْم َقت َْل َعاد»  .وهؤالء خرجوا عىل عهد
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
( )2سبق خترجيه.
( )1سبق خترجيه.

 ،فقتل الذين قاتلوه مجيعهم مع كثرة صومهم
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وصالهتم وقراءهتمَ ،ف ُأ ْخ ِر ُجوا عن السنة واجلامعة ،وهم قوم هلم عبادة وورع وزهد
لكن بغري علم ،فاقتىض ذلك عندهم أن العطاء ال يكون إال لذوي احلاجات ،وأن
إعطاء السادة املطاعني األغنياء ال يصلح لغري اهلل -بزعمهم -وهذا من جهلهم ،فان
العطاء إنام هو بحسب مصلحة دين اهلل ،فكلام كان هلل أطوع ،ولدين اهلل أنفع ،كان
العطاء فيه أوىل ،وعطاء احتاج إليه يف إقامة الدين وقمع أعدائه وإظهاره وإعالئه
أعظم من إعطاء من ال يكون كذلك ،وإن كان الثاين أحوج)(.)1
فيقال هلؤالء الغالة :أحوال حكام املسلمني اليوم بالتعاون االقتصادي مع
بعض دول الكفر ال خيرج عن هذه احلاالت املذكورة ،خاصة الثالثة ،ولكن تأبى
عقول هؤالء الغالة أن تستوعب فهم هذه القواعد الرشعية ،واملصالح املرعية يف
هذا العطاء وغريه ،حتى قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عنهم آن ًفا :ينكره ذوو الدين
الفاسد ممن أمر النبي

بقتاهلم؛ ألن معهم دينا فاسدً ا ال يصلح به دنيا وال آخرة؛

ألن العطاء إنام هو بحسب مصلحة دين اهلل ،وعطاء احتاج إليه يف إقامة الدين،
وقمع أعدائه ،وإظهاره ،وإعالئه أعظم من إعطاء من ال يكون كذلك .ولو فرض
أن من حكام الدول اإلسالمية من يتعاون مع الكفار اقتصاد ايا عىل غري هذه
األحوال املرشوعة ،فإن ذلك ال يقتيض كفر هذا احلاكم إذا كان أراد بذلك جمرد
بغضا لإلسالم وح ابا يف الكفر عىل ما قدمنا يف قصة حاطب
املصلحة الدنيوية ،ال ً

.

وهنا مسألة مهمة هي أشد من جمرد التعاون االقتصادي ،ويظن بعض
املتحمسني أهنا من باب نرصة وحمبة الكفار ،وذلك حني يقاتل الكفار دولة مسلمة
ال عهد هلا ،ويكون لدولة أخرى معاهدة اقتصادية ببرتول أو غريه مع هؤالء
الكفار ،فليس للدولة ا ُمل ِ
عاهدة أن تنقض هذه املعاهدة االقتصادية أو التجارية؛ ألن
اهلل منع نرصة املسلمني للمسلمني املنحازين عنهم بوطن إذا قاتلوا أهل عهدهم؛
( )2جمموع الفتاوى.2٣6/28:
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ألجل املعاهدة القائمة بقول اهلل تعاىل ﱹ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

مسلام من
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﱸ [األنفال ،]٣2 :وألن النبي كان يرد كل من جاءه
ً
أبناء كفار مكة هلم؛ ملقتىض معاهدة صلح احلديبيةَ « :و َع ََل َأ َّن ُه ََل َي ْأتِ َ
يك ِمنَّا َر ُج ٌل-
َان َع ََل ِدين ِ َ
ك -إِ ََّل َر َد ْد َت ُه إِ َل ْينَا»( ،)1فإمتام االتفاقات االقتصادية والتجارية
َوإِ ْن ك َ
بمقتىض املعاهدة السابقة أوىل وأوجب ،بل إن أصحاب النبي

بعد صلح

قائام
احلديبية كانوا هيدون لكفار مكة ،ويقبلون هداياهم ،يف الوقت الذي كان القتال ً
بني كفار مكة ومجاعة أخرى من املسلمني بقيادة أيب بصري  ،حني انحازوا بعد
الصلح إىل جهة البحر ،بل ربام أتى هؤالء الكفار املعاهدون إىل املدينة يف تلك الفرتة
رغبة يف الصلة:
فعن َأسامء بِن ِ
ت َع َ َِّل ُأ ِّمي َو ِه َي ُم ْ ِ
َّش َك ٌة ِِف َع ْه ِد
ْت َأ ِيب َبك ٍْر َ :قا َل ْتَ « :ق ِد َم ْ
َ ْ َْ َ
ُق َر ْي ٍ
َت َر ُس َ
اهدُ وا َر ُس َ
ت:
ول اهلل
ول اهلل
َف َقا َل ْ
اس َت ْيت ْ
ش ،إِ ْذ َع َ
َو ُمدَّ َِّتِ ْم َم َع َأبِ َيهاَ ،ف ْ
ت ع َِل و ِهي ر ِ
ِ
َيا َر ُس َ
اغ َب ٌة َأ َف َأ ِص ُل َها؟ َق َالَ :ن َع ْم ِصلِ َيها» ،ذكره
ول اهلل ،إِ َّن ُأ ِّمي َقد َم ْ َ َّ َ َ َ
اهدَ ُث َّم َغدَ َرَ ،و َق ْو ِل اهلل ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
البخاري يف باب« :إِ ْث ِم َم ْن َع َ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ [األنفال.)2(»]26 :
قال العيني( :تعلق هذا احلديث بام قبله من حديث :أن عدم الغدر اقتىض جواز
صلة القريب ،ولو كان عىل غري دينه)(.)3
 

( )2سبق خترجيه.
الزكَاةِ،
ِ
ِ
ِ
َاب ِ
َاب َّ
اجل ْز َية واملُ َوا َدعة .ومسلم( ،)2٧٣5-85/٧كت ُ
( )1رواه البخاري( ،)٧58٧-51٧/2كت ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ني.
الوالدَ ْين َو َل ْو كَانُوا ُم ْرشك َ
ني َو َّ
الصدَ َق ِة َع َىل األَ ْق َربِ َ
الز ْو ِج َواأل ْو َالد َو َ
باب َف ْض ِل النَّ َف َقة َو َّ
ُ
( )2عمدة القاري.512/52:
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:
يكفر هؤالء الغالة املسلمني وحكامهم بزعم حماربة أولياء اهلل املوحدين ،الذين
سموهم باإلرهابيني واملتطرفني؛ مظاهر ًة للمرشكني ،ونرصة هلم عىل املوحدين،
والرد عىل هذا الزعم من أوجه:
* الوجه األول:
أنه ال بد من حتديد حقيقة هؤالء املجاهدين املوحدين ،الذين سامهم علامء
املسلمني وحكامهم باإلرهابيني واملتطرفني ،وهل هؤالء احلكام حاربوهم وعقدوا
االتفاقات ملالحقتهم؛ ألهنم أفنوا أعامرهم لنرصة دين اهلل ،وحتكيم رشعه ،كام
يزعمون؟ أو ألهنم كفروا املسلمني ،ومحلوا السالح ،فقتلوا املسلمني يف بالدهم
ونقضوا عهودهم؟
الواقع أن هؤالء الغالة يامرسون مجيع أنواع القتل ،والبغي ،واملحاربة،
واخل روج عىل مجاعة املسلمني ،ونقض العهود :فريون أن قتال حكام املسلمني ومن
ينارصهم أوىل من قتال اليهود ،بل هي فريضة معطلة جيب إحياؤها( .)1ويرون أن
عهود هؤالء احلكام مع غريهم ال تلزم املسلمني املقيمني حتت واليتها القهرية
السياسية ،أو ما يسمى اليوم باملواطنة ما دامت قهرية غري اختيارية( .)2وأن ساحة
اجلهاد والقتال مع العدو املحارب ليست مقصورة عىل بقعة األرض التي غزاها أو
احتلها من بالد املسلمني؛ بل املحارب حيارب وهيدر دمه وماله يف كل بقاع األرض
وحيثام وجد( .)3ويرون ردة كل اجلنود الذين يقاوموهنم مع هؤالء احلكام الطواغيت
عندهم( ،)4وأن اغتياهلم من اجلهاد الذي ينبغي أن يكون خمط ًطا له؛ إلنزال أكرب
( )2انظر رسالة لقاء من خلف قضبان املرتدين للمقديس.5٧2:
( )1انظر رسالة نرصة املسلمني يف أفغانستان وكفر من ظاهر عليهم عبدة األصنام للمقديس.22:
( )2انظر رسالة املرجع السابق .28:وانظر رسالته :براءة املوحدين من عهود الطواغيت.52-8:
( )4انظر رسالة الشهاب الثاقب للمقديس.6:
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نكاية يف أعداء اهلل( ،)1بل يرون كفر العلامء الذين ال يرون رأهيم بتكفري احلكام
وجنودهم؛ بحجة أهنم صاروا من أولياء هؤالء الكفار(.)2
فهؤالء بذلك االعتقاد الفاسد ليسوا بمجاهدين ،بل هم املفسدون املحاربون
هلل ورسوله قد ابتغوا يف اإلسالم سنة اجلاهلية ،ولذلك يقال:
 -2ليس كل من قاتل ،وعدَّ نفسه جماهدً ا عند نفسه يقبل قوله؛ ألن من قاتل
ً
صائال حمار ًبا ،أو خارج ايا حرور ايا ،وال
املسلمني يف بالدهم :إما أن يكون باغ ًيا ،أو
شك أن هؤالء املكفرين املفجرين مجعوا ذلك كله من البغي ،واحلرابة ،واخلروج
باالعتقاد ،فهل يعتقد هؤالء الغالة بعد ذلك أن حكام املسلمني ،وعلامءهم،
وجنودهم ،وشعوهبم سيستقبلون هؤالء البغاة املحاربني أصحاب العقائد اخلارجية
الفاسدة بالرتحيب ،ويمدون هلم األعناق لقطعها باسم جهاد املرتدين؟ مع أهنم
أصبحوا ً
وباال عىل اإلسالم واملسلمني بتكفريهم ،وجعلهم بالد املسلمني ساحة
جهادها بالتفجري واإلرهاب ،وقتل املعاهدين فيها واملستأمنني .ولذا جيب عىل
املسلمني اتّباع كل وسيلة لدفع صولتهم ،وإجرامهم ،وإرهاهبم عىل بالد املسلمني؛
لكف رشهم عن القتل والتفجري والتدمري ،وخفر الذمم والعهود ملصلحة اإلسالم
واملسلمني ،كام أفتى بذلك كبار العلامء يف السعودية يف أحداث التفجري فيها.
 -1األمن مطلب رشعي؛ حلصول التكاليف الرشعية ،وركيزة أساسية وقاعدة
هم له إال
عظمى تستند عليها احلياة البرشية؛ ولذا قال تعاىل مبينًا جريمة من ال ّ
إهالك احلرث والنسل بالقتل والتدمري ،أو بالضالل املفيض إىل القتل والتدمري:
ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ
[البقرة .]212:وقال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫﮊ [املائدة.]٧2:
( )2انظر رسالة ال حتزن إن اهلل معنا للمقديس.55:
( )1انظر رسالة حسن الرفاقة يف أجوبة سؤاالت سواقة للمقديس.22-21:
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 -2لذا وضع اإلسالم العقوبات الزاجرة ملن خيل بأمن الناس ،كام قال تعاىل:
ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮊ [املائدة:]٧٧:
قال ابن جرير الطربي( :وأوىل هذه األقوال عندي بالصواب قول من قال:
املحارب هلل ورسوله من حارب يف سابلة املسلمني وذمتهم ،واملغري عليهم يف
أمصارهم وقراهم حرابة .وإنام قلنا :ذلك أوىل األقوال بالصواب؛ ألنه ال خالف
بني احلجة أن من نصب حر ًبا للمسلمني عىل الظلم منه هلم أنه هلم حمارب ،وال
ظلام ،وإ ْذ كان ذلك
خالف فيه ،فالذي وصفنا صفته ال شك فيه أنه هلم ناصب حر ًبا ً
كذلك فسواء كان نصبه احلرب هلم يف مرصهم وقراهم ،أو يف سبلهم وطرقه ،يف أنه
هلل ولرسوله حمارب بحربه من هناه اهلل ورسوله عن حربه ،وأما قوله :ﮋﮁ ﮂ

ﮃ ﮄﮊ فإنه يعني :ويعملون يف أرض اهلل باملعايص :من إخافة سبل عباده
ظلام وعدوانًا ،والتوثب
املؤمنني به ،أو سبل ذمتهم ،وقطع طرقهم ،وأخذ أمواهلم ً
فجورا وفسو ًقا)(.)1
عىل حرمهم
ً
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن قوله تعاىل :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ [املائدة( :]٧٧:وهلذا تأول السلف هذه اآلية عىل
الكفار وعىل أهل القبلة ،حتى أدخل عامة األئمة فيها قطاع الطريق الذين يشهرون
السالح ملجرد أخذ األموال ،وجعلوهم بأخذ أموال الناس بالقتال حماربني هلل
ورسوله ،ساعني يف األرض فسا ًدا ،وإن كانوا يعتقدون حتريم ما فعلوه ويقرون
باإليامن باهلل ورسوله) (.)2

( )2جامع البيان يف تأويل القرآن.226/51:
( )1جمموع الفتاوى.2٣1/28:
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أيضا( :ويقاتل من قاتل معهم ممن حيميهم ويعينهم ،فهذا قتال وذاك
وقال ً
إقامة حـد ،وقتال هؤالء أوكد من قتال الطوائف املمتنعة عن رشائع اإلسالم ،فإن
هؤالء حتزبوا لفساد النفوس واألموال ،وهالك احلرث والنسل ،ليس مقصودهم
إقامة دين وال ملك)(.)1
 -4وهذا إذا مل يكن خروج هؤالء اخلارجني بالسالح عن اعتقاد فاسد
بالتكفري ،وإنام عن بغي وقطع طريق ،أما إن كان خروجهم بالتكفري العام
واستحالل دماء املسلمني -كهؤالء البغاة -فحكمهم حكم اخلوارج الذين قال
او ُز َحن ِ
جي ِ
ون َأ ْه َل ا ِ
ون َأ ْه َل
إل ْس ًَلمَِ ،و َيدَ ُع َ
َاج َر ُه ْمَ ،ي ْق ُت ُل َ
ون ال ُق ْر َ
عنهمَ « :ي ْق َرؤُ َ
آن ََل ُ َ
ِ
األَ ْو َث ِ
ون ِم َن ا ِ
الر ِم َّي ِةَ ،لئِ ْن َأ ْد َر ْكت ُُه ْم ألَ ْق ُت َلن َُّه ْم َقت َْل
انَ ،ي ْم ُر ُق َ
الس ْه ُم م َن َّ
إل ْس ًَل ِم ك َََم َي ْم ُر ُق َّ
ٍ ()2
اخل ِ َ ِ َ
اخل ِ
َش َ
َش َ
أيضاِ « :م ْن
لق»( ،)3وقال ً
لق ،أ ْو م ْن أ َ ِّ
َعاد»  .ووصفهم بقولهُ « :ه ْم َ ُّ
َض َخ ِ
َأ ْبغ ِ
لق اهلل إِ َل ْي ِه»(.)4
ولذا ملّا ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية شمول آية احلرابة ملن أشهر السالح ألخذ
األموال ،وإن كان يعتقد حتريم ذلك قال( :فالذي يعتقد حل دماء املسلمني،
وأمواهلم ،ويستحل قتاهلم أوىل بأن يكون حمار ًبا هلل ورسوله ،ساع ًيا يف األرض فسا ًدا
من هؤالء)(.)5
وذكر سبب تأكد قتاهلم فقال( :وال يندفع رشهم إال بالقتال ،فكانوا أرض عىل
املسلمني من قطاع الطريق ،فإن أولئك إنام مقصودهم املال ،فلو أعطوه مل يقاتلوا،
وإنام يتعرضون لبعض الناس ،وهؤالء يقاتلون الناس عىل الدين حتى يرجعوا عام
( )2املرجع السابق .٧5٣/28:انظر لذلك كتايب «جهاد املسلمني بني فهم الغالة وختذيل املرجفني» :ص.62-61
( )1سبق خترجيه.
( )2سبق خترجيه
( )4سبق خترجيه.
( )2جمموع الفتاوى.2٣1/28:
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ثبت بالكتاب ،والسنة ،وإمجاع الصحابة إىل ما ابتدعه هؤالء بتأويلهم الباطل،
وفهمهم الفاسد للقرآن)(.)1
فام أشبه حال هؤالء بام ذكره شيخ اإلسالم عن بعض اجلهمية ،حني قال:
(يقاتلون العدو ً
ً
مشتمال عىل معصية اهلل من الغدر ،واملُثلة ،والغلول،
قتاال
والعدوان ،حتى احتاجوا يف مقاتلة ذلك العدو إىل العدوان عىل إخواهنم املؤمنني
بنوع مما كانوا يقاتلون به املرشكني ،وربام رأوا قتال املسلمني أوكد ،وهبذا وصف
ون َأ ْه َل األَ ْو َث ِ
ون َأ ْه َل ا ِ
ان»(.)3())2
إل ْس ًَلمَِ ،و َيدَ ُع َ
النبي اخلوارج حيث قالَ « :ي ْق ُت ُل َ
فتأمل قوله( :يقاتلون العدو ً
ً
مشتمال عىل معصية اهلل من الغدر ،واملُثلة،
قتاال
والغلول ،والعدوان) ،وقوله (وصاروا يقاتلون إخواهنم املؤمنني بنوع مما كان
يقاتلون به املرشكني ،وربام رأوا قتال املسلمني أوكد) .ثم إدخاله هلؤالء يف قوله يف
ون َأ ْه َل األَ ْو َث ِ
ان»،
وصف النبي
ون َأ ْه َل ا ِإل ْس ًَلمَِ ،و َيدَ ُع َ
للخوارج بقوله « َي ْق ُت ُل َ
وطبقه عىل قول وفعل هؤالء جتده ال خيرج عنه قيد أنملة.
* الوجه الثاني:
إن حماربة طائفة من املسلمني مهام بلغ فسقها لطائفة أخرى من املسلمني مهام
كفرا بحال إال عند اخلوارج ،الذين كفروا أصحاب
بلغ صالحها وعدهلا ،ال يكون ً
رسول اهلل

بقتاهلم ألتباعهم بزعم أن من قتل منهم واحدً ا فهو كافر؛ ألهنم

املوحدون وغريهم الكافرون:
فالورجالين اخلارجي يكفر عل ايا

؛ بسبب قتاله املوحدين األوابني يف

النهروان من اخلوارج ،فيقول( :وقتل أربعة آالف أواب من أصحابه واعتذر ،فقال:
( )2منهاج السنة النبوية.22٧/2:
( )1سبق خترجيه.
( )2الفتاوى الكربى.٧61/6 :
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إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم .فقد قال اهلل

فيمن قتل مؤمنًا واحدً ا :ﮋﮓ ﮔ

ﮕ ﮖﮊ إىل قوله ﮋﮡ ﮢ ﮊ [النساء ،]6٧:فحرمه اهلل  -من سوء
بخته –احلرمني ،وعوضه دار الفتنة العراقني ،فسلم أهل الرشك من بأسه ،وتورط يف
أهل اإلسالم)(.)1
ويقول اخلارجي صاحب كتاب «الكفاية» مبينًا سبب تكفريه للحسن واحلسني
سبطي رسول اهلل ،وسيدي شباب أهل اجلنة

( :فإن قال :من أين أوجبتم عليهام

الرباءة ومها ابنا فاطمة بنت رسول اهلل؟ قلنا :أوجبنا عليهام الرباءة بواليتهام ألبيهام
عىل ظلمه وغشمه وجوره ،وبقتلهام عبد الرمحن بن ملجم رمحه اهلل)(.)2
وهؤالء الغالة كذلك وافقوا اخلوارج ،حني جعلوا أنفسهم ،ومن تبعهم
املوحدين املجاهدين ،ومن قاتلهم  -لرد بغيهم وصياهلم  -من احلكام ،أو أعاهنم
من اجلنود والعلامء؛ فهو كافر مرتد حيل دمه ،واإلسالم براء من هذا الفكر الغايل؛
ألن حماربة طائفة من املسلمني مهام بلغ فسقها لطائفة من املسلمني ،مهام بلغ
كفرا بحال بدون استحالل:
صالحها وعدهلا -ال يكون ً
فاهلل تعاىل يقول عن املتقاتلني من املؤمنني ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦﮊ [احلجرات.]51:
السا َع ُة
عام حيصل من قتال بني الصحابة بالتأويلََ « :ل َت ُقو ُم َّ
والنبي يقول ّ
َان دعو ُاُها و ِ
ِ ِ
احدَ ٌة»(.)3
َحتَّى َت ْقتَت َل ف َئت ِ َ ْ َ َ َ
( )2الدليل ألهل العقول .28:انظر كتاب :اخلوارج للدكتور غالب العواجي:ص.2٣5
( )1كشف الغمة .288:انظر كتاب :اخلوارج للدكتور غالب العواجي:ص.2٣6
ِ
ِ
ِ
ِ
استِتَا َب ِة املُ ْرتَدِّ ي َن َواملُ َعانِ ِدي َن َو ِقتَاهل ْمَ ،باب َق ْول النَّب ِّي
( )2صحيح البخاري( ،)66٧2-5٣/6كتَاب ْ
َان د ْعو ُهتام و ِ
ِ ِ ِ
احدَ ةٌ.
السا َع ُة َحتَّى َي ْقتَت َل ف َئت َ َ ُ َ َ
َت ُقو ُم َّ

ال

ويقول
َّي»(.)1
ِم َن اسمُ ْسلِ ِم َ

ِ
احلسن
عن
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َّي فِ َئت ْ ِ
ََّي
« :ا ْبنِي َه َذا َس ِّيدٌ َ ،و َل َع َّل اهلل َأ ْن ُي ْصلِ َح بِ ِه َب ْ َ

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن اخلوارج( :وهلذا ملا ناظرهم من ناظرهم:
كابن عباس ،وعمر بن عبد العزيز ،وغريمها ،بينوا هلم بطالن قوهلم بالكتاب
وامليزان ،كام بني هلم ابن عباس ،حيث أنكروا عىل عيل بن أيب طالب قتاله ألهل
اجلمل ،وهنيه عن اتباع مدبرهم ،واإلجهاز عىل جرحيهم ،وغنيمة أمواهلم وذرارهيم،
وكانت حجة اخلوارج أنه ليس يف كتاب اهلل إال مؤمن أو كافر ،فإن كانوا مؤمنني مل
حيل قتاهلم ،وإن كانوا كفارا أبيحت دماؤهم ،وأمواهلم ،وذرارهيم ،فأجاهبم ابن
عباس بأن القرآن يدل عىل أن عائشة أم املؤمنني ،وبني أن أمهات املؤمنني حرام،
فمن أنكر أمومتها فقد خالف كتاب اهلل ،ومن استحل فرج أمه فقد خالف كتاب
اهلل .وموضع غلطهم ظنهم أن من كان مؤمنًا مل يبح قتاله بحال ،وهذا مما ضل به من
ضل من الشيعة؛ حيث ظنوا أن من قاتل عل ايا كافر؛ فإن هذا خالف القرآن قال
تعاىل :ﱹﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﱸ

[احلجرات ،]6:ﱹﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﱸ [احلجرات ،]51:فأخرب سبحانه أهنم
مؤمنون مقتتلون)(.)2
بل حتّى اخلوارج الذين كفروا وقاتلوا واستحلوا دماء أصحاب رسول اهلل
خواص األمة ،وعليهم مدار الوالء والرباء ،وحبهم إيامن وبغضهم نفاق،
الذين هم
ّ
ون
ومع وصف النبي هلم باملروق من الدين برسعة السهام حني قال َ « :ي ْق ُت ُل َ
ان ،يمر ُق َ ِ
الس ْه ُم ِم َن
َأ ْه َل ا ِإل ْس ًَلمَِ ،و َيدَ ُع َ
ون م َن ا ِإل ْس ًَل ِم ك َََم َي ْم ُر ُق َّ
ون َأ ْه َل األَ ْو َث ِ َ ْ ُ
ِ
الص ِ
لحَ ،باب َق ْو ِل النَّبِ ِّي
( )2صحيح البخاري( ،)2٣12-586/٧كتَاب ُّ
ني فِ َئت ِ ِ
ِ ِ
يمت ْ ِ
َني».
َني َعظ َ
َه َذا َس ِّيدٌ َو َل َع َّل اهلل َأ ْن ُي ْصل َح بِه َب ْ َ ْ
( )1جمموع الفتاوى.86/56:

ِ
لح َس ِن ْب ِن َع ِ ٍّيل
ل َ

« :ا ْبنِي
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الر ِمي ِةَ ،لئِن َأدر ْكت ُُهم ألَ ْق ُت َلن َُّهم َقت َْل ع ٍ
اد»( .)1ومع ذلك مل يكفرهم بذلك كله أصحاب
َ
ْ
ْ
ْ َْ
َّ َّ
()2
رسول اهلل ومجهور األمة من بعدهم :

عيل :
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ،بعد ذكر إمجاع اخلوارج عىل تكفري ٍّ
كفارا ،وال منافقني ،وهذا
بأهنم مؤمنون ،ليسوا
(ومع هذا فقد رصح عيل
ً
بخالف ما كان يقوله بعض الناس كأيب إسحاق اإلسفراييني ومن اتبعه يقولون :ال
نكفر إال من يكفرنا .فإن الكفر ليس ح اقا هلم ،بل هو حق هلل ،وليس لإلنسان أن
يكذب عىل من يكذب عليه ،وال يفعل الفاحشة بأهل من فعل الفاحشة بأهله)(.)3
أضف لذلك أن هؤالء الغالة الذين يعدون أنفسهم املوحدين املجاهدين ،ال
يمثلون دولة ،أو مجاعة ذات شوكة ،ينطبق عليهم ما ينطبق عىل قتال اخلوارج
والبغاة ،بل هم أفراد معدودون ،وموزعون يف عدة دول مسلمة تعتربهم مواطنني،
هلم وعليهم ما لغريهم من احلقوق والواجبات ،لكنهم صاروا أشبه بقطاع الطرق أو
العصابات الصائلة املحاربة ،فصاروا أخبث من اخلوارج؛ من جهة أهنم يقتلون
الناس غيلة عن طريق التفجريات واالغتياالت واالختطاف بالغدر واخليانة،
وصاروا أخبث من البغاة؛ من جهة أنه اقرتن بقتاهلم التكفري لدوهلم ،وجعل القتال
فيها أوىل من جهاد اليهود ،فاجتمع فيهم خبث الطائفتني :البغي ،والتكفري .ثم مع
ذلك يصيحون ولسان حاهلم يقول :دعونا نقتل جنودكم ،ونغتال كرباءكم ،ونقتل
من أمنتموهم ،وإال فأنتم كفار حماربون هلل ورسوله.
* الوجه الثالث:
يضيف هؤالء الغالة أن من أسباب تكفريهم للحكام ،ومن أعاهنم من اجلنود
والعلامء عقد االتفاقيات مع الكفار ،التي تتضمن تسليم املطلوبني من املوحدين
( )2سبق خترجيه.
( )1انظر :منهاج السنة لشيخ اإلسالم( )22٣/2حيث ذكر أن الصحابة مل يكفروا اخلوارج بل كانوا يصلون
خلفهم ،وخياطبوهنم خماطبة املسلم املسلم ،وما زالت سرية املسلمني عىل هذا.
( )2املرجع السابق.22٧/2:
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املجاهدين للكفار ،فيقال :إن هؤالء الغالة هم الذي بدؤوا بقتال الدول اإلسالمية،
واستحلوا دماء أهلها ،ونقضوا عهودها مع الكفار ،وبعضهم غدر بالكفار
املعاهدين بعد أن أدخلهم املسلمون بعهد وأمان ،فتكفريهم هنا مردود عليهم من
وجهني:
األول من حيث العموم:
أننا قد قدمنا قري ًبا يف (الشبهة اخلامسة :التكفري باالتفاقات األمنية مع الكفار)
ً
أمرا
مفصال جواز عقد مثل هذه االتفاقيات من أوجه مخسة :أوهلا :أمر اإلسالم ً
حمكام بالوفاء بالعهود .ثانيها :مدح النبي
مطل ًقا
ً
الفضول التي فيها رفع الظلم ،ومنع الغدر بني الناس .ثالثها :أن النبي

ألحالف اجلاهلية ،كحلف
امتنع عن

قتل رسويل مسيلمة مع كوهنام مرتدين رصحا بالكفر البواح؛ مراعاة لألعراف
العامة بني الناس بعدم قتل الناس .رابعها :عقد النبي

معاهدة بينه وبني اليهود

عىل التنارص ضد من يريد اإلخالل بأمن أهل املدينة وأحالفهم .خامسها :أن النبي
صالح كفار مكة صلح احلديبية الذي تضمن وضع احلرب عرش سنوات يأمن
الناس عىل دمائهم وأمواهلم يف مكة واملدينة.
الثاِن بخصوص هذه اسمسألة:
أنه حني يعاهد املسلمون بعض الكفار عىل مثل ما عاهد النبي

اليهود أو

الوثنني املرشكني بوضع احلرب؛ ليأمن املسلمون والكفار عىل دمائهم وأمواهلم ،ثم
ٍ
بعقوبة يف بلد ٍ
كل
يتوافقون عىل أن من اعتدى عىل رعية الطرف اآلخر فإنه يعاقب
كافرا؛ بناء عىل
واحد فإن ذلك جائز ،حتى لو أدى ذلك لقتل املسلم الذي قتل ً
الصحيح من أقوال العلامء بقتل املسلم بالذمي إذا كان قتله عن غدر وغيلة ،حيث
اختلف العلامء يف ذلك عىل ثالثة أقوال:
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 القول األول :قول الشافعية واحلنابلة بأن املسلم ال يقتل بالكافر مطل ًقا؛
لقول النبي « ََل ُي ْقت ََل ُم ْسلِ ٌم بِكَافِ ٍر»(.)1
 القول الثاِن :قول احلنفية بقتل املسلم بالذمي؛ الستوائهام يف العصمة
املؤبدة؛ وألن اإلمجاع قائم عىل قطع يد املسلم إذا رسق من مال الذمي ،فإذا كانت
حرمة ماله كحرمة مال املسلم فحرمة دمه كحرمة دمه.
 القول الثالث :قول املالكية بأنه يقتل املسلم إذا قتل الذمي غيلة باحليلة
شخصا
واخلداع ،أو عىل وجه يأمن معه املقتول من غائلة القاتل ،كأن خيدع إنسان
ً
حتى يأمن منه ويأخذه إىل مكان ال يراه فيه أحد ثم يقتله ،ومنه الذين يفجرون يف
البيوت التي يسكنها أهل الذمة ،ونحو ذلك.
وهذا القول األخري هو الصحيح الذي اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه
ابن القيم وأفتى به هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية()2؛ ألنه داخل يف
احلرابة ،وليس من القصاص الذي جاء يف سياقه حديث هني قتل املسلم بالكافر .يف
قوله تعاىل :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮊ [املائدة.]٧٧:
قال أبو عبد اهلل القرطبي( :وال خالف يف أن احلرابة يقتل فيها من قتل ،وإن مل
يكن املقتول مكاف ًئا للقاتل ،وللشافعي قوالن :أحدمها :أهنا تعترب املكافأة؛ ألنه قتل
فاعترب فيه املكافأة كالقصاص ،وهذا ضعيف؛ ألن القتل هنا ليس عىل جمرد القتل
وإنام هو عىل الفساد العام من التخويف وسلب املال ،قال اهلل تعاىل :ﮋﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮊ [املائدة ،]٧٧:فأمر تعاىل
( )2رواه البخاري(ِ ،)6652-52/6كتَاب الدِّ ي ِ
اتَ ،باب َال ُي ْقت َُل املُ ْس ِل ُم بِالكَافِ ِر.
َ
( )1أبحاث هيئة كبار العلامء(-2٧6/٧قرار رقم .)٧8:وجاء يف قرارهم( :قرر املجلس باإلمجاع -ما عدا
قصاصا ،فال يقبل وال يصح فيه العفو من
الشيخ صالح بن غصون  -أن القاتل قتل غيلة يقتل حدا ا ال
ً
أحد).
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بإقامة احلدود عىل املحارب إذا مجع شيئني :حماربة وسع ًيا يف األرض بالفساد ،ومل
خيص رشي ًفا من وضيع ،وال رفي ًعا من دينء)(.)1
وقال الشنقيطي( :ومما يدل عىل عدم اعتبار املكافأة يف قتل احلرابة ،إمجاع
العلامء عىل أن عفو ويل املقتول يف احلرابة لغو ال أثر له ،وعىل احلاكم قتل املحارب
القاتل ،فهو دليل عىل أهنا ليست مسألة قصاص خالص ،بل هناك تغليظ زائد من
جهة املحاربة)(.)2
وقال ابن القيم ( :القتل غيلة ال يشرتط فيه إذن الويل ،فإن رسول اهلل

مل

()3
حتام،
يدفعه إىل أوليائها ومل يقل :إن شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاعفوا عنه ،بل قتله ً

وهذا مذهب مالك ،واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية)(.)4
لكن لو اشرتط الكفار تسليم املعتدي من الطرفني للطرف اآلخر ،فينظر :إن
كان باملسلمني قوة امتنعوا عن قبوله ،إال أن يعاقب املسلم يف بلده ،وإن كانوا يف
حال ضعف حيتاجون معه للمعاهدة ،فإنه جيوز للمصلحة الراجحة ،برشوط
إجرائية معلومة مقرة من الطرفني ،ال ختالف املعلوم بالرضورة من أحكام الرشيعة
اإلسالمية؛ ألن النبي صالح كفار مكة املرشكني يف صلح احلديبية عىل رد من
ُم َّمدُ ْب ُن َع ْب ِد اهلل َو ُس َه ْي ُل ْب ُن
جاء منهم إىل مكة
اص َط َل َح َع َل ْي ِه ُ َ
مسلام ،ونصهَ « :ه َذا َما ْ
ً
ِ
احل ْر ِ
ُف َب ْع ُض ُه ْم َع ْن َب ْع ٍ
َع ْم ٍرو َع ََل َو ْض ِع َ
َّاسَ ،و َيك ُّ
ض:
َّش ِسن ِ َ
َّيَ ،ي ْأ َم ُن ف َيها الن ُ
ب َع ْ َ
( )2اجلامع ألحكام القرآن.522/6:
( )1أضواء البيان.٧68/5:
( )2أي اجلارية التي قتلها اليهودي فرض رأسها بني حجرين عىل أوضاح هلا .أي :حيل ،رواه
البخاري(ِ ،)6882-6/6كتَاب الدِّ ي ِ
اتَ ،باب إِ َذا َأ َق َّر بِال َقت ِْل َم َّر ًة ُقتِ َل بِ ِه .ومسلم(،)2228-512/2
َ
وت ِ
ِكتاب احلدُ د ،باب ُثب ِ
حل َج ِر َوغ ْ ِ
ِ
الق َص ِ
ِ
َري ِه .وفيهَ ( :ف َأ َم َر بِ ِه َر ُس ُ
َ
َأ ْن ُي َر َّض َر ْأ ُس ُه
ول اهلل
ا
ب
ْل
ت
ق
ال
يف
اص
ُ
َ
ُ ُ
بِ ِ
احل َج َار ِة).
( )4زاد املعاد( .)8/2ونقل ابن مفلح(الفروع )216 /2:عن شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه قال« :ال يصح
العفو يف قتل الغيلة؛ لتعذر االحرتاز كالقتل يف ُمكَا َب َر ٍة ».
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ِم ْن َأ ْص َحابِ ِه بِغ ْ ِ
َع ََل َأ َّن ُه َم ْن َأتَى َر ُس َ
َري إِ ْذ ِن َولِ ِّي ِه َر َّد ُه َع َل ْي ِه ْمَ ،و َم ْن َأتَى ُق َر ْي اشا
ول اهلل
ِِم َّ ْن م َع رس ِ
ََل ْ َي ُر ُّدو ُه َع َل ْي ِه»(.)1
ول اهلل
َ َ ُ
الرش ِ
ويف رواية للبخاري يف «باب ما َجي ُ ِ
وط ِيف ِ
اإل ْس َال ِم َواألَ ْحكَا ِم
َ
َ ُ
وز م َن ُّ ُ
َواملُ َبا َي َع ِة»َ « :ف َر َّد َر ُس ُ
َي ْو َمئِ ٍذ َأ َبا َجنْدَ ِل ْب َن ُس َه ْي ٍل إِ ََل َأبِ ِيه ُس َه ْي ِل ْب ِن َع ْم ٍرو،
ول اهلل
و ََل ي ْأ ِ
َأ َحدٌ ِم َن الر َج ِ
ت َر ُس َ
ال إِ ََّل َر َّد ُه ِِف تِ َ
َان ُم ْسلِ اَم»(.)2
ول اهلل
لك اسمُدَّ ِةَ ،وإِ ْن ك َ
ِّ
َ َْ
ِ
ِِ
ٍ َ
َ
َّيَ ،أت َُر ُّدونَنِي إِ ََل
اَش ا ُسم ْسلِ ِم َ
َصخَ أ ُبو َجنْدَ ل بِأ ْع ََل َص ْوتهَ :يا َم َع َ
ويف روايةَ « :و َ َ
ِ ِ
الَّش ِك َف َي ْيتِن ِ
َ
َشا إِ ََل َما ُِبِ ْمَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهلل :
ُوِن ِِف ديني؟ َق َالَ :فزَا َد الن ُ
َّاس َ ًّ
أ ْه ِل ِّ ْ
يا َأبا جنْدَ ٍل ،اص ُِب واحت َِسبَ ،فإِ َّن اهلل ج ِ
ك َو َسم ِ ْن َم َع َ
اع ٌل َل َ
َّي
ك ِم َن ا ُسم ْست َْض َع ِي َ
َ
ْ ْ َ ْ ْ
َ َ َ
ِ
َف َر اجا َو َ ْ
َاه ْم َع ََل َذل َ
ك َو َأ ْع َط ْونَا
َم َر اجا ،إِنَّا َقدْ َع َقدْ نَا َب ْينَنَا َو َب ْ َ
لحاَ ،ف َأ ْع َط ْين ُ
َّي ال َق ْو ِم ُص ا
َع َل ْي ِه َع ْهدا اَ ،وإِنَّا َل ْن َنغ ِْد َر ُِبِ ْم»(.)3
فإذا كان النبي س َّلم املسلم الربيء من كل جناية الفار بدينه من الكفار؛
غدرا ،فتسليم املسلم اإلرهايب الذي اعتدى عىل
وفاء للعهد ،وجعل عدم تسليمه ً
املعاهدين ،وخفر ذمة املسلمني ،من باب أوىل بمقتىض املعاهدة بني الطرفني التي
عقدت ملصلحة راجحة مع ضعف املسلمني وحاجتهم للمعاهدة.
قال ابن قدامة ،وذكر انقسام الرشوط يف عقد اهلدنة إىل قسمني( :رشط
صحيح :مثل أن يشرتط عليهم ً
ماال أو معونة املسلمني عند حاجتهم إليهم ،أو
مسلام أو بأمان ،فهذا يصح)(.)4
يشرتط هلم أن يرد من جاءه من الرجال
ً
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز عن معاهدة الدولة السعودية مع التحالف
الدويل الذي يشمل املسلمني والكفار ،عىل قتال حاكم دولة العراق ،ملّا اعتدى عىل
( )2سبق خترجيه.
( )1سبق خترجيه.
( )2رواه أمحد( ،)58651-252/٧5بإسناد حسن.
( )4املغني.٧11/6:
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دولة الكويت( :وليس هذا من نرص الكفار عىل املسلمني الذي ذكره العلامء يف:
(باب حكم املرتد) ،فذاك أن ينرص املسلم الكافر عىل إخوانه املسلمني ،فهذا هو
الذي ال جيوز ،أما أن يستعني املسلم بكافر؛ ليدفع رش كافر آخر ،أو مسلم معتد ،أو
خيشى عدوانه فهذا ال بأس به)(.)1
فهذه سنة النبي

واضحة حمكمة ،وإن منعها مطل ًقا بعض الفقهاء ،وأما

حتذلق بعض املتحذلقني بزعم أن ذلك يناقض عقيدة الوالء والرباء ،فهم بذلك
متهمون رسول اهلل

برتك العدل واحلق كام قال أول اخلوارج.

قال ابن القيم ،وهو يتكلم عن سرية النبي

يف مصاحلته لكفار قريش يف

احلديبية( :وأخذ األحكام املتعلقة باحلرب ومصالح اإلسالم وأهله ،وأمره ،وأمور
السياسات الرشعية من سريه ومغازيه ،أوىل من أخذها من آراء الرجال ،فهذا لون
وتلك لون)(.)2
* الوجه الرابع:
أنه عىل فرض وقوع تسليم مطلوبني أبرياء ليسوا بإرهابيني ،وال تكفرييني
معتدين ،فإن ذلك غاية ما يكون معصية ،ال ردة ،كام يزعم هؤالء الغالة؛ ملا تقدم يف
قصة حاطب  ،وألنه مل يقل أحد من علامء املسلمني :إن تسليم ٍ
فرد أو أكثر
للكفار هو من أبواب الردة:
ان إِ ََل رس ِ
َف َع ْن َع ِ ِّيل ْب ِن َأبِى َطالِ ٍ
 َي ْعنِى َي ْو َمول اهلل
ب َق َالَ « :خ َر َج ِع ْبدَ ٌ
َ ُ
ِ
َب إِ َل ْي ِه َم َوالِ ِ
ُ
ُم َّمدُ َ ،واهلل َما َخ َر ُجوا إِ َل ْي َك
يه ْمَ ،ف َقا ُلواَ :يا ُ َ
الصلحِ َف َكت َ
احلدَ ْيبِ َية َ -ق ْب َل ُّ
ِ
َاسَ :صدَ ُقوا َيا َر ُس َ
َر ْغ َب اة ِف ِدين ِ َ
ول اهلل ُر َّد ُه ْم
الر ِّقَ .ف َق َال ن ٌ
كَ ،وإِن َََّم َخ َر ُجوا َه َر ابا م َن ِّ
( )2جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة.582/6:
( )1زاد املعاد.526/٧:
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ِ
َّش ُق َر ْي ٍ
ب َر ُس ُ
ش َحتَّى َي ْب َع َ
ث اهلل
ول اهلل
َو َق َالَ :ما ُأ َراك ُْم َتنْت َُه َ
إِ َل ْي ِه ْمَ .فغَض َ
ون َيا َم ْع َ َ
َع َل ْيك ُْم َم ْن َي ْ ِ
َض ُب ِر َقا َبك ُْم َع ََل َه َذاَ .و َأ َبى َأ ْن َي ُر َّد ُه ْم»(.)1
ففي هذا احلديث مل ُيرجع النبي

من جاء من عبيد كفار مكة؛ ألهنم حينئذ

ال يزالون حربيني قبل صلح احلديبية ،لكن النبي

مع ذلك  -مل يقل ألصحابه:

كثريا
إن ردهم ر ّد ٌة وكفر ،ولو كان كذلك لوجب بيانه ،كيف وقد ر ّد بعد الصلح ً

ممن أسلم؟ وما زال حكام املسلمني القدماء يسلمون بعض خمالفيهم باالعتقاد ،أو

يرتكوهنم أرسى عند الكفار ،فال يستنقذوهنم عمدً ا وقصدً ا ،فلم يكفروهم بذلك:
فقد ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية مثل ذلك عن حكام يف عرص اإلمام
(فإن اإلمام أمحدً -
أمحد ومل يكفرهم ،فقالَّ :
مثال -قد بارش اجلهم َّية الذين دعوه إىل
خلق القرآن ونفي الصفات ،وامتحنوه وسائر علامء وقته ،وفتنوا املؤمنني واملؤمنات
الذين مل يوافقوهم عىل الت ََّجهم بالرضب ،واحلبس ،والقتل ،والعزل ِ
عن الواليات
وقطع األرزاق ور ِّد الشهادة ،وترك ختليصهم من أيدي العدو ،بحيث كان كثري من
أويل األمر إذ ذاك من اجلهم َّية  -م َن الوالة والقضاة وغريهم ُ -ي َك ِّف ُرون كل من مل
ِ
جهم ايا مواف ًقا هلم عىل نفي الصفات ،مثل القول بخلق القرآن ،وحيكمون فيه
يكن
بحكمهم يف الكافر ،ثم َّ
رض َبه وحبسه،
إن اإلمام أمحد دعا للخليفة وغريه ممن َ َ
واستغفر هلم ،وحللهم مما فعلوه به من الظل ِم والدعاء إىل القول الذي هو كُفر ،ولو
َ

جيز االستغفار هلمَّ ،
فإن االستغفار للكفار ال جيوز
كانوا مرتدين عن اإلسالم ،مل َ ُ
بالكتاب والسنة واإلمجاع)(.)2
اد ،باب ِيف َعبِ ِ
اجله ِ
ِ
يد املُ ْ ِ
ني َف ُي ْس ِل ُم َ
لح ُق َ
ون.
ون بِاملُ ْس ِل ِم َ
رش ِك َ
ني َي َ
َاب ِ َ
( )2رواه أبو داود( ،)2٣11-٣2/2كت ُ
ِ
ِ
ب َع ْن رس ِ
ب َع ِ ِيل ْب ِن َأ ِيب َطالِ ٍ
اب َمن َِاق ِ
ب .
ول اهلل َ ،ب َ
َاب املَنَاق ْ
والرتمذي( ،)٧٣52-6٧2/2كت ُ
َ ُ
اجله ِ
ِ
اد .وكذا
َاب ِ َ
وقال :حسن صحيح غريب .وصححه احلاكم(املستدرك ،)22٣6-5٧6/2:كت ُ
الضياء املقديس(األحاديث املختارة)226-222/5:
( )1جمموع الفتاوى.288/5٧:
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بل إن اإلمام الشافعي ال يكفر من كتب للكفار احلربيني؛ ليخربهم بعورة
مجاعة املسلمني؛ ليتقدموا للنكاية هبم ،وهو أشد من تسليم بعضهم ،فقال( :ليس
الداللة عىل عورة مسلم ،وال تأييد كافر بأن ُحي ّذر أن املسلمني يريدون منه غرةً؛
ليحذرها ،أو يتقدم يف نكاية املسلمني ب ُك ْفر َب ِّ ٍ
ني)( ،)1ثم استدل عىل ذلك  -كام قال -
مسلام أن خيالفه من السنة املنصوصة ،وهو كتابة حاطب لكفار مكة
بام ال يسع
ً
بخرب رسول اهلل بغزوهم؛ ليحذروه ،ومع ذلك مل حيكم النبي بكفره.
* الوجه اخلامس:
أن ما تقدم من باب التأصيل الرشعي ،أما ما ذكره هؤالء الغالة من أن حكام
املسلمني يسلمون املطلوبني إىل البالد الغربية بمقتىض املعاهدات ،فهو غري صحيح
كثريا من حكام املسلمني هم اآلن يطالبون الدول الغربية هبؤالء الغالة
إطال ًقا ،إذ إن ً
الذين سكنوا يف بالد الكفار ،وساكنوهم بتسليمهم ملحاكمتهم ،فرتفض تلك البالد

الغربية ،وبعض الدول  -كاململكة العربية السعودية  -بذلت جهو ًدا كبرية
السرتجاع مواطنيها الذين ذهبوا إىل ٍ
قتال مل يأذن به والة األمور ،وال علامء البلد ،ومل
يسلم الكثري منهم من األفكار التكفريية ،كالذين سجنتهم دولة «أمريكا» يف
«غونتنامو» ،فاستقدمتهم اململكة بطائراهتا بصحبة فرق طبية؛ للكشف عليهم
صح ايا ،ثم اإلحسان إليهم عند عودهتم ،ومساعدهتم ماد ايا بعد إخضاعهم
للمناصحة الفكرية ،وهذا معلوم مشهور ،ثم خرج الكثري منهم مكرمني ،ولكن
بعضهم أخذ بفتاوى هؤالء الغالة املنظرين بالغدر ،ونقض ما تعهدوا به ،وجمازاة
اإلحسان بالكفران ،فهرب وشارك بعمليات إرهابية.
 

( )2األم.226/2:
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:

:

حمصورا بطائفة واحدة معينة ،قد
جيعل بعض الغالة الوالء والرباء يف اإلسالم
ً
تكون طائفتهم ،ثم جيعلون من نواقض اإليامن عدم نرصة هذه الطائفة يف قتاهلا ملن
ك ّفروهم بقواعدهم الفاسدة ،دون اعتبار لكون هذه الطائفة عىل احلق أم عىل
الباطل ،أو اعتبار ألسباب االمتناع عن هذه النرصة ،أو مراعاة لرشوط وضوابط
النرصة لطائفة مسلمة ألخرى ،فصار عندهم ذلك سب ًبا لتكفري الدول اإلسالمية(،)1
وبيان خطأ ذلك من أوجه:
* الوجه األول:
أن الوعيد الشديد إنام يلحق من ترك نرصة أهل اإلسالم والتوحيد عند تسلط
الكفار األصليني ،أو عباد القبور واألرضحة عليهم ،مع قدرته وانتفاء املانع ،وترتب
عىل ذلك ظهور الكفر والرشك ،أو ُّذل اإلسالم ،أما من جعل املواالة الواجبة التي
هي من لوازم اإليامن مرتبطة بنرصة طائفة واحدة من املسلمني مطل ًقا دون غريها،
فقد وافق بذلك اخلوارج الذين جعلوا أنفسهم ومن واالهم املسلمني ،ومن مل
ينرصهم ،أو نارص غريهم فهو كافر ،ولو كانوا أصحاب رسول اهلل
اخلوارج عل ايا

 ،كام كفرت

هبذه احلجة:

مكفرا كل حكام املسلمني(نرصة املسلمني يف أفغانستان ،وكفر من ظاهر عليهم
( )2يقول املقديس يف رسالته
ً
عبدة األصنام)« :وجوب نرصة املسلمني يف أفغانستان بالنفس واملال ،فيجب عىل املسلمني نرصة
إخواهنم عىل عدوهم الكافر وحلفائه الكفرة واملرتدين وعدم خذالهنم ،أو إسالمهم ألعدائهم؛ فهذا
واجب املواالة التي وصف اهلل به عباده املؤمنني ،وهو من مقتضيات األخوة اإليامنية ،ولوازم التوحيد
وعـراه الوثقى ...يقـول الشيخ حممد بن عبد الوهاب  :ال بد للمسلم من الترصيح بأنه من هذه
الطائفة املؤمنة ،حتى يقوهيا ويتقوى هبا ويفزع الطواغيت ،الذين ال يبلغون الغاية يف العداوة حتى يرصح
هلم أنه من هذه الطائفة املحاربة هلم»ا.هـ من جمموعة التوحيد .فيجب عىل كل مسلم أن يعلن والءه هلل
وللمؤمنني؛ وأن ينحاز إىل هذه الطائفة املؤمنة وعدوهتا ،وينرصها بكل ما يستطيع،
ولرسوله
ويفارق عدوة الكفار املناوئني هلا ،ويربأ من شقهم وحدهم ،ولو كانوا أقرب إليه وطنًا أو نس ًبا؛ فوالء
املسلم إنام هو هلل ولرسوله وللمؤمنني».
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بقتاله اخلوارج يف النهروان( :وقتل أربعة
لعيل
قال أحد اخلوارج
ً
مكفرا ٍّ
آالف أواب من أصحابه ،واعتذر ،فقال :إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ،فقد قال اهلل
فيمن قتل مؤمنًا واحدً ا :ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ إىل قوله ﮋﮡ
ﮢﮊ [النساء ،]6٧:فحرمه اهلل -من سوء بخته -احلرمني ،وعوضه دار الفتنة
العراقني ،فسلم أهل الرشك من بأسه ،وتورط يف أهل اإلسالم)(.)1
َان دعو ُاُها و ِ
ِ ِ
احدَ ٌة»(.)2
السا َع ُة َحتَّى َت ْقتَت َل ف َئت ِ َ ْ َ َ َ
مع أن النبي قالََ « :ل َت ُقو ُم َّ
َّي فِ َئت ْ ِ
ِ
ََّي ِم ْن
وقال عن
احلسن « :ا ْبنِي َه َذا َس ِّيدٌ َ ،و َل َع َّل اهلل َأ ْن ُي ْصلِ َح بِ ِه َب ْ َ
َّي»(.)3
اسمُ ْسلِ ِم َ
َّي َي ْق ُت ُل َها َأ ْو ََل ال َّطالِ َيت ْ ِ
وقال ََ « :ت ْ ُر ُق َم ِ
ََّي بِ َ
احل ِّق»(.)4
ار َق ٌة ِعنْدَ ُف ْر َق ٍة ِم َن ا ُسم ْسلِ ِم َ

ُون فِتَن ال َق ِ
اعدُ فِ َيها َخ ْ ٌري ِم َن ال َقالِ ِمَ ،وال َقالِ ُم فِ َيها َخ ْ ٌري ِم َن
و َق َال
ً
أيضاَ « :س َتك ُ ٌ
اش فِ َيها َخري ِمن الس ِ
اش ،واسمَ ِ
اسمَ ِ
اعي»(.)5
َ
ْ ٌ َ َّ
يف هذا القت ِ
و َق َال َس ْعدُ بن أيب َو ّق ٍ
َالَ « :و َأنَا َواهلل ََل َأ ْقت ُُل ُم ْسلِ اَم َحتَّى
اص
ِ
َي ْق ُت َل ُه ُذو ال ُب َط ْ ِ
ام َة َ -ق َالَ :ق َال َر ُج ٌلَ :أ ََل ْ َي ُق ِل اهلل :ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
َّي – َي ْعنىُ :أ َس َ
ْت َو َأ ْص َحا ُب َ
ك
ُون فِ ْتنَ ٌةَ ،و َأن َ
ﭺﮊ [البقرةَ ،]56٧:ف َق َال َس ْعدٌ َ :قدْ َقاتَلنَا َحتَّى ََل َتك َ
ُون فِ ْتنَ ٌة»(.)6
ون َأ ْن ُت َقاتِ ُلوا َحتَّى َتك َ
ت ُِريدُ َ
ً
تأويال  -يف الفتنة مسلمني دعوامها واحدة ،ال كام
فسمى النبي املتقاتلني -
تقول اخلوارج ،ومدح من ترك القتال يف الفتنة مع الطائفتني ،ومل جيعل القتال مع
( )2الدليل ألهل العقول .28:وانظر كتاب :اخلوارج للدكتور غالب العواجي:ص.2٣5
( )1سبق خترجيه.
( )2سبق خترجيه.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الزكاة ،باب ذك ِْر اخلَ َو ِار ِج َوص َف ِ
اهت ْم.
( )4صحيح مسلم( ،)221٣-55٧/٧كتَاب َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب َتك ُ
يها َخ ْ ٌري م َن ال َقائ ِم.
ُون ف ْتنَ ٌة ال َقاعدُ ف َ
( )2رواه البخاري( ،)٣185-25/6كتَاب الفت َِنَ ،ب ُ
ول ِ
ومسلم(ِ ،)٣2٧5-566/8كتَاب ِ
الفت َِن ،باب ن ُُز ِ
الفت َِن ك ََم َو ِاق ِع ال َق ْط ِر.
ِ
َاب ِ
اإل ْي َامن ،باب َ ْحت ِري ِم َقت ِْل الكَافِ ِر َب ْعدَ َأ ْن َق َال َال إِ َل َه إِالَّ اهلل.
( )6صحيح مسلم( ،)28٣-6٣/5كت ُ
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أحدهم من لوازم التوحيد ،بل مل يكفر الصحابة اخلوارج مع قتاهلم خليار هذه
هلم بالفرقة املارقة ،وعدم
األمة من أصحاب رسول اهلل  ،وتسمية النبي
جعلهم مع املسلمني يف دعواهم الواحدة:
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :إذا كان هؤالء الذين ثبت ضالهلم بالنص
واإلمجاع مل يكفروا مع أمر اهلل ورسوله

بقتاهلم ،فكيف بالطوائف املختلفني،

الذين اشتبه عليهم احلق يف مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فال حيل إلحدى
هذه الطوائف أن تكفر األخرى ،وال تستحل دمها وماهلا ،وإن كانت فيها بدعة
أيضا؟ وقد تكون بدعة هؤالء أغلظ.
حمققة ،فكيف إذا كانت املكفرة هلا مبتدعة ً
والغالب أهنم مجي ًعا جهال بحقائق ما خيتلفون فيه)(.)1
* الوجه الثاني:
قد نص العلامء عىل أن املواالة الواجبة ألهل اإلسالم تكون إذا كان أمرهم
متف ًقا عىل طاعة اهلل ورسوله ،أما إذا اختلفوا يف أمور احلرب والسلم واملعاهدات،
فليس أحدهم بأوىل من اآلخر باملواالة حتى يرد ذلك إىل الدليل ،خاصة مع ما
قدمنا من أن العلامء جممعون عىل أنه بعد تفرق املسلمني إىل دول أن لكل حاكم دولة
أحكامه وعهوده اخلاصة؛ للرضورة امللجئة لذلك:
قال الصنعاين عند رشح حديث النبي َ « :م ْن َخ َر َج عن ال ّطا َع ِةَ ،و َف َار َق
اتَ ،ف ِمي َت ُته ِمي َت ٌة ِ
َ
جاهلِ ّي ٌة»( :)2قوله «عن ال ّطا َع ِة» .أي :طاعة اخلليفة الذي
اجل ََم َع َةَ ،و َم َ
ْ ُ
الناس عىل
جيمع
ُ
وقع االجتامع عليه .وكأن املراد خليفة ِّ
أي قطر من األقطار ،إذ مل ُ ْ
خليفة يف مجيع البالد اإلسالمية من أثناء الدولة العباسية ،بل استقل أهل كل إقليم
بقائم بأمورهم ،إذ لو محل احلديث عىل خليفة اجتمع عليه أهل اإلسالم لقلت
( )2جمموع الفتاوى.282/٧:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َاب ِ
وج ِ
مجاعة املُ ْسلمني عنْدَ ُظ ُهور الفت ِن.
وب ُمالز َمة َ َ
اب ُ
اإل َمارةَ ،ب ُ
( )1رواه مسلم( ،)2862-21/6كت ُ
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فائدته .وقولهَ « :و َف َار َق َ
اجل ََم َع َة» .أي :خرج عن اجلامعة الذين اتفقوا عىل طاعة إمام
عدوهم)(.)1
انتظم به شملهم ،واجتمعت به كلمتهم ،وحاطهم عن ّ

وقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب( :األئمة جممعون من كل مذهب،
عىل أن من تغلب عىل بلد -أو بلدان -له حكم اإلمام يف مجيع األشياء ،ولوال هذا ما
استقامت الدنيا؛ ألن الناس من زمن طويل قبل اإلمام أمحد إىل يومنا هذا ،ما
اجتمعوا عىل إمام واحد ،وال يعرفون أحدً ا من العلامء ذكر أن شي ًئا من األحكام ال
يصح إال باإلمام األعظم)(.)2
وهلذا قرر العلامء أن املسلمني إذا كانوا حتت واليات متعددة فاختلفوا يف بعض
املسائل ،كالعهود واملواثيق مع الكفار ،بأن يعقدها بعضهم ويأبى غريهم من
طوائف املسلمني فيقاتل ،فليس أحدهم أوىل باملواالة من اآلخر ،حتى يرد ذلك إىل
الدليل؛ ألن املواالة الواجبة ألهل اإلسالم إذا كان أمرهم متف ًقا عىل طاعة اهلل
ورسوله ،فمن خالفهم فقد اتبع غري سبيل املؤمنني ،بخالف ما إذا اختلفوا:
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ملَّا ذكر قوله تعاىل :ﮋﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﮊ

[املائدة( :]22:فجعل مواالهتم كمواالة اهلل ورسوله ،ومواالة اهلل ورسوله ال تتم إال
بطاعة أمره ،وكذلك املؤمنون ال تتم مواالهتم إال بطاعة أمرهم ،وهذا ال يكون إال
أمرا متف ًقا ،فإن أمر بعضهم بيشء وأمر آخر بضده مل يكن مواالة هذا
إذا كان أمرهم ً
بأوىل من مواالة هذا ،فكانت املواالة يف حال النزاع بالرد إىل اهلل والرسول)(.)3
* الوجه الثالث:
بناء عىل ما تقدم ،فإنه ليس ألحد أن يوجب عىل املسلمني الذين حتت حكم
حاكم له عهوده وأحكامه اخلاصة نقض عهدهً ،
فضال عىل أن جيعل ذلك من لوازم
( )2سبل السالم.228/٧:
( )1الدرر السنية.2/6:
( )2منهاج السنة( .)٧26/8وانظر لذلك كتايب :حقيقة الوالء والرباء يف الكتاب والسنة:ص.525-552
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اإليامن؛ ألن النصوص الرشعية حترم عن املسلمني نقض عهودهم مع الكفار ،ولو
قاموا بقتال بعض املسلمني ممن ليس هلم عهد مع هؤالء الكفار لقوله تعاىل :ﮋ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ [األنفال .]٣2:وألن أبا
بصري وأصحابه كانوا يقاتلون الكفار مع حتريم ذلك عىل من كان يف املدينة ممن
يتعني عليهم الكف عن هؤالء الكفار بمقتىض العهد
كان حتت سلطة النبي  ،فإنه
ّ
مسلام إىل
الذي أبرم معهم يف احلديبية ،والذي كان ينص عىل تسليم من جاء من مكة
ً
الكفار بمكة كأيب بصري :
َّي و ِ
ِِ
ِ
احدَ ٌة»( .)1أي :من انعقدت عليه
قال ابن بطال( :معنى قوله« :ذ َّم ُة اسمُ ْسلم َ َ
ذمة من طائفة من املسلمني أن الواجب مراعاهتا من مجاعتهم ،إذا كان جيمعهم إمام
واحد ،فإن اختلفت األئمة والسالطني فالذمة لكل سلطان الزمة ألهل عمله ،وغري
الزمة للخارجني عن طاعته؛ ألن النبي إنام قال ذلك يف وقت إمجاعهم يف طاعته،
ويدل عىل ذلك حديث أبى بصري ،حني كان شارط النبي

أهل مكة ،وقاضاهم

عىل املهادنة بينهم وبني املسلمني ،فلام خرج أبو بصري من طاعة النبي وامتنع ،مل تلزم
النبي ذمته ،وال طولب برد جنايته ،وال لزمه غرم ما انتهكه من املال)(.)2
وقال ابن القيم عند قصة أيب بصري

( :وعىل هذا فإذا كان بني بعض ملوك

املسلمني وبعض أهل الذمة من النصارى وغريهم عهدٌ جاز مللك آخر من ملوك
املسلمني أن يغزوهم ،ويغنم أمواهلم ،إذا مل يكن بينه وبينهم عهد ،كام أفتى به شيخ
ا
مستدال بقصة أيب بصري مع املرشكني)(.)3
اإلسالم يف نصارى ملطية وسبيهم؛

( )2رواه البخاري(ِ ،)٧5٣2-511/2كتَاب ِ
اجل ْز َي ِة
ِ
حل ٍّج ،باب َف ْض ِل
ومسلم( ،)٧٧62-552/2كتَاب ا َ
َاه ْم».
َأ ْدن ُ
( )1رشح صحيح البخاري.٧21/2:
( )2زاد املعاد.2٣2/٧:

ني و ِجوارهم و ِ
ِِ
ِ ِ
احدَ ةٌ.
واملُ َوا َد َعة ،ذ َّم ُة املُ ْسلم َ َ َ ُ ُ ْ َ
ني و ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
احدَ ٌة َي ْس َعى ِ َهبا
املَدينَة ،بلفظ« :ذ َّم ُة املُ ْسلم َ َ
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لذا كتب سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز إىل الشيخ أمحد شاكر ،حينام أوجب
عىل كل مسلم يف أي بقعة من بقاع األرض قتل كل إنجليزي أثناء العدوان الثالثي
عىل مرصً ،
قائال( :قلتم يف صفحة ( :)5٧جيب عىل كل مسلم يف أي بقعة من بقاع
األرض أن حيارهبم ،وأن يقتلهم حيثام وجدوا ،مدنيني كانوا أو عسكريني الخ .أقول
هذا التعميم واإلطالق فيه نظر؛ ألنه يشمل املسلمني املوجودين يف مرص وغريهم،
والصواب أن يستثنى من ذلك من كان من املسلمني رعية لدولة أخرى من الدول
املنتسبة لإلسالم التي بينها وبني اإلنجليز مهادنة؛ ألن حماربة اإلنجليز ملرص ال
توجب انتقاض اهلدنة التي بينها وبني دولة أخرى من الدول اإلسالمية ،وال جيوز
ألي مسلم من رعية الدولة املهادنة حماربة اإلنجليز؛ لعدواهنم عىل مرص وعدم
جالئهم عنها .والدليل عىل ذلك قوله سبحانه يف حق املسلمني الذين مل هياجروا:
ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ [األنفال،]٣2:
ومن السنة قصة أيب جندل وأيب بصري ملا هربا من قريش وقت اهلدنة ،والقصة ال
ختفى عىل فضيلتكم)(.)1
* الوجه الرابع:
يتبني من هذا أن نرصة طائفة مسلمة لطائفة أخرى إذا اعتدى عليها الكفار
ليست مطلقة ،بل مقيدة بقيود أربعة ،متنع منها يف بعض احلاالتَّ ،
دل عليها القرآن
أو السنة ،وكالم أهل العلم ،وهي:
 احلالة األوَل :وجود العهد لبعض حكام املسلمني مع هؤالء الكفار
املعتدين ،كام تقدم تقريره يف الوجه الثالث قري ًبا.
 احلالة الثانية :عند العجز عن النرصة :فقد ترك النبي

نرصة املستضعفني يف مكة

ملّا سألوه النرصة؛ لعدم قدرته ،فأمرهم بالصرب ،وهذا يطابق حال حكام املسلمني اليوم.
( )2الرسائل املتبادلة بني الشيخ ابن باز والعلامء.26٧:
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اب ْب ِن األَر ِّت َق َالَ « :شك َْونَا إِ ََل رس ِ
عن َخ َّب ِ
ول اهلل َ ،و ُه َو ُمت ََو ِّسدٌ ُب ْر َد اة َل ُه ِِف
َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َان َم ْن َق ْب َلك ُْم ُي ْؤ َخ ُذ
َْص َلنَا؟ َأ ََل تَدْ ُعو َلنَا؟ َف َق َالَ :قدْ ك َ
ظ ِّل ال َك ْع َبةَ ،ف ُقلنَا :أ ََل ت َْس َتن ُ
ِ
اء بِاسمِن َْش ِ
الر ُج ُلَ ،ف ُي ْح َي ُر َل ُه ِِف األَ ْر ِ
ارَ ،ف ُي َ
وض ُع َع ََل َر ْأ ِس ِه،
َّ
ضَ ،ف ُي ْج َع ُل ف َيهاَ ،ف ُي َج ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف ُي ْج َع ُل ن ْص َي ْ ِ
َّيَ ،و ُي ْم َش ُط بِ َأ ْم َشاط َ
ون َْحلمه َو َع ْظمهَ ،ف ََم َي ُصدُّ ُه َذل َك َع ْن
احلديد َما ُد َ
ِدين ِ ِه ،واهلل َليتِمن ه َذا األَمر حتَّى ي ِسري الراكِ ِ
َض َم ْو َت ََل َ َ
اف إِ ََّل
َي ُ
ْ ُ َ َ َ َّ ُ
َ َّ َّ َ
َ
ب م ْن َص ْن َع َ
اء إِ ََل َح ْ َ
ِ
ِ
ِ
()1
ْب َع ََل َغنَمهَ ،و َلكنَّك ُْم ت َْس َت ْع ِ
اهلل َو ِّ
ون» .
ج ُل َ
الذل َ
وكذلك ترك النبي

نرصة بعض أصحابه :كأيب بصري ،وأيب جندل

 ،حني

جائزا ألحد ممن حتت
قتاهلم لكفار مكة بسبب صلح احلديبية ،بل مل يكن ذلك
ً
حكمه( ،)2كيف وقد كان

قبل ذلك قد أسلم بعض هؤالء املسلمني لكفار مكة

بمقتىض تلك املعاهدة؟ وهذا أعظم من جمرد ترك نرصهتم إذا قوتلوا.
 احلالة الثالثة :أن ال يكون قتال املسلمني للكفار ً
قتاال دين ايا إلعالء كلمة اهلل،
بل ملقاصد دنيوية :كتحرير األرض ،أو لعصبية قبلية ،أو لتحقيق طموح سيايس،
أو لكون املسلم هو البادئ بالغدر ،ففي مثل هذه احلاالت تكون النرصة هلؤالء
غري جائزة(:)3
قال تعاىل :ﱹﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱸ [األنفال.]٣2 :
قال الشيخ عبد الرمحن السعدي( :قوله تعاىل :ﱹﮙ ﮚ ﮛ ﮜﱸ أي:
ألجل قتال من قاتلهم ألجل دينهم ﱹ ﮝ ﮞﱸ ،والقتال معهم .وأما من
قاتلوهم لغري ذلك من املقاصد فليس عليكم نرصهم)(.)4

( )2رواه البخاري(ِ ،)662٧-21/6كتَاب ِ
الرض َب َوال َقت َْل َواهل َ َو َ
اإلك َْر ِاهَ ،باب َم ِن ْ
ان َع َىل ال ُك ْف ِر.
اخت ََار َّ ْ
( )1سبق خترجيه.
كتبت( :غري واجبة) ،فكتب شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه اهلل فوقها(:غري جائزة).
( )2يف األصل ُ
( )4تيسري الكريم الرمحن.٧2٣:
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 احلالة الرابعة :إذا ترتب عىل القتال مفسدة أعظم من تركه :روى البخاري
ِ ٍ
أنه َق َالَ «:ل ِقينَا ا ُسم ْ ِ
َّي َي ْو َمئِ ٍذ َو َأ ْج َل َس النَّبِ ُّي
الرب ِاء
َّشكِ َ
يف « َباب َغ ْز َوة ُأ ُح ٍد» َع ِن َ َ
َج ْي اشا ِم َن ُّ ِ َ
ِ
َُب ُحوا ،إِ ْن َر َأ ْيت ُُمونَا َظ َه ْرنَا
الر َماة َوأ َّم َر َع َل ْيه ْم َع ْبدَ اهللَ ،و َق َالََ :ل ت ْ َ
ِ
وه ْم َظ َه ُروا َع َل ْينَا َف ًَل ت ُِعينُونَا»( ،)1ويف رواية أخرى:
َُب ُحواَ ،وإِ ْن َر َأ ْيت ُُم ُ
َع َل ْيه ْم َف ًَل ت ْ َ
ِ َ
َُب ُحوا َمكَا َنك ُْم»(.)2
« َف َق َال :إ ْن َرأ ْيت ُُمونَا َ َّْت َط ُينَا ال َّط ْ ُري َف ًَل ت ْ َ
ففي هذا احلديث داللة عىل أنه قد يمتنع املسلم من نرصة أخيـه املسلم حتى يف
ثم مصلحة أعظم متنع ذلك؛ فإن محاية ظهور املسلمني يف أحد
جهاد الدفع ،إذا كان َّ
أوىل من القتال معهم ،وإن ظهر املرشكون ،وختطفت املسلمني الطري؛ ولذا نص
تعني عىل من بقرب الذين ُهجم عليهم من
الفقهاء عىل أن حمل تعني جهاد الدفع إذا ّ
املسلمني -إن مل خيشوا عىل نسائهم وبيوهتم من عدو بتشاغلهم بمعاونة من فجأهم
العدو ،وإال تركوا إعانتهم( ،)3فال تدفع املفسدة بأعظم منها(.)4

( )2صحيح البخاري(ِ ،)212٧-62/2كتَاب ِ
اجل َهاد.
االختِ ِ
( )1صحيح البخاري(ِ ،)٧1٧6-62/2كتَاب ِ
الف ِيف احلَ ْر ِ
اجل َهادَ ،باب َما ُيك َْر ُه ِم َن ال َّتن َُاز ِع َو ْ
ب.
( )2انظر :منح اجلليل رشح خمترص خليل( ،)522/٧بلغة السالك ألقرب املسالك(.)5٣8/2
( )4انظر :كتايب «جهاد املسلمني بني فهم الغالة وختذيل املرجفني»:ص(.)28
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:

:

يكفر الغالة مجيع حكام املسلمني بحجة طاعتهم املرشعني الكفار يف
ترشيعاهتم يف األمم املتحدة ،وحمكمة العدل الدولية ،ويستدلون بعموم اآليات التي
جتعل طاعة املرشكني سب ًبا للردة ،لترشيعهم ما مل يأذن به اهلل كقوله تعاىل :ﮋﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﮊ [حممد.]26-22:
وقوله تعاىل :ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ [الشورى،]25:
والرد عىل هؤالء الغالة يف التكفري هبذا األمر عىل سبيل اإلطالق من أوجه متعددة:
* الوجه األول:
أن هذا من االستدالل بآيات القرآن يف غري موضعها الذي نزلت ألجله،
فحملهم قوله تعاىل :ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗﮊ [حممد]26:

عىل التكفري بكل املعاهدات والترشيعات  -حتى التي ال

متنعها الرشيعة  -يدل عىل عدم فهمهم للطاعة املذكورة يف هذه اآلية؛ ألن هذه اآلية
عند العلامء نزلت خاصة يف كفر املنافقني ،أو اليهود ،يف طاعة بعضهم لبعض فيام
 ،والسعي يف توهني دينه ،ثم إهنا بعمومها تتناول

كرهوا من اإليامن بنبوة حممد
َّ
كارها له:
كافرا يف خمالفة حكم من أحكام اهلل ً
كل من أطاع ً

قال املاوردي يف تفسري هذه اآلية( :ويف قائل ذلك قوالن :أحدمها :أهنم اليهود
قالوا للمنافقني :سنطيعكم يف بعض األمر .وفيام أرادوا بذلك وجهان :أحدمها:
سنطيعكم يف أال نصدق بيشء ،من مقالته ،قاله الضحاك .الثاين :سنطيعكم يف كتم
ما علمنا من نبوته ،قاله ابن جريج .القول الثاين :أهنم املنافقون قالوا لليهود:
سنطيعكم يف بعض األمر .وفيام أرادوه بذلك ثالثة أوجه :أحدها :سنطيعكم يف غري
القتال من بغض حممد  ،والقعود عن نرصته ،قاله السدي .الثاين :سنطيعكم يف
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امليل إليكم ،واملظاهرة عىل رسول اهلل
اإليامن)(.)1

 .الثالث :سنطيعكم يف االرتداد بعد

وقد نزل الشيخ سليامن بن عبد اهلل آل الشيخ هذه اآلية عىل من أطاع عباد
القبور واألوثان يف تسويغ عبادة غري اهلل ،وصحح فعلهم ،وذم أهل التوحيد ،فقال:
كافرا ،وإن
(فإذا كان من وعد املرشكني الكارهني ملا نزل اهلل بطاعتهم يف بعض األمر ً
مل يفعل ما وعدهم به ،فكيف بمن وافق املرشكني الكارهني ملا ّنزل اهلل من األمر
بعبادته وحده ال رشيك له ،وترك عبادة ما سـواه من األنداد ،والطواغيت،
واألموات ،وأظهر أهنم عىل هدى ،وأن أهل التوحيد خمطئون يف قتاهلم ،وأن
الصواب مساملتهم والدخول يف دينهم الباطل؟ فهؤالء أوىل بالردة من أولئك الذين
وعدوا املرشكني بطاعتهم يف بعض األمر ،ثم أخرب تعاىل عن حاهلم الفظيع عند
املوت ثم قال :ﱹﮫﱸ ،أي :األمر الفظيع عند الوفاة ﱹ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﱸ)(.)2
فاملاوردي هنا نقل تفسري السلف لآلية بتخصيص الطاعة فيها بالطاعة
الكفرية :كبغض النبي  ،أو املظاهرة عليه ،أو يف االرتداد عن دينه .ونزهلا الشيخ
سليامن عىل الطاعة يف الكفر ،والرشك ،وترك التوحيد .أما من نزهلا عىل عموم
الطاعة حتى يف املعاهدات واملصاحلات املرشوعة ،فهذا من الغلو الذي ذمه أئمة
الدعوة النجدية ملّا وجد يف زمنهم من يكفر احلكام ببعض املعاهدات واملصاحلات
بينهم وبني الكفار ،ويستدلون هبذه اآلية وأمثاهلا بجعل ذلك من الطاعة املخرجة
عن الدين ،فر ّدوا عليهم هذا االستدالل الفاسد ،وبينوا أن النبي أجاب الكفار
أثناء بعض املصاحلات إىل ما طلبوا بأشياء ،منها تسليم بعض أبناء هؤالء الكفار إذا
جاؤوا إىل املدينة مسلمني ،ومل تكن هذه من طاعتهم املحرمةً ،
فضال عن أن تكون
ردة خمرجة من الدين:
( )2النكت والعيون.٧1٧/2:
( )1الدالئل يف حكم مواالة أهل اإلرشاك.21:
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قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ خماط ًبا هؤالء( :وقد بلغني:
أنكم تأولتم قوله تعاىل يف سورة حممد :ﱹﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﱸ [حممد ]26 :عىل بعض ما جيرى من أمراء الوقت من
مكاتبة ،أو مصاحلة ،أو هدنة لبعض الرؤساء الضالني ،وامللوك املرشكني ،ومل تنظروا
ألول اآلية ،وهى قوله :ﱹﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﱸ
[حممد ،]22 :ومل تفقهوا املراد من هذه الطاعة وال املراد من األمر املعروف املذكور يف
هذه اآلية الكريمة ،ويف قصة صلح احلديبية ،وما طلب املرشكون واشرتطوه،
وأجاهبم إليه رسول اهلل ما يكفي يف رد مفهومكم ،ودحض أباطيلكم)(.)1
* الوجه الثاني:
أن استدالل الغالة بقوله تعاىل :ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙﮊ [الشورى ،]25:عىل تكفري كافة املرشعني بكل قانون أو نظام ،ليس كام
زعموا؛ ألمور:
أمرا خيالف الكتاب والسنة ،مما قد يكون
األول :أن اآلية تعم كل من رشع ً
كفرا ،من رشك ،أو
حمر ًما ،من املعايص أو البدع العملية واالعتقادية ،وقد يكون ً
حتريم ما أحل اهلل مع العلم والقصد ،ومع أن اآلية نزلت يف كفار مكة املرشكني
كثريا يف حال أهل البدع الذين ال يكفروهنم
أصالة ،فإن العلامء يذكرون هذه اآلية ً
ببدعهم ،مع أهنم رشعوا ما مل يأذن به اهلل ،حني ضاهوا اهلل يف ترشيعهم العقائد
الفاسدة يف العقائد أو العبادات ،ومنهم من ُيلزم أتباعه و ُمريديه بام يرشعه هلم من
بدع:
نظريا ومضاه ًيا؛
قال الشاطبي( :فهذا الذي ابتدع يف دين اهلل قد ّ
صري نفسه ً
رشع مع الشارع)(.)2
حيث ّ
( )2الدرر السنية.2٣6/5:
( )1االعتصام.66/5:
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وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية وذكر اآلية( :فمن ندب إىل يشء يتقرب به إىل
اهلل ،أو أوجبه بقوله ،أو فعله من غري أن يرشعه اهلل ،فقد رشع من الدين ما مل يأذن به
اهلل ،ومن اتبعه يف ذلك فقد اختذ رشيكًا هلل رشع يف الدين ما مل يأذن به اهلل ،وقد يغفر
له؛ ألجل تأويل إذا كان جمتهدً ا االجتهاد الذي يعفى معه عن املخطئ ،لكن ال جيوز
اتباعه يف ذلك)(.)1
فإن ك ّفر هؤالء الغالة كل املبتدعة فقد خالفوا اإلمجاع ،وإن أخرجوهم من
عموم اآلية فقد خالفوا أصلهم احلروري الذي بنوا عليه ،وإن رجعوا ألصل أهل
السنة وفهمهم -كام ذكرنا عن العلامء آن ًفا -فعليهم أن يفرقوا بني الترشيعات اجلائزة
واملحرمة ،وبني الترشيعات املحرمة والكفرية ،وبني الترشيعات الكفرية التي ينزل
عىل فاعليها حكم الكفر ،وما ال ينزل بسبب التأويل ،ونحوه.
الثاِن :أن هؤالء الغالة جلهلهم بأصول أهل السنة يدخلون يف قوله تعاىل :ﮋﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ [الشورىَّ ،]25:
كل قانون ونظام
يضعه الناس من خالل املجالس املحلية ،أو العربية ،أو الدولية ،بحجة أن الترشيع
حق خالص هلل تعاىل من نازعه فيه فقد أرشك؛ وبناء عليه يكفر من وضعه ،ومن
ريض به ،ومن محاه ،ومن عمل به ،بال تفصيل( .)2وبناء عىل هذا األصل الفاسد
أدخلوا يف نواقض التوحيد ما يستحدثه البرش من األنظمة لضبط حياهتم ،ولو كانت
ً
فضال عن التكفري هبا :كالعقوبات
يف أمور دنيوية جائزة مل يقل العلامء بتحريمها،
عىل خمالفة أنظمة املرور ولوائح البلديات ،أو العقوبات عىل خمالفة األسعار
املحددة( ،)3ويرون أن احلكام هبذه األنظمة قد جعلوا أنفسهم مرشعني وأربا ًبا مع
اهلل ،وهذا من اجلهل والعامية؛ ألنه ليس كل ما يرشعه ،أو يقننه والة األمر ومن
( )2جمموع الفتاوى.562/2:
( )1انظر رسالة املقديس :مسائل حماكمة أمن الدولة.6:
( )2انظر رسالة املقديس :كشف النقاب.62:
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يفوضونه حمر ًماً ،
فضال عىل أن يكون من الرشك ،فاآلية تتناول كل ترشيع أو نظام أو
ً
وحتريام ،أما الترشيعات،
حتليال
قانون وضعي ُأبدَ ل به حكم اهلل عىل وجه املضاهاة
ً
واألنظمة ،والقوانني املحلية ،أو الدولية يف األمور احلادثة التي يراد هبا ضبط حياة
البرش عىل وجه غري معارض ،أو مناقض للرشع -أمر جائز بإمجاع املسلمني؛ ولذا ّملا
اعرتض الرافيض عىل عمر

غري حكم اهلل بحلقه لرأس شارب اخلمر ونفيه،
 :بأنه َّ

قال شيخ اإلسالم( :وأما قوله :وغري حكم اهلل يف املنفيني .فاجلواب أن التغيري حلكم
اهلل بام يناقض حكم اهلل مثل إسقاط ما أوجبه اهلل ،وحتريم ما أحله اهلل ،والنفي يف
اخلمر كان من باب التعزير الذي يسوغ فيه االجتهاد ،وذلك أن اخلمر مل يقدر النبي
حدها ،ال قدره ،وال صفته ،بل َج َّوز فيها الرضب)(.)1
وهذه الترشيعات اجلائزة أنواع متعددة ،منها:
 النوع األول :التعزيرات والعقوبات التي مل يرد فيها حدُّ وال كفارةٌ ،وهي
التي أمجع العلامء عىل مرشوعيتها ،كام قال شيخ اإلسالم( :وقد أمجع العلامء عىل أن
التعزير مرشوع يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة)(.)2
تنظيام لإلمام بحسب املصلحة ،وأهنا
وأمجعوا أهنا مفوضة يف تقديرها تقنينًا ،أو
ً
ً
وحاال ،بخالف األحكام الثابتة من
تتغري بحسب اقتضاء املصلحة زمانًا ،ومكانًا،
الواجبات ،واملحرمات ،واحلدود ،قال ابن القيم( :وهذا باب واسع اشتبه فيه عىل
كثري من الناس األحكام الثابتة الالزمة التي ال تتغري بالتعزيرات التابعة للمصالح
وجو ًدا وعد ًما ،ومن ذلك :أنه

ملا رأى الناس( )3قد أكثروا من الطالق الثالث،

ورأى أهنم ال ينتهون عنه إال بعقوبة ،فرأى إلزامهم هبا عقوبة هلم؛ ليكفوا عنها)(.)4
( )2منهاج السنة النبوية.٧8/6:
( )1جمموع الفتاوى.٧6/٧1:
( )2أي :عمر بن اخلطاب .
( )4إغاثة اللهفان.٧٧5/5:
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 النوع الثاِن :القوانني واألنظمة الدنيوية ،وهي غالب األنظمة والقوانني
التي يكون من أجلها وضع املجالس املحلية كالربملانات ،أو العربية ،كمجلس
التعاون اخلليجي ،واجلامعة العربية ،أو الدولية ،كهيئة األمم املتحدة ،وهي من
األمور اجلائزة ،وليست داخلة يف قوله تعاىل :ﱹﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﱸ [الشورى ،]25 :ألن هذه األنظمة والترشيعات ليست من
َان َش ْيئاا ِم ْن َأ ْم ِر ُد ْن َياك ُْم
الدين ،بل من أمور الدنيا التي قال فيها النبي « :إِ َذا ك َ
َان َش ْيئاا ِم ْن َأ ْم ِر ِدينِك ُْم َفإِ َ َّل»( ،)1وقوله « َأ ْنت ُْم َأ ْع َل ُم بِ َأ ْم ِر
َف َش ْأ َنك ُْم بِ ِهَ ،وإِ َذا ك َ
« َوإِ َذا
ُد ْن َياك ُْم»( .)2بوب ابن حبان عىل األول ،فقال« :ذكر البيان بأن قوله
َأ َم ْر ُتكُم بِ َيش ٍء» أراد به من أمور الدين ،ال من أمور الدنيا» .وبوب عليه النووي يف
«صحيح مسلم» ،فقال« :باب ُو ُج ِ ِ ِ
رش ًعاُ ،د َ
ِم ْن
ون َما َذك ََر ُه
وب ا ْمت َثال َما َقا َل ُه َ ْ
َم َع ِاي ِ
ش الدُّ ْن َيا َع َىل َسبِ ِ
الر ْأي».
يل َّ
ولذا ملّا ذكر شيخ اإلسالم بعض املعامالت الدنيوية ،قال( :ال يؤخذ عن
الفقهاء بخصوصهم؛ بل يؤخذ عن أهل اخلربة بذلك اليشء؛ وإنام املأخوذ عنهم ما
انفردوا به من معرفة األحكام بأدلتها ،وقد قال اهلل تعاىل :ﮋﭝ ﭞ ﭟﮊ
[البقرة ،]٧:واإليامن باليشء مرشوط بقيام دليل يدل عليه ،فعلم أن األمور الغائبة عن
املشاهدة قد تعلم بام يدل عليها ،فإذا قال أهل اخلربة :إهنم يعلمون ذلك كان املرجع
إليهم يف ذلك دون من مل يشاركهم يف ذلك ،وإن كان أعلم بالدين منهم ،كام قال
َان ِم ْن َأ ْم ِر ِدينِك ُْم َفإِ َ َّل».
النبي هلم يف تأبري النخلَ « :أ ْنت ُْم َأ ْع َل ُم بِ َأ ْم ِر ُد ْن َياك ُْمَ ،ف ََم ك َ
ثم يرتتب احلكم الرشعي عىل ما تعلمه أهل اخلربة)(.)3
وقد راعى النبي
واحرتم العهود واملواثيق:
( )2سبق خترجيه.
( )1سبق خترجيه.
( )2جمموع الفتاوى.26٧/26:

هذه األنظمة والقوانني التي تعارف عليها الناس يف زمنه،
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 -1فأما ما تعارف عليه الناس عامة مما يسمى اليوم باألعراف الدولية ،فقد قال
الرو ِم ِق َ
ون
َأن َُس ْب ُن َمالِ ٍك « :سمََّا َأ َرا َد ال َّنبِ ُّي
يل َل ُه :إِ َُّن ُ ْم ََل َي ْق َرؤُ َ
َأ ْن َي ْكت َ
ُب إِ ََل ُّ
اَّت َذ َخ َاَتا ِمن فِ َّض ٍةَ ،فك ََأِن َأ ْن ُظر إِ ََل بي ِ
ُون َ ْ
ُوماَ ،ف َّ َ
اض ِه ِِف َي ِد ِهَ ،و َن َق َش
كِتَا ابا إِ ََّل َأ ْن َيك َ
ِّ
ا ْ
ََ
ُ
َمت ا
ُم َّمدٌ َر ُس ُ
ول اهلل»(.)1
فِ ِيه ُ َ
بام عليه ملوك عرصه من اعتامدهم عىل الكتب املختومة
فهنا أخذ النبي
من ذلك؛ لكونه نظا ًما روم ايا أو فارس ايا ،ما دام حيقق
دون غريها ،ومل يأنف
مصلحة دنيوية عامة بالتوثق من الكتب؛ حتى ال تنتحل وتزور .قال شيخ اإلسالم
أيضا خاتم ،وال كانوا يلبسون اخلواتم ،حتى كتب النبي
ابن تيمية( :مل يكن له ً
كتا ًبا إىل كرسى ،فقيل له :إهنم ال يقبلون كتا ًبا إال خمتو ًما ،فاختذ خامتًا من ورق
ونقش فيها حممد رسول اهلل)(.)2
ِ
 -2قال ُنعي ِم ب ِن مسع ٍ
اب َق َال لِ َّلر ُسو َل ْ ِ
َاب ُم َس ْيلِ َم َة الك ََّذ ِ
َّي:
ود ِ « :ح َ
َّي َق َر َأ كت َ
َْ ْ َ ْ ُ
َف ََم َت ُق َ
ول ك َََم َق َالَ .ف َق َال َر ُس ُ
وَل ِن َأ ْنت ََُم؟ َق َاَلَ :ن ُق ُ
الر ُس َل ََل
ول اهلل َ :واهلل َل ْو ََل َأ َّن ُّ
ت َأ ْعنَا َقك ََُم»(.)3
َض ْب ُ
ُت ْقت َُل َل َ َ
الرسل
فرسول اهلل ملّا تعارف الناس -كافرهم ومسلمهم -عىل عدم قتل ّ
ملصلحة العالقات املتبادلة ترك قتلهم ،مع مواجهتهم له هبذا الكفر الرصاح.
قال الشوكاين ،وذكر تأمني الرسل يف اإلسالم( :وهكذا كان األمر عند غري
أهل اإلسالم من ملوك الكفر ،فإن النبي كان يراسلهم من غري تقدم أمان منهم
لرسله ،فال يتعرض هلم متعرض .واحلاصل أنه لو قال قائل :إن تأمني الرسل قد
أيضا معلو ًما ذلك عند املرشكني
اتفقت عليه الرشائع مل يكن ذلك بعيدً ا ،وقد كان ً
أهل اجلاهلية عبدة األوثان)(.)4
( )2سبق خترجيه.
( )1منهاج السنة النبوية.٧5/2:
( )2سبق خترجيه.
( )4السيل اجلرار.261/2:
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وذكر الشيخ الشنقيطي كتابة عمر
دارا للسجن ،مع أن النَّبي
وجعله ً

ألسامء اجلند يف ديوان؛ ألجل الضبط،

مل يفعله ثم قال بعده( :فهذا النوع من األنظمة

الوضعية ال بأس به ،وال خيرج عن قواعد الرشع من مراعاة املصالح العامة .وأما
النظام الرشعي املخالف لترشيع خالق السموات واألرض ،فتحكيمه كفر بخالق
السموات واألرض :كدعوى أن تفضيل الذكر عىل األنثى يف املرياث ليس بإنصاف،
وأهنم يلزم استواؤمها يف املرياث ،وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم ،وأن الطالق
ظلم للمرأة ،وأن الرجم ،والقطع ،ونحومها أعامل وحشية ،ال يسوغ فعلها
باإلنسان ،ونحو ذلك)(.)1
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ملّا سئل عن حكم س ّن القوانني الوضعية ،وهل
يكفر هبا؟( :إذا كان القانون يوافق الرشع فال بأس ،إذا س ّن قانونًا للطرق ينفع
املسلمني ،وغري ذلك من األشياء التي تنفع املسلمني ،وليس فيها خمالفة للرشع،
ولكن لتسهيل أمور املسلمني ،فال بأس هبا .وأما القوانني التي ختالف الرشع فال
جيوز سنُّها؛ إذا س ّن قانونًا يتضمن أنه ال حدّ عىل الزاين ،أو ال حدّ عىل السارق ،أو ال
حدّ عىل شارب اخلمر ،فهذا قانون ٌ
باطل ،وإذا استح ّله الوايل َك َف َر؛ لكونه استحل ما
خيالف النص واإلمجاع .وهكذا كل من استحل ما حرم اهلل من املحرمات املجمع
عليها فهو يكفر بذلك)(.)2
 النوع الثالث :التحاكم فيام مل يثبت به نص أو إمجاع؛ ألن حياة الناس تتغري
كثريا من األحكام االجتهادية التي
بتغري الزمان ،وتتعقد بتطور جماالهتا ،فإن ً
ذكرها الفقهاء يف مؤلفاهتم يف أبواب املعامالت -كالبيع ً
مثال -كانت تتنزل عىل
حياهتم البسيطة ،وال جتيب عن كثري من املسائل والوقائع املتطورة ألنواع
التعامالت املعارصة التي حتتاج لبيان أحكام الرشيعة فيها ،سواء يف املجال
( )2أضواء البيان.261/٧:
( )1جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة.522/٣:
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الشخيص ،أو يف املجال العام املحيل ،أو العريب ،أو الدويل؛ ولذا فقد جاءت
الرشيعة بتفويض التحكيم بني األشخاص أو الدول يف األمور احلادثة فيام مل يثبت
فيه نص رشعي إىل البرش ،خال ًفا للخوارج الذين ال يرون جواز التحاكم مطل ًقا،
بل هو هلل وحده ،فإذا حكم أحد أو حتاكم ،سواء جار أو عدل فهو كافر ،وهذا
يلزم منه تكفري مجيع الناس ،فمام جاءت به الرشيعة من ذلك:
 -1أن النبي قد فوض احلكم يف خيانة بني قريظة لسعد بن معاذ  ،ففي
احلك َْم فِ ِ
ُ
َ « :ف َر َّد َر ُس ُ
يه ْم إِ ََل َس ْع ٍدَ ،ق َالَ :فإِ ِِّن
ول اهلل
الصحيحني قالت َع ِائ َش َة
َأ ْحك ُُم فِ ِ
يه ْم َأ ْن ُت ْقت ََل اسمُ َقاتِ َل ُةَ ،و َأ ْن ت ُْس َبى ُّ
اءَ ،و ُت ْق َس َم َأ ْم َو ُاُل ْم»( ،)1زادا يف
الذ ِّر َّي ُة َوالن َِّس ُ
ت فِ ِ
يه ْم بِ ُح ْك ِم اسمَلِ ِك» .بوب البخاري
حديث أيب سعيد
قال َ « :ل َقدْ َحك َْم َ
عىل احلديث فقال« :باب إذا نزل العدو عىل حكم رجل»(.)2
 -2وأمر النبي

قائد اجليش أن ُينْزل األعداء عند الصلح عىل حكمه ،ال عىل

يقول ملن يرسله يف جيش ،أو
حكم اهلل إذا مل يعلمه ،ففي صحيح مسلم كان
اَص َت َأ ْه َل ِح ْص ٍن َف َأ َرا ُد َ
وك َأ ْن ُتن ِْز َُُل ْم َع ََل ُح ْك ِم اهللَ ،ف ًَل ُتن ِْز ُُل ْم َع ََل
رسيةَ « :وإِ َذا َح َ ْ
ِ
يب ُحك َْم اهلل فِ ِ
ك؛ َفإِن َ
ُح ْك ِم اهللَ ،و َلكِ ْن َأن ِْز ُُل ْم َع ََل ُحك ِْم َ
يه ْم َأ ْم
َّك ََل تَدْ ِري َأتُص ُ
ََل»(.)3

خفي هذا الباب مذهب اخلوارج يف
قال الشاطبي( :ويمكن أن يكون من
ِّ
ً
مبني
زعمهم أن ال حتكيم؛
استدالال بقوله تعاىل ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ [األنعام ،]2٣ :فإنه ٌّ
ختصيص؛ فلذلك أعرضوا عن قوله
عىل أن اللفظ ورد بصيغة العموم ،فال يلحقه
ٌ
تعاىل ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈﮊ [النساء ،]٧2 :وقوله :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﮊ [املائدة ،]62:وإال فلو علموا حتقي ًقا قاعدة العرب يف أن العموم ُيراد به
( )2سبق خترجيه.
( )1سبق خترجيه.
()2سبق خترجيه.
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اخلصوص ،مل يرسعوا إىل اإلنكار ،ولقالوا يف أنفسهمَّ :
خمصوص،
لعل هذا العام
ٌ
فيتأولون)(.)1
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن اخلوارج( :وكذلك ابن عباس ناظرهم ملا
حكام
أنكروا حتكيم الرجال بأن اهلل قال يف الزوجني إذا خيف شقاق بينهام أن يبعث ً
وحكام من أهلها ،وقال :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ [النساء ،]٧2 :وأمر
من أهله
ً
أيضا أن حيكم يف الصيد بجزاء مثل ما قتل من النعم ،حيكم به ذوا عدل منكم ،فمن
ً
أنكر التحكيم مطل ًقا ،فقد خالف كتاب اهلل تعاىل ،وذكر ابن عباس أن التحكيم يف
أمر أمريين؛ ألجل دماء األمة أوىل من التحكيم يف أمر الزوجني ،والتحكيم ألجل
دم الصيد ،وهذا استدالل من ابن عباس باالعتبار وقياس األوىل ،وهو من
امليزان)(.)2
فإذا عرفت هذه األنواع التي ضاق عطن هؤالء الغالة عن إدراكها حتى
أدخلوا يف حكم الردة كل من سن قانونًا ،أو نظم نظا ًما ،أو حتاكم فيام جيوز فيه
التحاكم عرفت مقدار اجلناية التي جناها هؤالء عىل أنفسهم من تكفريهم
للمسلمني واستحالهلم للدماء.
* الوجه الثالث:
بناء عىل ما تقدم يف الوجهني السابقني ،فإن تكفري الغالة للدول باالنضامم هليئة
األمم املتحدة؛ بحجة أهنا من طاعة املرشعني ،واختاذهم أربا ًبا من دون اهلل ال يصح
من أوجه:
أمرا رضور ايا لكافة الدول ،إذ
 األول :أن االنضامم هليئة األمم املتحدة صار ً
ال تسري حياة الناس يف تبادل اخلربات العلمية ،أو االستفادة الطبية ،أو استرياد
( )2االعتصام.٧1٧/5:
( )1جمموع الفتاوى.61/56:
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األجهزة واآلالت احلديثة ،أو تنفيذ الصفقات التجارية ،عىل املستوى الشخيص،
أو عىل مستوى الدول إال هبذا االنضامم ،فالعامل أصبح منظومة واحدة ال ينفك
بعضه عن بعض ،ولن يمكن  -كام يتصور هؤالء السذج  -أن ينعزل املسلمون
عن العامل اآلخر بمثل هذه القواعد احلرورية التي يقعدوهنا؛ ولذا ّملا دخل النبي
املدينة وفيها ممن يساكن أهلها قبائل من اليهود ،مل يكن للنبي

بدٌّ من وضع

اتفاقية حتدد طبيعة العالقة وتنظم احلياة بني املسلمني واليهود املشرتكني معهم
بوطن واحد ،وهذا يشبه ما يطلق عليه اليوم معاهدات حسن اجلوار:
فقد ذكر ابن إسحاق وابن شهاب الزهري أن النبي ملا قدم املدينة هادن
ً
مرسال ،واللفظ البن إسحاقَ « :وإِ ّن ُه َم ْن َتبِ َعنَا ِم ْن
اليهود ووادعهم فكان مما ذكراه
َيود َفإِ ّن َله النَّص واألُسوةََ ،غري م ْظ ُل ِ
َّيَ ،و ََل ُم َتن ِ ِ
ين َع َل ْي ِه ْمَ ،وإِ ّن ال َي ُهو َد
وم َ
َاَص َ
ُ ْ َ َ ْ َ
َُ َ
َْ َ
َّي ،لِلي ُه ِ
ِِ
ٍ
ِ
ود
َّي َما َد ُاموا ُ َ
ُين ِْي ُق َ
ُم َاربِ َ
ون َم َع ا ُسم ْؤ ِمن ِ َ
َّيَ ،وإِ ّن َ َُيو َد َبني َع ْوف ُأ ّم ٌة َم َع ا ُسم ْؤمن َ َ
ِ
ِدين ُُهم ،ولِلمسلِ ِم َ ِ
يهم َو َأ ْن ُي ُس ُه ْمَّ ،إَل َم ْن َظ َل َم َو َأثِ َم َفإِ ّن ُه َل ُي ْوتِغ(َّ )1إَل
َّي دين ُُه ْمَ ،م َوال ْ
ْ َ ُ ْ
َن ْيسه و َأه َل بيتِ ِه ،وإِ ّن ع ََل الي ُه ِ
َّص
ود َن َي َقت َُه ْمَ ،و َع ََل ا ُسم ْسلِ ِم َ
َ ُ َ ْ َْ َ َ
َ
َّي َن َي َقت َُه ْمَ ،وإِ ّن َب ْين َُه ْم الن ْ َ
ِ
ِ ِ
ِِ
ون ا ِ
إل ْث ِم،
الُب ُد َ
الصحي َيةَ ،وإِ ّن َب ْين َُه ْم الن ّْص َح َوالنّص َ
َع ََل َم ْن َح َار َب َأ ْه َل َهذه ّ
يح َةَ ،و ِ ّ
ِ
ِ ِِ
ْ
َّي َما
لم ْظ ُلو ِمَ ،وإِ ّن ال َي ُهو َد ُين ِْي ُق َ
ون َم َع اسمُ ْؤ ِمن ِ َ
َّص ل َ
َوإِ ّن ُه ََل ْ َيأ َث ْم ْام ِرؤٌ بِ َحلييهَ ،وإِ ّن الن ْ َ
َّي ،وإِ ّن ي ْث ِرب حرام جو ُف َها ألَه ِل ه ِذ ِه الص ِ
ُم ِ
حي َي ِة» .زاد ابن شهاب:
َد ُاموا ُ َ
ّ
ْ َ
اربِ َ َ َ َ َ َ ٌ َ ْ
ف َُُلم َفإُِنم يص ُِ
«و َأُنم إِ َذا دعوا الي ُهود إِ ََل صلحٍ حلِي ٍ
عونا إِ ََل ِم ْث ِل
احلو َن ُهْ ،
وإن َد ْ
ْ َّ ُ ُ ْ
ُ
َ َ
ُُ
َ ْ
َ َّ ْ
َذلِ َ
ين»(.)2
ك َفإِنَّه َُُلم َع ََل ُ
اسمؤ ْمن ِ ْ َ
َّيَّ ،إَل َم ْن َح َار َب الدّ َ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :النبي ملا قدم املدينة وادع مجيع اليهود الذين
كانوا هبا موادعة مطلقة ،ومل يرضب عليهم جزية ،وهذا مشهور عند أهل العلم
بمنزلة املتواتر بينهم ،حتى قال الشافعي :مل أعلم خمال ًفا من أهل العلم بالسري أن
( )2يف لسان العرب(( :)218/52الو َتغُ بالتحريك اهل ُ ِ
فسدَ وه َل َك و َأثِ َم).
َ
الكَ ،وتغَ َي ْو َتغُ و َتغًا َ
َ
( )1سبق خترجيه ،وانظر لذلك كتايب :حقيقة الوالء والرباء يف الكتاب والسنة:ص.5٣٧
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ملا نزل املدينة وادع اليهود كافة عىل غري جزية( .)1وهو كام قال
رسول اهلل
الشافعي ،وذلك أن املدينة كان فيام حوهلا ثالثة أصناف من اليهود ،وهـم :بنو
قينقاع ،وبنو النضري ،وبنو قريظة .وكان بنو قينقاع ،وبنو النضري حلفاء اخلزرج،
هادهنم ووادعهم مع إقراره هلم
وكانت قريظة حلفاء األوس ،فلام قدم النبي
وملن كان حول املدينة من املرشكني من حلفاء األنصار عىل حلفهم ،وعهدهم الذي
كانوا عليه ،حتى إنه عاهد اليهود عىل أن يعينوه إذا حارب)(.)2
فحاجة املسلمني اليوم يف العامل للمعاهدات الدولية ضمن منظمة عاملية،
كحاجة النبي وأصحابه يف املدينة وما حوهلا لعقد العهد مع أحالف األنصار من
األوس واخلزرج يف املدينة وخارجها؛ إذ أصبح العامل كبلد واحد من حيث التعلم،
وتبادل اخلربات العلمية ،والسفر ،والتجارة ،واالستطباب ،واالسترياد لألجهزة
واآلالت احلديثة ،فال بد من وجود أنظمة ومعاهدات تضبط أحوال الناس؛ ولذا
نشأت هيئة األمم املتحدة ،كأمر رضوري هلذا الواقع.
 الثاِن :أن االنضامم إىل األمم املتحدة ليس مقصوده التحاكم فيه إىل أمور
رشعية نصية ،بل غالبها يف أمور حادثة؛لضبط كثري من العالقات الدولية املعارصة
املنظمة حلياة البرش السياسية ،والعلمية ،واالقتصادية ،والتجارية ،والطبية ،وغريها
بني الدول ،وتنظيم األمور اإلدارية التي يراد هبا ضبط األمور عىل وجه مل يرد مثله
يف الرشيعة ،والتي عرب عنها شيخ اإلسالم آن ًفا يف الوجه الثاين باألحكام املفوضة
إىل اإلمام ،وهي القوانني اجلائزة أو التعزيرات والعقوبات ،والتي ذكر ابن القيم
ً
وحاال .وهذه قد يتفق عليها
أهنا تتغري بحسب اقتضاء املصلحة له زمانًا ،ومكانًا،
املسلمون وغريهم لعمل ما حيقق العدل ،كام تقدم آن ًفا من اختاذ النبي اخلاتم يف
تسليام ومراعاة لألعراف العامة بني
املخاطبات اخلارجية ،وتركه قتل الرسل؛
ً
الدول ،وملصلحة العالقات املتبادلة ،ومن ذلك:
( )2انظر :كتاب األم.251/2:
( )1الصارم املسلول .62:وانظر :كتاب ابن القيم :أحكام أهل الذمة.5212/٧:
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ما جاء يف وثيقة صلح احلديبية التي كانت بني رسول اهلل وأصحابه وكفار
اد واملُص َ ِ
وط ِيف ِ ِ
الرش ِ
حل ْر ِ
ب
احلة َم َع َأ ْه ِل ا َ
اجل َه َ َ َ
مكة ،والتي رواها البخاري يف « َباب ُّ ُ
ان ِيف ح ِد ٍ
الرش ِ
ِ ِ
وط»َ ،ع ْن املِ ْس َو ِر ْب ِن َخم ْ َر َم َة َو َم ْر َو َ
يث َطو ْي ٍل ،وفِ ْيهَ « :ف َق َال:
َ
َوكتَا َبة ُّ ُ
َان َع ََل ِدين ِ َ
ُس َه ْي ٌلَ :و َع ََل َأ َّن ُه ََل َي ْأتِ َ
ك -إِ ََّل َر َد ْد َت ُه إِ َل ْينَا»( .)1ويف
يك ِمنَّا َر ُج ٌلَ -وإِ ْن ك َ
الرش ِ
رواية للبخاري يف «باب ما َجي ُ ِ
وط ِيف ِ
اإل ْس َال ِمَ ،واألَ ْحكَا ِمَ ،واملُ َبا َي َع ِة»:
َ
َ ُ
وز م َن ُّ ُ
ول اهلل  -يومئِ ٍذَ -أبا جنْدَ ِل بن س َهي ٍل إِ ََل َأبِ ِيه س َهي ِل ب ِن عم ٍرو ،و ََل ي ْأ ِ
« َف َر َّد َر ُس ُ
ت
َ َ
َ َْ
ُ ْ ْ َ ْ
ْ َ ُ ْ
ََْ
َأ َحدٌ ِم َن الر َج ِ
َر ُس َ
ال إِ ََّل َر َّد ُه ِِف تِ َ
َان ُم ْسلِ اَم»( ،)2ويف رواية
ول اهلل
لك ا ُسمدَّ ِة َوإِ ْن ك َ
ِّ
ُم َّمدُ ْب ُن َع ْب ِد اهلل َو ُس َه ْي ُل ْب ُن َع ْم ٍرو َع ََل َو ْض ِع
اص َط َل َح َع َل ْي ِه ُ َ
اإلمام أمحدَ « :ه َذا َما ْ
ِ
احل ْر ِ
ُف َب ْع ُض ُه ْم َع ْن َب ْع ٍ
َ
َّاسَ ،و َيك ُّ
ضَ :ع ََل َأ َّن ُه َم ْن َأتَى
َّش ِسن ِ َ
َّيَ ،ي ْأ َم ُن ف َيها الن ُ
ب َع ْ َ
َري إِ ْذ ِن َولِي ِه ر َّد ُه َع َلي ِهمَ ،وم ْن َأتَى ُقري اشا ِِم َّ ْن م َع رس ِ
ِم ْن َأ ْص َحابِ ِه بِغ ْ ِ
َر ُس َ
ول
ول اهلل
َ َ ُ
َْ
ْ ْ َ
ِّ َ
َان ِِف
اهلل
ََل ْ َي ُر ُّدو ُه َع َل ْي ِهَ ،وإِ َّن َب ْينَنَا َع ْي َب اة َم ْك ُيو َف اةَ ،وإِ َّن ُه ََل إِ ْس ًَل َل َو ََل إِ ْغ ًَل َلَ .وك َ
ِ
ُم َّم ٍد َو َع ْه ِد ِه َد َخ َل فِ ِيه،
ب َأ ْن َيدْ ُخ َل ِِف َع ْق ِد ُ َ
َشطِ ِه ْم ِح َ
َابَ :أ َّن ُه َم ْن َأ َح َّ
َّي َك َت ُبوا الكت َ
َْ
ب َأ ْن َيدْ ُخ َل ِِف َع ْق ِد ُق َر ْي ٍ
ت ُخزَا َع ُة َف َقا ُلوا :ن َْح ُن
ش َو َع ْه ِد ِه ْم َد َخ َل فِ ِيهَ ،فت ََوا َث َب ْ
َو َم ْن َأ َح َّ
م َع َع ْق ِد رس ِ
ت َبنُو َبك ٍْر َف َقا ُلوا :ن َْح ُن ِِف َع ْق ِد ُق َر ْي ٍ
ش
ول اهلل
َو َع ْه ِد ِهَ ،وت ََوا َث َب ْ
َ ُ
َ
َو َع ْه ِد ِه ْم»(.)3
قال البغوي( :املكفوفة :هي املشدودة برشجها ،والعيبة ها هنا مثل ،والعرب
تكني عن القلب والصدر بالعيبة؛ ألن الرجل يضع يف عيبته حر ثيابه ،شبهت
صدورا سليمة ،وعقائد
الصدور هبا؛ ألهنا مستودع الرسائر ،ومعناه :أن بيننا
ً
صحيحة يف املحافظة عىل العهد الذي عقدناه .وقيل :معناه أن الذحول( )4التي كانت
بينهم قد اصطلحوا عىل أن ال ينرشوها ،بل يتكا ُّفون عنها ،كأهنم قد جعلوها يف
( )2سبق خترجيه.
( )1سبق خترجيه.
()2سبق خترجيه.
( )4جاء يف (لسان العربَّ :)226/55 :
(الذ ْح ُل :الثأر ،وقيل :طلب مكافأة بجناية جنيت عليك أو عداوة
أتيت إليك .وقيل :هو العداوة واحلقد ،ومجعه أذحال ،وذحول).
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السلة ،وهي :الرسقة .واإلغالل :اخليانة،
وعاء ،فأرشجوا عليها .واإلسالل من ِّ
ً
ً
إغالالَّ ،
يقالَّ :
غلوال ،يقول :إن بعضنا يأمن
وغل يف الغنيمة
أغل الرجل :إذا خان،
جهرا)(.)1
ً
رسا وال ً
بعضا ،فال يتعرض لدمه ،وال ماله ا
ففي هذا احلديث بذل الرسول
األمم املتحدة:

لثالثة أمور تدخل ضمن أهداف هيئة

الرش فيام بني
 -1الركون إىل الصلح بعهود ومواثيق مكتوبة حيصل هبا كف ِّ
البرش كافرهم ومسلمهم ،حتى يأمن بعضهم من بعض من اخليانة والغدر.
 -2شمول هذا امليثاق كل من أراد الدخول فيه ،وهذا هو أصل مرشوعية إنشاء
هذه املنظمة العاملية ،كام نصت عليه يف ميثاقها ،ويؤكد أن اإلسالم هو السابق هلذه
املواثيق التي من أجلها أقيمت هيئة األمم املتحدة؛ حتى يأمن الناس بعضهم ظلم
بعض يف هذا اجلانب.
 -3إقرار النبي فيه إرجاع من أسلم من أبناء كفار مكة بعد الصلح ألهل
مكة حتقي ًقا للمصلحة العامة لإلسالم ،ومنه ما يسمى اليوم بمعاهدة تبادل املجرمني
أو اإلرهابيني ،بتسليمهم لبالدهم األصلية إذا هربوا لغريها.
 الثالث :أن يف الدخول يف األمم املتحدة مصلحة عظيمة مع عجز املسلمني
اليوم وضعفهم عن أخذ حقوقهم من الدول القوية ،ودفع الظلم عن مظلوميهم
كام حصل من دفع ظلم الروس الشيوعيني عىل بالد «األفغان» ،وظلم الرصب
النصارى عن املسلمني يف بالد «البوسنة» ،ودفع اجتياح حاكم العراق عن دولة
«الكويت» ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.
ولذا ّملا ذكر النبي حلف الفضول الذي تعاقدت بطون من قريش عىل ْ
أن
ال جيدوا مظلو ًما بمكة من أهلها ،أو من غري أهلها إال قاموا معه حتى ترد مظلمته،
( )2رشح السنة.526/55:
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ِ
َّي مع عم ِ
قال َ « :ش ِهدْ ُت ِح َ
ِح َر ال َّن َع ِم،
ومتي َو َأنَا ُغ ًَل ٌمَ ،ف ََم ُأح ُّ
ب َأ َّن ِل ُ ْ
لف اسمُ َط َّيبِ َ َ َ ُ ُ َ
أيضاَ « :و ْلو ُأ ْد َعى بِ ِه ِف ا ِإل ْسًل ِم ألَ َج ْبت»(.)2
َو َأ ِِّن َأ ْن ُك ُث ُه»( ،)1وقال ً
و َق َال َر ُس ُ
ول اهلل
ا ِ
إل ْس ًَل ُم إِ ََّل ِشدَّ اة»(.)3

اجل ِ
لف ِف ا ِإلس ًَل ِم ،و َأيَم ِح ٍ
َان ِف َ
ََ « :ل ِح َ
اهلِ َّي ِة ََل ْ َي ِز ْد ُه
لف ك َ
ْ
َ ُّ َ

قال أبو العباس القرطبي( :وقولهََ « :ل ِح َ
لف ِف ا ِإل ْس ًَل ِم» .أي :ال يتحالف

أهل اإلسالم كام كان أهل اجلاهلية يتحالفون ،وذلك أن املتحالفني كانا يتنارصان يف
كل يشء ،فيمنع الرجل حليفه وإن كان ظاملًا ،ويقوم دونه ،ويدفع عنه بكل ممكن،
فيمنع احلقوق ،وينترص به عىل الظلم والبغي والفساد ،وملا جاء الرشع باالنتصاف
من الظامل ،وأنه يؤخذ منه ما عليه من احلق ،وال يمنعه أحد من ذلك ،وحد احلدود
وبني األحكام -أبطل ما كانت اجلاهلية عليه من ذلك ،وبقي التعاقد ،والتحالف
عىل نرصة احلق ،والقيام به ،وأوجب ذلك بأصل الرشيعة إجيابا عا اما عىل من قدر
عليه من املك َّلفني)(.)4
َّص َع ََل َم ْن َح َار َب
وجاء يف صحيفة معاهدته ليهود املدينةَ « :وإِ ّن َب ْين َُه ْم الن ْ َ
ِ
ِ ِ
ِِ
ون ا ِ
إل ْث ِمَ ،وإِ ّن ُه ََل ْ َي ْأ َث ْم ْام ِرؤٌ
الُب ُد َ
الصحي َيةَ ،وإِ ّن َب ْين َُه ْم الن ّْص َح َوالنّص َ
َأ ْه َل َهذه ّ
يح َة َو ِ ّ
بِحلِ ِيي ِه ،وإِ ّن الن ِ
ُم ِ
َّي»(.)5
َّي َما َد ُاموا ُ َ
لم ْظ ُلو ِمَ ،وإِ ّن ال َي ُهو َد ُين ِْي ُق َ
اربِ َ
ون َم َع ا ُسم ْؤ ِمن ِ َ
َ
َ
َّص ل َ
ْ َ
فإذا كان سبب قيام حلف الفضول نتيجة ملا ظهر يف العرص اجلاهيل من ظلم
األقوياء للضعفاء ،وأشاد به رسول اهلل

بعد البعثة ،وأنه لو دعي إليه ألجاب،

فإن احلروب التي أصطىل الناس بنارها يف العرص احلديث  -ومنها احلربان العامليتان
( )2سبق خترجيه.
( )1سبق خترجيه.
( )2سبق خترجيه.
( )4املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم.282/6:
( )2سبق خترجيه.
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 جعلت الدول تفكر يف إنشاء منظمة دولية عاملية ،تعمل عىل ختليص الضعفاء منخطر احلروب املبيدة ملاليني البرش ملصلحة بعض األقوياء ،فإذا كانت هذه األهداف
هي سبب نشأة األمم املتحدة فإهنا جتد من اإلسالم التأييد واملوافقة.
وقد جاء يف افتتاحية ميثاق األمم املتحدة( :نحن شعوب األمم املتحدة ،وقد
آلينا عىل أنفسنا ،أن ننقذ األجيال املقبلة من ويالت احلرب التي يف خالل جيل
واحد جلبت عىل اإلنسانية مرتني أحزانًا يعجز عنها الوصف)(.)1
وجاء فيه( :ويف سبيل هذه الغايات اعتزمنا :أن نأخذ أنفسنا بالتسامح ،وأن
نعيش م ًعا يف سالم وحسن جوار ،وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم واألمن
الدويل ،وأن نكفل بقبولنا مبادئ مع ّينة ورسم اخلطط الالزمة هلا أالّ تستخدم القوة
املسلحة يف غري املصلحة املشرتكة) (.)2

 الرابع :أن مقاصد قيام منظمة هيئة األمم املتحدة بميثاقها املكتوب ال
وسنبني ذلك باملقارنة
خيرج باجلملة عن مقاصد املعاهدات التي أبرمها النبي ،
َّ
من خالل أنواع املعاهدات النبوية:
األوَل :معاهدات احلَمية:
فقد أذن للصحابة يف اهلجرة للحبشة ،وقال« :إِ َّن بِ َأ ْر ِ
ض َ
احل َب َش ِة َملِكاا ََل
ُي ْظ َل ُم َأ َحدٌ ِعنْدَ ُه»(.)3
ودخل النبي حتت محاية عمه أيب طالب وكفار بني هاشم ،ففي احلديث:
َف َمنَ َع ُه اهلل بِ َع ِّم ِه َأ ِِب َطالِ ٍ
« َف َأ َّما َر ُس ُ
ب»(.)4
ول اهلل
( )2انظر هلذا الوثيقة موقع األمم املتحدةhttp://www.un.org/ar/documents/charter/index.shtml :

( )1املرجع السابق.
( )2سبق خترجيه.
( )4سبق خترجيه.
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مج َع َبنِي َع ْب ِد اسمُ َّطلِ ِ
الزهريَ « :ف َل ََّم َر َأى َأ ُبو َطالِ ٍ
بَ ،و َأ َم َر ُه ْم
َق َال ُّ
ب َع َم َل ال َق ْو ِم َ َ
ِ
ِ
َأ ْن ُيدْ ِخ ُلوا َر ُس َ
اجت ََم ُعوا َع ََل َذلِ َ
ك
ول اهلل
ش ْع َب ُه ْمَ ،و َي ْمنَ ُعو ُه ِم َّ ْن َأ َرا َد َق ْت َل ُهَ ،ف ْ
ُم ْسلِ ُم ُه ْم َوكَافِ ُر ُه ْم»(.)1
وهذا املقصد قد كفلته منظمة هيئة األمم املتحدة جلميع شعوب األرض
بميثاقها الذي وقعت عليه دول العامل للقيام بحاميتها والدفاع عنها عند حصول
التعدي عليها:
 فقد جاء يف ميثاق األمم املتحدة يف الفصل األول املادة األوىل( :مقاصد
اهليئة ومبادئها:
 -1حفظ السلم واألمن الدويل ،وحتقي ًقا هلذه الغاية تتخذ اهليئة التدابري
املشرتكة الف ّعالة ملنع األسباب التي هتدد السلم وإلزالتها ،وتقمع أعامل
وتتذرع بالوسائل السلمية،
العدوان وغريها من وجوه اإلخالل بالسلم،
ّ
وف ًقا ملبادئ العدل والقانون الدويل ،حلل املنازعات الدولية التي قد
تؤدي إىل اإلخالل بالسلم أو لتسويتها).
 ثم جاء يف الفصل السادس :يف حل املنازعات ً
حال سلم ًيا:
 مادة ( :٧2ملجلس األمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إىلاحتكاك دويل ،أو قد يثري نزا ًعا؛ لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو
املوقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم واألمن الدويل).
 مادة :٧2 -1لكل عضو من «األمم املتحدة» أن ينبه جملس األمن أو اجلمعية العامة إىل
أي نزاع أو موقف من النوع املشار إليه يف املادة الرابعة والثالثني.
( )2رواه البيهقي(دالئل النبوة ،)٧55/2:باب دخول النبي
ً
مرسال.

مع من بقي من أصحابه شعب أيب طالب،
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عضوا يف «األمم املتحدة» أن تنبه جملس األمن أو
 -2لكل دولة ليست
ً
اجلمعية العامة إىل أي نزاع تكون طر ًفا فيه إذا كانت تقبل مقد ًما يف
خصوص هذا النزاع التزامات احلل السلمي املنصوص عليها يف هذا
امليثاق) (.)1
الثانية :معاهدات وضع احلرب:
فقد صالح النبي أكثر قبائل العرب حول مكة ،ومنه صلحه لكفار مكة،
ِ
بع ْ ِ ِ
ُف َب ْع ُض ُه ْم َع ْن َب ْع ٍ
َّاسَ ،و َيك ُّ
ض»(.)2
َّش سن َ
َّيَ ،ي ْأ َم ُن ف َيها الن ُ
وفيهَ « :و ْض ِع ا َحل ْر ِ َ َ
وهذا هو الذي من أجله وضع ميثاق هيئة األمم املتحدة ليتحقق بعد توقيع
الدول عليه:
 لذا جاء يف الفصل األول( :مقاصد األمم املتحدة  -املادة الثاين:
َ -3ي ُف ُّض مجيع أعضاء اهليئة منازعاهتم الدولية بالوسائل السلمية عىل وجه ال
جيعل السلم واألمن والعدل الدويل عرضة للخطر.
 -4يمتنع أعضاء اهليئة مجي ًعا يف عالقاهتم الدولية عن التهديد باستعامل القوة
أو استخدامها ضد سالمة األرايض أو االستقالل السيايس ألية دولة أو
عىل أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة) (.)3
الثالثة :معاهدات التحالف والتعاون :وهي أقسام:
 -1اسمعاهدات العسكرية:
فقد مدح حلف الفضول الذي شهده يف اجلاهلية لنرصة املظلوم ،فقال
ِ
أيضاَ « :و ْلو ُأ ْد َعى بِ ِه يف
ِح َر ال َّن َع ِمَ ،و َأ ِِّن َأ ْن ُك ُث ُه»( ،)4وقال ً
ب َأ َّن ِل ُ ْ
َ « :ف ََم ُأح ُّ
( )2انظر هلذا الوثيقة موقع األمم املتحدةhttp://www.un.org/ar/documents/charter/index.shtml :

( )1سبق خترجيه ومعناه.
( )2انظر هلذا الوثيقة موقع األمم املتحدةhttp://www.un.org/ar/documents/charter/index.shtml :
()4سبق خترجيه.
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ِ
اإل ْسال ِم ألَ َج ْبت»( .)1وكتب يف معاهدته
حارب َأه َل ه ِذ ِه الص ِ
حي َي ِة»(.)2
ّ
َ َ َ ْ َ

َّص َع ََل َم ْن
لليهودَ « :وإِ ّن َب ْين َُه ْم الن ْ َ

ولذا فميثاق هيئة األمم املتحدة ينص رصاحة أن عىل مجيع الدول املوقعة عىل
ميثاقها أن يقفوا ص ًفا واحدً ا يف أي عمل عسكري هيدد أحد أعضاء املنظمة
والسلم العاملي:
 فقد جاء يف الفصل السابع فيام يتخذ من األعامل يف حاالت هتديد السلم
واإلخالل به ووقوع العدوان( :اسمادة  :41إذا رأى جملس األمن أن التدابري
املنصوص عليها يف «املادة  )3(»25ال تفي بالغرض ،أو ثبت أهنا مل تف به ،جاز له
أن يتخذ بطريق القوات اجلوية والبحرية والربية من األعامل ما يلزم حلفظ السلم
واألمن الدويل أو إلعادته إىل نصابه .وجيوز أن تتناول هذه األعامل املظاهرات
واحلرص والعمليات األخرى بطريق القوات اجلوية أو البحرية أو الربية التابعة
ألعضاء األمم املتحدة).
 وجاء يف الفصل األول :مقاصد األمم املتحدة يف املادة الثاين( :يقدّ م مجيع
األعضاء كل ما يف وسعهم من عون إىل «األمم املتحدة» يف أي عمل تتخذه وفق
هذا امليثاق ،كام يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ األمم املتحدة إزاءها ً
عمال
من أعامل املنع أو القمع) (.)4
 -2اسمعاهدات األمنية:
ففي نص الوثيقة مع هيود املدينة بعد ذكر أن املدينة حرام للطرفني رشط
النبي التعاون يف النفقة وبذل النصح للحفاظ عىل أمن املدينة ،ففيهاَ « :وإِ ّن
()2سبق خترجيه.
()1سبق خترجيه.
( )2مادة ( :25ملجلس األمن أن يقرر ما جيب اختاذه من التدابري التي ال تتطلب استخدام القوات املسلحة
لتنفيذ قراراته).
( )2انظر هلذا الوثيقة موقع األمم املتحدةhttp://www.un.org/ar/documents/charter/index.shtml :
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ِ ِِ
ِ
ْ
ون ا ِ
َّص
ُب ُد َ
َب ْين َُه ْم الن ّْص َح َوالنّص َ
إل ْثمَِ ،وإِ ّن ُه ََل ْ َيأ َث ْم ْام ِرؤٌ بِ َحلييهَ ،وإِ ّن الن ْ َ
يح َة َوال ِ ّ
ِِ
ُم ِ
َّي»(.)1
َّي َما َد ُاموا ُ َ
لِل َم ْظ ُلومَِ ،وإِ ّن ال َي ُهو َد ُين ِْي ُق َ
اربِ َ
ون َم َع ا ُسم ْؤمن َ
وعهده كان كفارهم عيو ًنا
وحني دخلت قبيلة خزاعة يف حلف النبي
عىل كفار قريش ،ففي حديث صلح احلديبيةَ « :و َب َع َ
ث َع ْيناا َل ُه ِم ْن
للنبي
اع َة»(.)2
ُخزَ َ
صلحا هي أصل يف املعاهدات األمنية يف رد من نصت
وعقد مع قريش
ً
ك إَِلَّ
َان َع ََل ِدين ِ َ
املعاهدات عىل رده ،جاء فيهاَ « :و َع ََل َأ َّن ُه َلَ َي ْأتِ َ
يك ِمنَّا َر ُج ٌل َوإِ ْن ك َ
َر َد ْد َت ُه إِ َل ْينَا»(.)3
وهذا التعاون األمني جاء ما يؤكده يف ميثاق األمم املتحدة:
 فقد جاء يف الفصل السابع :فيام يتخذ من األعامل يف حاالت هتديد السلم
واإلخالل به ووقوع العدوان( :اسمادة  )5( :42يتعهد مجيع أعضاء «األمم املتحدة»
يف سبيل املسامهة يف حفظ السلم واألمن الدويل ،أن يضعوا حتت ترصف جملس
األمن بناء عىل طلبه وطب ًقا التفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات املسلحة
واملساعدات والتسهيالت الرضورية حلفظ السلم واألمن الدويل ومن ذلك حق
املرور).
 وجاء يف الفصل األول :مقاصد األمم املتحدة يف املادة الثاين( :يقدّ م مجيع
األعضاء كل ما يف وسعهم من عون إىل «األمم املتحدة» يف أي عمل تتخذه وفق
هذا امليثاق ،كام يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ األمم املتحدة إزاءها ً
عمال
من أعامل املنع أو القمع) (.)4
( )5سبق خترجيه.
( )2رواه صحيح البخاري( ،)25٣8-526/2كتاب املغازي ،باب غزوة احلديبية.
()٧سبق خترجيه.
( )2انظر هلذا الوثيقة موقع األمم املتحدةhttp://www.un.org/ar/documents/charter/index.shtml :
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 -3اَلتياقات اَلقتصادية وبذل األموال:

ففي الوثيقة التي بني النبي وبني هيود املدينة« :ع ََل اليه ِ
ود َن َي َقت ُُه ْم َو َع ََل
َُ
َ
ِِ
ِ
ِ ِ
ف ُأم ٌة مع ا ُسم ْؤ ِمن ِ ِ
ٍ
ِ
ِِ
َّي
َّي لل َي ُهود دين ُُه ْم َولل ُم ْسلم َ
َ
ا ُسم ْسلم َ
َّي َن َي َقت ُُه ْمَ ...وإِ ّن َ َُيو َد َبني َع ْو ّ َ َ
ِدين ُُه ْم»(.)1
ثم رشعت اجلزية يف اإلسالم يف حال القوة عىل الدول التي ختضع للدولة
مع نصارى نجران ،ففي الوثيقة:
اإلسالمية مقابل احلامية كام يف صلحه
اشيتِها ِذم ُة اهلل و ِذم ُة رسولِ ِه ع ََل ِدمالِ ِهم ،و َأمو ِ
ِ
اُل ْمَ ،و ِم َّلتِ ِه ْم،
« َولِن َْج َر َ
َ ْ َ َْ
َ
َ َّ َ ُ
ان َو َح َ َ َّ
وبي ِع ِهم ،ورهبانِيتِ ِهم و َأساقِ َيتِ ِهم ،و َش ِ
اه ِد ِه ْم َو َغالِبِ ِه ْم»(.)2
ْ َ
َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ
هم أن يصالح بعض قبائل العرب بدفع املال
وأما يف حال ّ
الضعف فقد ّ
ت
هلم؛ ليرصفهم عن املدينة يف غزوة األحزاب ،فقال للصحابة « :إِ ِّ ِْن َقدْ َعلِ ْم ُ
سو ِ
احل ِ
احدَ ٍةَ ،و َأ َّن َ
ار َ
ث َي ْس َأ ُلك ُْم َأ ْن ت َُشاطِ ُر ْو ُه ََت ْ َر
َأ َّن ال َع َر َب َقدْ َر َم ْتك ُْم َع ْن َق ْو ٍ َ
ا َسم ِد ْين َِةَ ،فإِ ْن َأ َر ْدت ُْم َأ ْن تَدْ َف ُعوا إِ َل ْي ِه َع َامك ُْم َه َذا َحتَّى َتنْ ُظ ُروا ِ ِْف َأ ْم ِرك ُْم َب ْعدُ »(.)3
وقد جاء يف ميثاق األمم املتحدة ما يؤكد عىل أن من أهم أهدافها تعزيز
األمور االقتصادية بني األعضاء:
 ففي الفصل التاسع :يف التعاون الدويل االقتصادي واالجتامعي( :املادة :22
رغبة يف هتيئة دواعي االستقرار والرفاهية الرضوريني لقيام عالقات سليمة ودية
بني األمم املتحدة مؤسسة عىل احرتام املبدأ الذي يقيض بالتسوية يف احلقوق بني
الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصريها ،تعمل األمم املتحدة عىل:
( )5سبق خترجيه.
( )2انظر :األموال أليب عبيد( ،)222األموال البن زنجويه( ،)22٣/2دالئل النبوة للبيهقي(،)٧65/2
مجاع أبواب مغازي رسول اهلل  ،باب وفد نجران.
( )٧سبق خترجيه.
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أ -حتقيق مستوى أعىل للمعيشة ،وتوفري أسباب االستخدام املتصل لكل فرد،
والنهوض بعوامل التطور والتقدم االقتصادي واالجتامعي.
ب -تيسري احللول للمشاكل الدولية االقتصادية واالجتامعية والصحية وما
يتصل هبا ،وتعزيز التعاون الدويل يف أمور الثقافة والتعليم.
ج -أن يشيع يف العامل احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع
بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين ،وال تفريق بني الرجال والنساء(،)1
ومراعاة تلك احلقوق واحلريات ً
فعال) (.)2
 اخلامس :أن احلاكم املسلم ال يكفر إذا شارك الكفار يف منظمة واحدة
مشرتكة ،ما دام هذا احلاكم يعارض ما خيالف اإلسالم وال ينفذه ،فقد تقلد
يوسـف  الوزارة يف مرص ،فقال للملك :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ

كفارا ،ال حيكّمون
ﭼﮊ [يوسف ،]22:مع أن أهل مرص من شعب وحاكم كانوا ً
رشيعة ،وال يعرفون توحيدً ا ،كام قد حكى تعاىل عن يوسف  أنه قال:
ﮋﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮊ [يوسف.]25-21:
فام الضري إذا بقيت الدول اإلسالمية يف هذه املنظمة ملصلحتها الراجحة،
وامتنعت عن قبول ما يعارض رشيعة اإلسالم ،فاألمم املتحدة قررت منع القتل،
والصلب ،وقطع األيدي ،ومل تزل بعض البالد اإلسالمية كاململكة العربية السعودية
تطبق حدود الرشيعة التي جاءت بالقرآن ،وما زالت مجعيات حقوق اإلنسان تدرج
اململكة ضمن الدول املنتهكة حلقوق اإلنسان لذلك ،وقل مثل ذلك عن مبادئ
( )5هذه من العبارات املجملة التي يرد منها ما خيالف الرشيعة اإلسالمية كام يأِت يف الوجه اخلامس.
( )2انظر هلذا الوثيقة موقع األمم املتحدةhttp://www.un.org/ar/documents/charter/index.shtml :
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األمم املتحدة املتعلقة باملرأة ،وما يتعلق بحرية األديان ،ومن األنظمة التي رفضت
اململكة العربية السعودية قبوهلا:
 -1االتفاقية التي تنص عىل القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.

فتحفظت اململكة العربية السعودية عىل هذه االتفاقية ،بأهنا ال تلزم نفسها بام
يتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية(.)1

 -2مل توافق اململكة العربية السعودية عىل املادة السادسة عرشة يف حقوق

اإلنسان القائلة« :للرجل واملرأة متى بلغا سن الزواج احلق بالتزوج بدون قيد بسبب

الدين» فجاء يف مذكرة أرسلتها اململكة العربية السعودية إىل األمم املتحدة( :إن
وأيضا
زواج املسلم من امرأة وثنية وغري مؤمنة بوجود اهلل ،أمر حرمه اإلسالم،
ً
زواج املسلم من كتابية هيودية أو مسيحية أباحه اإلسالم ،أما زواج غري املسلم
بمسلمة فغري مباح)(.)2
 -3مل توافق اململكة العربية السعودية عىل املادة العارشة من اإلعالن العاملي

حلقوق اإلنسان ،التي أعطت كل شخص حرية تغيري دينه(.)3

 -4أن اململكة العربية السعودية مل تنضم إىل املعاهدتني الدوليتني :األوىل

اخلاصة باحلقوق االقتصادية ،واالجتامعية ،والثقافية .والثانية املتعلقة باحلقوق
السياسية ،واملدنية؛ بسبب احتواء كل من هاتني املعاهدتني عىل مواد ال تساير تعاليم
الرشيعة اإلسالمية السمحة(.)4
( )2حاشية كتاب اململكة العربية السعودية واملنظامت الدولية.585:
( )1مذكرة احلكومة السعودية إىل منظمة األمم املتحدة حول تطبيق حقوق اإلنسان يف اململكة ً
عمال
بالرشيعة اإلسالمية .نرش يف العدد األول من املجلة العربية ،582:وانظر كتاب موقف اململكة العربية
السعودية من القضايا العاملية يف هيئة األمم املتحدة.68:
( )2املرجع السابق.68:
( )4املرجع السابق .68:وانظر لذلك كتاب :الربهان املنري للشيخ عبد العزيز الريس.22:
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 السادس :أنه عىل فرض خضوع بعض الدول اإلسالمية لبعض أنظمة هيئة
األمم املتحدة التي ختالف رشيعة اإلسالم ،فإنه يتجاوز عن املسلمني ،يف حال
ضعفهم وقوة أعدائهم وتسلطهم ،أو وجود مفسدة راجحة يف تطبيق بعض
األحكام -ما ال يتجاوز يف غريه ،ويدل عىل ذلك إضافة لألدلة العامة يف رفع
احلرج عند الرضورات:
ِ
 -1ما روى َأبو س ِع ٍ
اء َع ْبدُ اهلل ْب ُن
َق َالَ « :ب ْينَا النَّبِ ُّي
يد اخلُدْ ِري
ُ َ
َي ْقس ُم َج َ
ِ
ِ
اخلوي َِص ِة الت َِّم ِ
ِ
يم ُّيَ ،ف َق َال :ا ْعدل َيا َر ُس َ
ول اهللَ .ف َق َالَ :و ْي َل َ
ذي ُ َ ْ َ
كَ ،و َم ْن َي ْعد ُل إِ َذا ََل ْ
ابَ :د ْعنِي َأ ْ ِ
اخل َّط ِ
َأ ْع ِدل؟ َق َالُ :ع َم ُر ْب ُن َ
ُي ِق ُر
ْض ْب ُعنُ َق ُهَ .ق َالَ :د ْع ُه؛ َفإِ َّن َل ُه َأ ْص َحا ابا َ ْ
ون ِم َن الدِّ ِ
الس ْه ُم
َأ َحدُ ك ُْم َصًل َت ُه َم َع َصًلتِ ِهَ ،و ِص َي َام ُه َم َع ِص َي ِام ِهَ ،ي ْم ُر ُق َ
ين ك َََم َي ْم ُر ُق َّ
ِ
الر ِم َّي ِة»( ،)1ويف روايةَ « :د ْع ُهََ ،ل َيت ََحدَّ ُ
ُم َّمدا ا َي ْقت ُُل َأ ْص َحا َب ُه»(ّ .)2بوب
ث الناس َأ َّن ُ َ
م َن َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس َعنْ ُه»(.)3
عليه البخاري « َباب َم ْن ت ََر َك قت ََال اخلَ َو ِار ِج للت ََّأ ُّلفَ ،و َأ ْن َال َينْف َر الن ُ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فحيثام كان للمنافق ظهور ُخياف من إقامة احلد
عليه فتنة أكرب من بقائه عملنا بآية :ﮋ ﭷ ﭸ ﮊ [األحزاب ،]28:كام أنه حيث عجزنا
عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح ،وحيثام حصل القوة والعز
خوطبنا بقوله :ﮋ ﭓ ﭔ ﭕﮊ [التوبة .]٣٧:فهذا يبني أن اإلمساك عن
قتل من أظهر نفاقه بكتاب اهلل عىل عهد رسوله  ،إذ ال نسخ بعده ،ومل ندّ ع أن
احلكم تغيـر بعده لتغري املصلحة من غري وحي نزل ،فإن هذا ترصف يف الرشيعة،
وحتويل هلا بالرأي ،ودعوى أن احلكم املطلق كان ملعنى وقد زال ،وهو غري جائز،
كام قد نسبوا ذلك إىل من قال« :إن حكم املؤلفة انقطع» ،ومل يأت عىل انقطاعه
بكتاب وال سنة ،سوى ادعاء تغري املصلحة)(.)4
( )2سبق خترجيه.
( )1سبق خترجيه.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استتَا َبة املُ ْرتَدِّ ي َن َواملُ َعاندي َن َوقتَاهل ْم.
( )2صحيح البخاري ،)66٧٧-5٣/6(:كتَاب ْ
( )4الصارم املسلول.٧26:

222

عجزا،
 -2وهذا النجايش كان قد أسلم ،ومل حيكم يف قومه بيشء مما أنزل اهلل؛ ً
ومع ذلك صىل عليه النبي  ،وسامه ً
أخا صاحلًا:
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وكذلك النجايش هو وإن كان ملك النصارى،
فلم يطعه قومه يف الدخول يف اإلسالم ،بل إنام دخل معه نفر منهم؛ وهلذا ملا مات مل
يكن هناك من يصيل عليه ،فصىل عليه النبي باملدينة ،خرج باملسلمني إىل املصىل
وصىل عليه ،وأخربهم بموته يوم مات وقال« :إِ َّن َأ اخا َلكُم ص اِ
َّ
احلا
فصفهم صفو ًفا
ْ َ
ِم ْن َأ ْه ِل َ
ات»( ،)1وكثري من رشائع اإلسالم ،أو أكثرها مل يكن دخل فيها؛
احل َب َش ِة َم َ
لعجزه عن ذلك؛ فلم هياجر ،ومل جياهد ،وال حج البيت ،بل قد روي أنه مل يكن
يصيل الصلوات اخلمس ،وال يصوم شهر رمضان ،وال يؤدي الزكاة الرشعية؛ ألن
ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه ،وهو ال يمكنه خمالفتهم ،ونحن نعلم قط ًعا
(وكثريا ما يتوىل الرجل
أنه مل يكن يمكنه أن حيكم بينهم بحكم القرآن) ،حتى قال:
ً
بني املسلمني والتتار قاض ًيا بل وإما ًما ،ويف نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل هبا
نفسا إال وسعها) (.)2
فال يمكنه ذلك ،بل هناك من يمنعه ذلك ،وال يكلف اهلل ً
بل إن الشيخ عبد الرمحن السعدي أجاز للمسلمني الذين يف بالد كفار ،وحتت
واليتهم الدخول يف العمليات السياسية كوسيلة لإلصالح ،وختفيف الرش عنهم؛
مراعاة لعدم قدرة هؤالء املسلمني عىل إقامة حكم إسالمي ،فقال عند قوله تعاىل
ﮋﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮊ [هود( :]65:أن اهلل يدفع عن املؤمنني
بأسباب كثرية ،قد يعلمون بعضها ،وقد ال يعلمون شيئا منها ،وربام دفع عنهم
بسبب قبيلتهم ،أو أهل وطنهم الكفار كام دفع اهلل عن شعيب رجم قومه بسبب
رهطه ،وأن هذه الروابط التي حيصل هبا الدفع عن اإلسالم واملسلمني ال بأس
بالسعي فيها ،بل ربام تعني ذلك؛ ألن اإلصالح مطلوب عىل حسب القدرة
واإلمكان ،فعىل هذا لو سعى املسلمون الذين حتت والية الكفار ،وعملوا عىل جعل
( )2تقدم خترجيه.
( )1منهاج السنة النبوية.55٧/2:
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الوالية مجهورية ،يتمكن فيها األفراد من حقوقهم ،لكان أوىل من استسالمهم لدولة
تقيض عىل حقوقهم)(.)1
وحال املسلمني وحكامهم يف النظام العاملي املعارص -مع ضعفهم ،وقوة
أعدائهم يف واقع احلال -ال خيرج ّعام ذكره الشيخان إذا وقعوا فيام فيه ترك بعض
اختيارا ،فكيف إذا انضم لذلك ما تقدم عن السلف
الرشائع؛ خو ًفا؛ أو إكرا ًها ال
ً
خمرجا من اإلسالم ،إال أن يكون عن
كفرا
ً
واخللف من العلامء أن ذلك ال يكون ً
جحود أو تبديل أو استحالل(.)2
كثريا من العلامء أجازوا التحاكم إىل قوانني الكفار الوضعية يف
 السابع :أن ً

حالة استحالة الوصول إىل احلق أو دفع الظلم بحكم رشعي خاصة يف األحكام
املفوضة غري املقدرة ،كام يف حالة املسلمني املقيمني يف بالد ال حيكم فيها بالرشيعة
كبالد الغرب ،أو بعض بالد املسلمني اليوم ،أو يف حالة بعض الدول التي هلا
حقوق سلبت بخصومة عىل حدود ونحوها ،فيمتنع أن تصل إىل حقها الثابت إال
عن طريق املحاكم الغربية ،أو الدولية ،التي ال حتكم إال بالقوانني الوضعية؛ ألن
العدل قد جيري عىل أيدي بعض الكفار:
َي ُق ُ
ت َر ُس َ
السا َع ُة
ول اهلل
فعن املُ ْست َْو ِر ِد ال ُق َر ِش ِّى
قالَ « :س ِم ْع ُ
ولَ :ت ُقو ُم َّ
ك إِ َّن فِ ِ
َّاسَ .ف َق َال َل ُه َع ْم ِرو ْب ُن ال َع ِ
الرو ُم َأ ْك َث ُر الن ِ
لت َذلِ َ
يه ْم َِخل َص ااَل
اص َ :لئِ ْن ُق َ
َو ُّ
َأ ْر َب اعا :إِ َُّن ُ ْم ألَ ْح َل ُم الن ِ ِ ِ ٍ َ
َس ُع ُه ْم إِ َفا َق اة َب ْعدَ ُم ِصي َب ٍةَ ،و َأ ْو َشك ُُه ْم ك ََّر اة َب ْعدَ
َّاس عنْدَ ف ْتنَةَ ،وأ ْ َ
َّي ويتِي ٍم و َض ِع ٍ
ِ ِ
ٍ
يفَ ،و َخ ِام َس ٌة َح َسنَ ٌة َمجِي َل ٌةَ :و َأ ْمنَ ُع ُه ْم ِم ْن ُظل ِم
َ
َف َّرةَ ،و َخ ْ ُري ُه ْم سم ْسك ٍ َ َ
اسمُ ُل ِ
وك»(.)3

( )2تيسري الكريم الرمحن.٧88:
( )1انظر :الشبهة األوىل :التكفري بمطلق احلكم بغري ما أنزل اهلل.
ِ
ِ
الرو ُم َأ ْك َث ُر الن ِ
َّاس.
الس َ
اع ُة َو ُّ
( )2مسلم( ،)٣265-5٣6/8كتَاب الفت َِن ،باب َت ُقو ُم َّ
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كافرا لكنه
وقد تواتر أن النبي أذن للصحابة يف اهلجرة للحبشة وكان ملكها ً
ِ
ً
اب
عادال ،فعن ُأ ِّم َس َل َم َة
كان
َقا َل ْت« :سمََّا َضا َق ْ
ي َأ ْص َح ُ
ت َع َل ْينَا َم َّك ُةَ ،و ُأوذ َ
ول اهلل و ُفتِنُوا ،ور َأوا ما ي ِصيب ُهم ِمن الب ًَل ِء و ِ
رس ِ
الي ْتن َِة ِف ِدين ِ ِه ْمَ ،و َأ َّن َر ُس َ
ول اهلل
ََ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ
َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َان َر ُس ُ
يع َد ْف َع َذل َ
ول اهلل ِِف َمنْ َعة م ْن َق ْومه َو َع ِّمهََ ،ل َيص ُل
ك َعن ُْه ْمَ ،وك َ
ََل َي ْستَط ُ
ِ
ض َ
ول اهلل  :إِ َّن بِ َأ ْر ِ
ش ٌء ِِمَّا َيك َْر ُه َِمَّا َين َُال َأ ْص َحا َب ُهَ .ف َق َال َُُل ْم َر ُس ُ
احل َب َش ِة َملِكاا
إِ َل ْيه َ ْ
ِِ
ََل ُي ْظ َل ُم َأ َحدٌ ِعنْدَ ُهَ ،ف َ
جي َع َل اهلل َلك ُْم َف َر اجا َو َ ْ
َم َر اجا ِِمَّا َأ ْنت ُْم فِ ِيه.
احل ُقوا بِبِ ًَلدهَ ،حتَّى َ ْ
اجت ََم ْعنَا ِ َُباَ ،فنَزَلنَا َِخ ْري َد ٍار إِ ََل َخ ْ ِري َج ٍ
ار؛ َأ ِمنَّا َع ََل ِدينِنَا،
َفخَ َر ْجنَا إِ َل ْي َها َأ ْر َس ااَل َحتَّى ْ
َ
َو ََل ْ َنخْ َش ِمنْ ُه ُظ الَم»(.)1
وملَا ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية عدم استقامة أمور الناس إال بالعدل ،قال:
(وهلذا قيل :إن اهلل يقيم الدولة العادلة ،وإن كانت كافرة ،وال يقيم الظاملة ،وإن
كانت مسلمة .ويقال :الدنيا تدوم مع العدل والكفر ،وال تدوم مع الظلم
واإلسالم ...وذلك أن العدل نظام كل يشء ،فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت ،وإن مل
يكن لصاحبها يف اآلخرة من خالق)(.)2
ومن العلَمء الذين رخصوا ِف مثل هذا التحاكم ِف العصور اسمتأخرة:
 -1علامء املجمع الفقهي اإلسالمي ،الذين قالوا عند هتجم أحد الزنادقة عىل

اإلسالم يف بريطانيا( :يعلن املجلس أنه جيب مالحقة هذا الشخص بدعوى قضائية

جزائية تقدم عليه ،وعىل دار النرش التي نرشت له هذه الرواية ،يف املحاكم املختصة
يف بريطانيا ،وأن تتوىل رفع هذه الدعوة عليه منظمة املؤمتر اإلسالمي التي متثل
الدول اإلسالمية ،وأن توكل هذه الدعوى أقوى املحامني املتمرسني يف القضايا
اجلنائية أمام حماكم اجلزاء الربيطانية) .وقد وقع عىل هذه الفتوى من العلامء :الشيخ
عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز املفتي العام رئيس املجلس ،والشيخ صالح بن فوزان
( )2سبق خترجيه.
( )1جمموع الفتاوى.526/28:
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الفوزان ،والشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد ،والشيخ حممد بن عبد اهلل السبيل،
والشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام(.)1
وهذا القرار نص يف املسألة ،فاملجلس طلب إقامة دعوى يف حمكمة طاغوتية
للدفاع عن سيد املرسلني ،التي انتهكها هذا املرتد لعنه اهلل! ومن أجاز هذه الصورة
لزمه إجازة غريها.
وجاء يف قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم )6/8(65 :بشأن
التحكيم يف الفقه اإلسالمي( :إذا مل تكن هناك حماكم دولية إسالمية ،جيوز احتكام
ً
توصال ملا هو جائز
الدول ،أو املؤسسات اإلسالمية إىل حماكم دولية غري إسالمية؛
رش ًعا)(.)2
 -2سئلت اللجنة الدائمة للفتوى يف اململكة العربية السعودية عن حكم حتكيم
القضاء األمريكي يف النزاع بني املسلمني بأمور الطالق ،والتجارة ،وغريها من
األمور ،فأجابت( :ال جيوز للمسلم التحاكم إىل املحاكم الوضعية ،إال عند الرضورة
إذا مل توجد حماكم رشعية ،وإذا قيض له بغري حق له فال حيل له أخذه) .وقد قع عليها
من علامء اللجنة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ،
صالح بن فوزان الفوزان ،بكر بن عبد اهلل أبو زيد(.)3
 -3قال الشيخ ّصديق حسن خان( :ومن ُح ِك َم عليه بغري الرشيعة املحمدية ،إن
كان يلزم عليه حتليل حرام ،أو حتريم حالل رش ًعا ،فال جيوز له قبوله ،وال امتثاله،
إكراها رش ًعا ،وإن ُحكم عليه بام
وعليه َر ّد ذلك وكراهته ،إال أن ُيك َْره عليه بام يسمى
ً
يوافق الرشيعة املحمدية قبل رضورة ،وليس له أن يمتهن نفسه بتعريضها
( )2من قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة ،يف دورته احلادية عرشة،
بتأريخ  5٧رجب 5216هـ .انظر :قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي.222:
( )1من قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي الدويل بجدة ،يف مؤمتره التاسع ،املنعقد بأيب ظبي بدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،بتأريخ  5ذي القعدة 5252هـ .انظر جملة املجمع (العدد-6:ج-2ص.)2
( )2فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )212/2٧( :الفتوى رقم(.)56212
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ألحكامهم  -وهو يقدر عىل اهلجرة  -وإال كان يف ذلك إذالل للدين واستخفاف
باإلسالم واملسلمني ،واهلل تعاىل يقول :ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ
[النساء.)1(]525 :
العدو عىل
 -4قال الشيخ حممد رشيد رضا يف شأن هذا التحاكم( :إذا غلب
ّ
ِ
بعض بالد املسلمني ،وامتنعت عليهم اهلجرة ،فهل الصواب أن يرتكوا له مجيع
أن العمل للكافر ال ّ
عمال أم ال؟ يظن بعض الناس ّ
األحكام؟ وال يتو ّلوا له ً
حيل
بحال ،والظاهر لنا ّ
أن املسلم الذي يعتقد أنه ال ينبغي أن حيكم املسلم إال املسلم،
ّ
وأن مجيع األحكام جيب أن تكون موافقة لرشيعته ،وقائمة عىل أصوهلا العادلة،
ينبغي له أن يسعى يف ّ
كل مكان ،بإقامة ما يستطيع إقامته من هذه األحكام ،وأن
ِ
القصد جيوز له ،أو
حيول دون حتكم غري املسلمني باملسلمني قدر اإلمكان ،وهبذا
يرض املسلمني وال
جيب عليه أن يقبل العمل يف دار احلرب ،إال إذا علم أن عمله ّ
للمتغلب عىل اإلجهاز عليهم.
ينفعهم ،بل يكون نفع ُه
حمصورا يف غريهم ،و ُمعينًا ُ
ً
ِ
ليست ا
القولّ :
حمال إلقامة أحكام اإلسالم ،ولذلك جتب اهلجرة
أن دار احلرب
ومجلة
ْ
منها ،إال لعذر أو مصلحة للمسلمنيُ ،يؤم ُن معها من الفتنة يف الدين ،وعىل من أقام
ويقوي أحكام اإلسالم بقدر استطاعته ،وال وسيلة
أن خيدم املسلمني بقدر طاقتهّ ،
ِ
وحفظ مصلحة املسلمني مثل تق ّلد أعامل احلكومة ،الس ّيام إذا
لتقوية نفوذ اإلسالم،
ِ
كانت احلكومة متساهلة قريبة من العدل بني مجيع األمم وامللل كاحلكومة
اإلنجليز ّية ،واملعروف ّ
أن قوانني هذه الدول أقرب إىل الرشيعة اإلسالم ّية من
تفوض أكثر األمور إىل اجتهاد القضاة.
ألهنا ّ
غريهاّ ،
يتوسلون
ولنا العربة من ذلك بام جيري عليه األورب ّيون يف بالد املسلمني؛ إذ ّ
بكل وسيلة إىل تقلد األحكام ،ومتى تقلدوها حافظوا عىل مصالح أبناء ملتهم
وجنسهم ،حتّى كان من أمرهم يف بعض البالد أن صاروا أصحاب السيادة احلقيقية
فيها ،وصار حكامها األولون آالت يف أيدهيم ،والظاهر مع هذا كله ّ
أن قبول املسلم
( )2العربة مما جاء يف الغزو والشهادة واهلجرة.222:
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للعمل يف احلكومة اإلنجليز ّية يف اهلند  -ومثله ما هو يف معناها  -وحكمه بقانوهنا،
أخف الرضرين ،إن مل يكن عزيمة؛ ُيقصدُ هبا
هو رخصة تدخل يف قاعدة ارتكاب
ِّ
تأييد اإلسالم ،وحفظ مصلحة املسلمني)(.)1
 -5قال سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز ملّا سئل عن حكم التحاكم إىل املحاكم

إذا كانت كلها حتكم بالقوانني الوضعية ،وال يستطيع الوصول إىل حقه إال إذا حتاكم
كافرا ،ولكن ليس له
كافرا؟ فأجاب( :إذا اضطر إىل ذلك ال يكون ً
إليها هل يكون ً
أن يتحاكم إليهم إال عند الرضورة ،إذا مل يتيرس له احلصول عىل حقه إال بذلك،
وليس له أن يأخذ خالف ما حيله الرشع املطهر)(.)2
 -6سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي :ما حكم التحاكم إىل املحاكم التي حتكم

بالقوانني الوضعية؟ فأجاب( :بقدر اإلمكان ال يتحاكم إليها ،وأما إذا كان ال يمكن
أن يستخلص حقه إال عن طريقها فال حرج عليه)(.)3
 -7قال شيخنا حممد بن صالح بن عثيمني( :إذا مل نجد حمكمة حتكم بالرشيعة،

وصارت حقوقه من املال ستضيع ،فإننا نتحاكم إليهم ال عىل أن حكمهم رشع،
ولكن نجعلهم بمنزلة الرشط نستخرج هبم حقوقنا ،الحظ هذا القيد  -ال يتحاكم
إليهم عىل أن حكمهم رشع ،ولكن كأهنم رشط يأخذون حقوقه  -فال بأس أن
يتحاكم إليهم الستخراج حقه ،ولكن لو حكموا له بباطل رش ًعا ،فإنه ال جيوز أن
يأخذ به؛ ألنه ال يمكن أن يضيع حقوق الناس بحجة أن هؤالء حيكمون بالقانون،
حتاكام إىل اهلل ورسوله ،يقول :أنا ال أحتاكم إليهم عىل أن قوهلم فصل
وال جيد
ً
وحكم ،لكن أحتاكم إليهم عىل أهنم رشط خيرجون حقي ،أو أستخرج هبم حقي)(.)4
( )2جم ّلة املنار.265/٣:
( )1جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة.252/2٧:
( )2فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي.566/5:
( )4لقاء الباب املفتوح:جملس -521سؤال.56
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فمن هذا يتبني أن هؤالء العلامء أجازوا التحاكم إىل القوانني الوضعية برشط
حكام رشع ايا يصل إىل حقه عن طريقه ،وأن ال يأخذ ما ليس له إذا حكم
أن ال جيد ً
به .ولو كان هذا التحاكم إىل القوانني الوضعية يف منزلة الرشك باهلل والكفر الرصاح
ملا جاز إال يف حالة واحدة ،وهي حالة اإلكراه ،ال ملجرد الوصول إىل احلق مع تعذر
الطريق املرشوع.
 الثامن :أن علامء األمة الكبار ،الذين أمجع الناس عىل إمامتهم وورعهم مل
يروا أن جمرد انضامم الدول اإلسالمية لألمم املتحدة حمر ًماً ،
كفرا
فضال أن يكون ً
كام يعتقد الغالة ،ولو كان ذلك كام يقول الغالة ملا سكت هؤالء العلامء:
فمفتي اململكة العربية السعودية األسبق سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل
الشيخ يقول عن اململكة العربية السعودية مع انضاممها لألمم املتحدة وحمكمة
العدل الدولية يف وقته( :احلكومة السعودية -أيدها اهلل بتوفيقه ورعايته -ال حتتكم
إىل قانون وضعي مطل ًقا)(.)1
ويقول املفتي بعده سامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،مع علمه
بانضامم اململكة العربية السعودية هليئة األمم املتحدة( :وهذه الدولة -بحمد اهلل -مل
يصدر منها ما يوجب اخلروج عليها)(.)2
بل ملّا سئل شيخنا الشيخ حممد بن صالح بن عثيمني :بعض الناس يقول إن
أيضا إىل غري اهلل سبحانه وتعاىل ،فهل هذا
االنضامم إىل األمم املتحدة حتاكم ً
صحيح؟ فأجاب( :هذا ليس بصحيح ،فكل حيكم يف بلده بام يقتضيه النظام عنده،
فأهل اإلسالم حيتكمون إىل الكتاب والسنة ،وغريهم إىل قوانينهم ،وال جترب األمم
املتحدة أحدً ا أن حيكم بغري ما حيكم به يف بالده ،وليس االنضامم إليها إال من باب
املعاهدات التي تقع بني املسلمني والكفار)(.)3
 

( )2فتاوى ورسائل.222/52:
( )1جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة.65/2:
( )2جملة الدعوة:ع5618بتأريخ5258/2/51هـ.
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:
ومما يكفر به الغالة اجلهلة عامة جنود وعساكر املسلمني بالتحية العسكرية،
ومع استحضار أن العلامء الكبار يف اململكة العربية السعودية قد حرموا هذه التحية؛
ألهنا من باب املشاهبة للكفار ،أو من التعظيم الذي ال ينبغي إال هلل ،فإن الكالم يف
التقحم يف التكفري الذي استسهله هؤالء اجلهلة؛ لعدم فهمهم لعبارات جمملة لبعض
أهل العلم ،وبيان ذلك من أوجه:
* الوجه األول:
أن التحية العسكرية هي عرف عسكري عام دويل يف مجيع عساكر الدول
املختلفة ،حيث حييي األدنى األعىل من باب االحرتام والتقدير:
قال يف املوسوعة العربية( :التحية سلوك يبدأ به الناس مقابالهتم وجتمعاهتم،
واألصل فيها قول القادم :السالم عليكم كام أمر بذلك اإلسالم فري ّد السامع:
وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته؛ لقول القرآن :ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆﮊ [النساء .]86:وابتداء السالم سنة ،ورده فرض ،وإذا كانوا مجاعة فابتداؤه
سنة عىل الكفاية ورده فرض كذلك ،والتحية هبذه الطريقة فيها نرش للربكة ،وتعميم
للخري ،وإبداء رغبة يف السالم وطلب الرمحة من اهلل ،وللتحية آداب عامة حددها
الرشع احلكيم من نحو َبدْ ء القادم بالتحية عىل املقيم ،والراكب عىل املايش ،والواقف
عىل اجلالس ،والصغري عىل الكبري ،وغري ذلك من اآلداب التي فصلتها السنة النبوية
الرشيفة ،وقد حرص القرآن الكريم يف بعض مواضعه عىل ذكر أمهية السالم
والتحية ،وما هلا من آثار ،فقال تعاىل :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

أيضا:
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ [النور ،]2٣:وقال ً
ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﮊ [النور.]65:
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هناك أنواع أخرى للتحية بني البرش ال تتعدى كوهنا نظا ًما ،أو أسلو ًبا عا اما
تضعه وتفرضه بعض اجلامعات النظامية ،منها :التحية العسكرية وهي تعرب عن
االحرتام لضابط ،أو ل َع َلم أو لبلد ،وهناك أنواع أخرى من التحية تتضمن املصافحة
باأليدي واحلركات املتقنة للمتبارزين.
ً
أشكاال حمددة من التحية التي جيب عىل اجلميع
تبنت بعض األنظمة السياسية
أداؤها ،يف إيطاليا الفاشية ،وأملانيا النازية كان املدنيون واجلنود يؤدون التحية برفع
الساعد األيمن إىل األمام يف زاوية ،بحيث تتجه الكف إىل أسفل ،أما الروس،
واألسبان العسكريون واملدنيون ،فإهنم كانوا أحيانًا يستخدمون قبضتهم يف التحية
باليد اليمنى)(.)1
فهذه التحية العسكرية عرف عسكري ،ال يقصد من يلقيها التدين هبا ،أو
التعبد ملن يلقيها له ،فربام يلقي التحية العسكرية عىل من ال حيبه وال يبغضه ،أو عىل
من يبغضه أشد البغض ،ويلزم اجلندي هبا مع كراهته هلا ،ومن املعلوم أن العبادة ال
تكون إال مع املحبة والتعظيم؛ لذا ّفرق العلامء يف التكفري بمثل هذه األعامل – التي
حمضا كالسجود للصنم  -بني ما كان جمرد حتية دون تعظيم واعتقاد،
كفرا ً
هي ليست ً
فيكون حرا ًما ،وبني ما إذا كان عىل وجه التعبد:
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وذكر أن االبتداع بتعظيم بعض األوقات
ٍ
لالعتقاد والتدين( :هذا االعتقاد يتبعه أحوال يف القلب :من
واألماكن مستلزم
أيضا باطلة ،ليست من دين اهلل ،ولو ُف ِرض أن
التعظيم واإلجالل ،وتلك األحوال ً
الرجل قد يقول :أنا ال أعتقد الفضل ،فال يمكنه مع التعبد أن يزيل احلال الذي يف
قلبه من التعظيم واإلجالل ،والتعظيم واإلجالل ال ينشأ إال بشعور من جنس
االعتقاد ،ولو أنه َتو َّه َم أو َظ َّن أن هذا أمر رضوري ،فإن النفس لو خ َل ْت عن
الشعور بفضل اليشء امتنع مع ذلك أن تعظمه)(.)2
( )2املوسوعة العربية العاملية.566/5:
( )1اقتضاء الرصاط املستقيم.552/2:
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أيضا عن اليمني( :أما عقدها لغري اهلل ،فمثل أن ينذر لألوثان والكنائس،
وقال ً
أو حيلف بذلك فيقول :إن فعلت كذا فعيل للكنيسة كذا ،أو لقرب فالن كذا ،ونحو
نذرا فهو رشك ،وإن كان يمينًا فهو رشك؛ إذا كان يقول ذلك عىل
ذلك ،فهذا إن كان ً
وجه التعظيم ،كام يقول املسلم :إن فعلت كذا فعيل هدي .وأما إذا قاله عىل وجه
البغض لذلك ،كام يقول املسلم :إن فعلت كذا فأنا هيودي أو نرصاين ،فهذا ليس
مرشكًا ،ويف لزوم الكفارة له قوالن معروفان للعلامء)(.)1
وفرق الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ بني ما كان حتية ،وبني ما كان عبادة يف
ّ
االنحناء ،مع أنه أقرب للتعظيم من التحية العسكرية ،فقال( :االنحناء عند السالم
حرام إذا قصد به التحية ،وأما إن ُقصد به العبادة فكفر)(.)2
وقال الشيخ عبد الرمحن بن حسن ،بعد ذكره لكراهة تقبيل اليد التي سامها
السجدة الصغرى( :هذا إذا مل يفض إىل التعظيم واخلضوع وتغيري السنة ،أما إذا
اقرتن بمثل هذه األمور التي تدخل يف نوع من الرشك والبدع ،فال جيوز أن ينسب إىل
أحد من األئمة جتويزه)(.)3
أمورا:
فقد قرر العلامء هنا ً
 أحدُها :أن التعبد ال بد أن يكون مقرتنًا بالتعظيم واإلجالل ،الذي ال ينشأ
إال عن اعتقاد ،والتحية العسكرية ال يعلم أنه يوجد يف نفس فاعلها قصد التعبد
بذلك.
 الثاِن :أنه حتى بعض أنواع العبادة كاليمني إذا كان عىل وجه حمرم ال يكون
كفرا إال إذا كان عىل وجه التعبد والتعظيم ،وكذلك التحية العسكرية ،أو حتية
ً
كفرا؛ المتناع وجه التعبد فيها.
العلم مع القول بحرمتها ،فإهنا ال تكون ً
( )2جمموع الفتاوى.28/٧٧:
( )1فتاوى ورسائل.516/:
( )2الدرر السنية.2٧5/٣:
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 الثالث :أن االنحناء عند السالم ،وتقبيل اليد التي سميت بالسجدة
كفرا إال إذا ُقصد هبا العبادة ،فكذلك التحية العسكرية.
الصغرى ال تكون ً
* الوجه الثاني:
أن التحية العسكرية ال تبلغ ما بلغ السجود يف بيان داللتها عىل الرشك باهلل
تعاىل يف رشيعتنا؛ للنهي الرصيح عن السجود لغري اهلل ،وإمجاع األمة عىل حتريمه،
ومع ذلك فقد توقف بعض العلامء عن تكفري فاعل السجود إذا كان عىل وجه التحية
ال العبادة والتعظيم ،واستدلوا بأن اهلل أجاز يف رشع من قبلنا السجود لغريه ،كام يف
قوله تعاىل ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﮊ [البقرة ،]٧2:وقوله تعاىل :ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ

حمضا من كل وجه ينايف التوحيد ملّا أباحه اهلل
[يوسف ،]511:ولو كان هذا الفعل رشكًا ً
يف بعض الرشائع:
قال ابن كثري( :وقال بعض الناس كان هذا سجود حتية ،وسالم ،وإكرام ،كام
قال تعاىل :ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜﮊ [يوسف ،]511:وقد كان هذا مرشو ًعا يف األمم املاضية ،ولكنه نسخ يف
ون ألَس ِ
ت َّ
اق َيتِ ِه ْم َو ُع َل ََملِ ِهم ،فأنت يا
ملتنا ،قال معاذَ « :ق ِد ْم ُ
يس ُجدُ َ َ
الشا َم َف َر َأيت ُُهم ْ
رسول اهلل أحق أن يسجد لك ،فقالَ :لَ ،لو ُكن ُ ِ
َّشا َأ ْن َي ْس ُجدَ لِ َب َ ٍ
َّش ألَ َم ْر ُت
ْ
ْت آم ارا َب َ ا
اسمَ ْر َأ َة َأ ْن ت َْس ُجدَ لِز َْو َج َها ِم ْن ِع َظ ِم َح ِّق ِه َع َل ْي َها»( ،)1ورجحه الرازي .وقال بعضهم :بل
( )2احلديث اختلف فيه عن القاسم بن عوف الشيباين )5( :فقال أيوب السختياين :عنه عن عبد اهلل بن أيب
أوَّف  .خرجه أمحد ( ،)5621٧-522/ ٧2وابن ماجه( )2( .)582٧-262/5وقال هشام
الدستوائي مرة :عنه عن عبد الرمحن بن أيب ليىل عن معاذ  ،خرجه الطرباين(املعجم الكبري-22/21:
 ،)61وقال أخرى :عنه عن معاذ  .خرجه احلاكم (املستدرك )٧( .)٣٧22-561/2:وقال قتادة:
عنه عن زيد بن أرقم  .خرجه الطرباين(املعجم الكبري ،)2556-218/2:والبزار(-5٧٧ / 2
 )2( .)2٧5٣وقال النهاس بن قهم :عنه ،عن ابن أيب ليىل ،عن أبيه ،عن صهيب  .خرجه
الطرباين(املعجم الكبري .)٣262-٧5/8:وقد صححه احلاكم من طريق معاذ  ،وابن حبان من
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كانت السجدة هلل ،وآدم قبلة فيها ،كام قال تعاىل :ﮋﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮊ

[اإلرساء ،]٣8:ويف هذا التنظري نظر ،واألظهر أن القول األول أوىل ،والسجدة آلدم
إكرا ًما وإعظا ًما واحرتا ًما وسال ًما ،وهي طاعة هلل

؛ ألهنا امتثال ألمره تعاىل(.)2())1

ومقررا أن
وقال شيخ اإلسالم ر ادا عىل من جعل كل سجود مالز ًما للعبادة
ً
السجود عىل رضبني :سجود عبادة حمضة ،وسجود ترشيف( :أبو يوسف وإخوته
خروا له سجدً ا ،ويقال :كانت حتيتهم .فكيف يقال :إن السجود حرام مطلقا؟ وقد
كانت البهائم تسجد للنبي والبهائم ال تعبد اهلل ،فكيف يقال :يلزم من السجود
ْت ِآم ارا َأ َحدا ا َأ ْن َي ْس ُجدَ ألَ َح ٍد ألَ َم ْر ُت ا َسم ْر َأ َة
ليشء عبادته؟ وقد قال النبي « َل ْو ُكن ُ
َأ ْن ت َْس ُجدَ لِز َْو ِج َها لِ ِع َظ ِم َح ِّق ِه َع َل ْي َها» ،ومعلوم أنه مل يقل :لو كنت آمرا أحدً ا أن
يعبد .وأما السجود فرشيعة من الرشائع ،إذ أمرنا اهلل تعاىل أن نسجد له ،ولو أمرنا
أن نسجد ألحد من خلقه غريه لسجدنا لذلك الغري؛ طاعة هلل

إذ أحب أن نعظم

من سجدنا له ،ولو مل يفرض علينا السجود مل جيب ألبتة فعله ،فسجود املالئكة آلدم
عبادة هلل ،وطاعة له ،وقربة يتقربون هبا إليه ،وهو آلدم ترشيف ،وتكريم ،وتعظيم،
وسجود إخوة يوسف له حتية وسالم)(.)3
جائزا يف الرشائع السابقة ،إذا س َّلموا عىل
فسجود التحية -ال العبادة -كان
ً
خمتصا
الكبري يسجدون له ،فحرم هذا يف رشيعة حممد  ،حيث أصبح السجود ا
بجناب الرب سبحانه وتعاىل ،لكن مع إمجاع األمة عىل حتريم السجود لغري اهلل ،إال
طريق ابن أيب أوَّف  .وكذا رجح أبو زرعة الرازي فقال(علل ابن أيب حاتم:)5282-55٣/2:
(أيوب أحفظهم) .أما أبو حاتم الرازي فذكر االختالف ،ثم قال (علل ابن ايب حاتم:)2221-٧6/٧:
ِ
ِ
وف مض َط ِرب احل ِد ِ
(القاسم بن َع ٍ
ِ
خاف َأن َيك َ
القاس ِم) .قلت :أصح ما فيه
راب ِم َن
يثَ ،و َأ ُ
ُون االضط ُ
ُ َ
ُ
ُ
حديث عبد اهلل بن أيب أوَّف كام قال أبو زرعة؛ إذ مل خيتلف عليه مع تتابع احلفاظ عىل الرواية عنه.
( )2كذا قرر الطربي فقال(جامع البيان( :)515/5٣:ﮋ ﯲ ﯳ ﯴﮊ[احلجر( :]26:سجود حتية وتكرمة
ال سجود عبادة).
( )1تفسري القرآن العظيم.2٧2/5:
( )2جمموع الفتاوى.٧61/2:
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أن طائفة من العلامء منهم الذهبي والشوكاين قالوا :ال يك َّفر هبذا السجود إذا كان
بنية التحية؛ لعدم توفر قصد الكفر(:)1
فقد جاء يف املوسوعة الفقهية بعد ذكر اإلمجاع عىل كفر الساجد للصنم
والشمس ونحومها( :كام أمجعوا عىل أن السجود لغري صنم ونحوه ،كأحد اجلبابرة،
أو امللوك ،أو أي خملوق آخر هو من املحرمات ،وكبرية من كبائر الذنوب ،فإن أراد
الساجد بسجوده عبادة ذلك املخلوق كفر وخرج عن امللة بإمجاع العلامء ،وإن مل يرد
هبا عبادة فقد اختلف الفقهاء ،فقال بعض احلنفية :يكفر مطل ًقا سواء كانت له إرادة
أو مل تكن له إرادة ،وقال آخرون منهم :إذا أراد هبا التحية مل يكفر هبا ،وإن مل تكن له
إرادة كفر عند أكثر أهل العلم)(.)2
ويف كتاب «غاية املنتهى» ملرعي احلنبيل ورشحه «مطالب أويل النهى»
للرحيباين يف بيان حكم املرتد(« :أو سجد لصنم أو كوكب) كشمس أو قمر كفر؛
ألنه أرشك به سبحانه وتعاىل( .ويتجه السجود للحكام واملوتى بقصد العبادة كفر)
ً
قوال واحدً ا باتفاق املسلمني( ،والتحية) ملخلوق بالسجود له (كبرية) من الكبائر
العظام ،والسجود ملخلوق حي أو ميت (مع اإلطالق) العاري عن كونه خلالق أو
إثام ،وأعظم جر ًما ،إذ السجود ال يكون إال هلل ،وهو اجتاه حسن)»(.)3
خملوق (أكرب) ً
فإذا كان هذا يف السجود لغري اهلل املجمع عىل حتريمه يف رشيعتنا ال ُيك ّفر به
طوائف من علامء األمة إذا كان حتية ال عبادة ،فكيف يكفر هؤالء الغالة بام هو دون
ذلك ،كالتحية العسكرية ،مما ال مل يرد فيه نص وال إمجاع ،وال يراد به العبادة قط ًعا
وجز ًما.
كثريا ملن دخل عىل
( )2قال الشوكاين(السيل اجلرار( :)281/2:وأما إذا مل يقصد إال جمرد التعظيم ،كام يقع ً
تعظيام له ،فليس هذا من الكفر يف يشء) .وانظر كذلك :انظر معجم
ملوك األعاجم أنه يقبل األرض
ً
الشيوخ للذهبي.٣2-٣٧/5:
( )1املوسوعة الفقهية الكويتية.255/22:
( )2مطالب أويل النهى رشح غاية املنتهى.2٣8/6:
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* الوجه الثالث:
أمر حادث يف األزمان املتأخرة ،وال يعلم عن أحد من أهل
أن التحية العسكرية ٌ
العلم التكفري هبا حتى عند من حيرموهنا ،بل قد جاء عن بعضهم الرد عىل هذا الغلو،
وجاء عن آخرين عدم اعتبارها حمرمة ً
أصال؛ بناء عىل أهنا حتية كسائر التحايا:
قال علامء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية عند سؤاهلم عن حتية العلم( :ال
جتوز حتية العلم ،بل هي بدعة حمدثة وقد قال النبي َ « :م ْن َأ ْحدَ َ
ث ِِف َأ ْم ِرنَا َه َذا َما
َل ْي َس فِ ِيه َف ُه َو َر ّدٌ»( ،)1رواه البخاري ومسلم ،وأما تعظيم الضباط باحرتامهم،
وإنزاهلم منازهلم فجائز ،أما الغلو يف ذلك فممنوع ،سواء كانوا ضبا ًطا أم غري
ضباط ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم)(.)2
تعظيام( :هي منافية لكامل التوحيد الواجب،
أيضا عن القيام للعلم
وقالوا ً
ً
وإخالص التعظيم هلل وحده ،وذريعة إىل الرشك ،وفيها مشاهبة للكفار وتقليد هلم يف
عاداهتم القبيحة ،وجماراة هلم يف غلوهم يف رؤسائهم ومراسيمهم ،وقد هنى النبي
عن مشاهبتهم ،أو التشبه هبم)(.)3
سمعت
وقال شيخنا حممد بن صالح العثيمني( :وألن من الناس  -وأنا
ُ
بنفيس -من يقول :التحية العسكرية كفر -والعياذ باهلل -فيك ِّفر َمن ال يك ِّفره اهلل
عام قال؟ أمل يعلم أن َمن دعا ً
رجال
ورسوله ،أمل يعلم هذا أنه س ُيسأل يوم القيامة َّ
بالكفر وليس كذلك فهو كافر؟ هكذا جاء احلديث عن الرسول  .فاملسألة ليست
َ
اإلنسان ويقول :هذا كافر ،وهذا فاسق .فهذا غلط ،من الذي له
هينة ،فكونه يصف
ِ
اص َط َل ُحوا َع َىل ُص ِ
الص ِ
لح َم ْر ُدو ٌد.
الص ُ
لح َج ْو ٍر َف ُّ
لحَ ،باب إِ َذا ْ
( )2رواه البخاري( ،)266٣-582/٧كتَاب ُّ
ض األَحكَا ِم الباطِ َل ِة ورد ُحم ْدَ َث ِ
ِ ِ
ِ
ات األُ ُم ِ
ور.
َ َ ِّ
َ
َاب األَ ْقضية ،باب َن ْق ِ ْ
ومسلم( ،)2286-5٧2/2كت ُ
( )1فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء( )2٧6/5برقم ( ،)266٧وقد وقع عليهـا :سامحة
الشيخ عبد العزيز بن باز ،والشيخ عبد الرزاق عفيفي ،والشيخ عبد اهلل بن غديان ،والشيخ عبد اهلل بن
قعود.
( )2املرجع السابق.2٧2/5:
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احلكم؟ اهلل  ،فإذا ك َّفر اهلل أحدً ا فهو كافر ،وإذا مل يك ِّفره فال جيوز أن نكفر بمجرد
أذواقنا وأهوائنا)(.)1
أيضا( :أما حتية ال َع َلم فال نس ِّلم أهنا رشك ،حتية ال َع َلم ليست برشك ،هل
بل قال ً
سجد له؟ هل ركع له؟ هل ذبح له؟ حتى التعظيم بالسالم هل هو رشك؟ ليس
برشك .ثم بإمكان اإلنسان أن يقول كذا للعلم وهو يقول :قبحك اهلل ،نعم الكالم
عىل النية)(.)2
وقال الشيخ عبد اهلل بن جربين عن التحية العسكرية( :هذه التحية عالمة عىل
االحرتام والتوقري من التابع للمتبوع ،وأرى أن العمل فيها راجع إىل النية والعادة،
وأهنا ال تدخل يف التعظيم الذي هو من حق اهلل تعاىل ،وتكون كالسالم باإلشارة
واهلل أعلم)(.)3
* الوجه الرابع:
نصوصا عن بعض العلامء يستدلون هبا عىل أهنم يكفرون
أن الغالة يوردون
ً
بالتحية العسكرية ،ومن ذلك:
تقرير الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ املفتي السابق يف «فتاواه» حني سئل
عن االنحناء ووضع اليد عىل اجلبهة ،فقال( :االنحناء عند السالم حرام إذا قصد به
التحية ،وأما إن ُقصد به العبادة فكفر ،ووضع اليد عىل اجلبهة مثل السجود ،ويدخل
يف الرشك .تقرير)(.)4
وقول الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ( :واعلم أن هؤالء املرشكني مل
يرضوا من هذا وأمثاله بمجرد املواالة والنرصة ،دون عبادهتم وتسويتهم هلم باهلل يف
( )2لقاء الباب املفتوح :جملس -68سؤال.55
( )1رشح العقيدة السفارينية ضمن مكتبة الشيخ ابن عثيمني اإللكرتونية  -موقع روح اإلسالم:ص.55٣
( )2موقع الشيخ  -الفتوى رقم.2٧22:
( )4فتاوى ورسائل.516/5:
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التعظيم ،واإلجالل ،والتودد إليهم ،فمن ذلك االنحناء هلم ،واإلشارة باليد إىل
أرشف أعضاء السجود ،وهو اجلبهة واألنف ،وكل ذلك من خصائص اإلهلية
وذلك أمر ال حميد هلم عنه)(.)1
ويرد عىل هذا االستشهاد الباطل بأمور:
 األول :أن الشيخني رمحهام اهلل تعاىل مل يقصدا فيام ذكراه من إطالق الرشك
التحية العسكرية ،بل أرادا مسألة أخرى يذكر العلامء أهنا من صور السجود لغري
اهلل ،وهي عىل صورتني:
الصورة األوَل :أن يأخذ الرجل يد من يريد حتيته بعد تقبيلها ،فيضع جبهته
عليها كهيئة الساجد ،وهذا نص العلامء عىل حتريمه ،وأنه من السجود لغري اهلل ،كام
قال سامحة الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز( :أما السجود عىل اليد كونه يسجد عىل
اليد ويضع جبهته عىل اليد هذا السجود حمرم ،ويسميه أهل العلم السجدة
الصغرى ،هذا ال جيوز كونه يضع جبهته عىل يد اإلنسان سجو ًدا عليها ال جيوز)(.)2
الصورة الثانية :هي نوع آخر من التعظيم دون مصافحة أو تقبيل يد ،وإنام
ينحني أمام من يريد حتيته ،ويف أثناء انحنائه له يضع يد نفسه ،أو كلتا يديه عىل
جبهته وأنفه عىل هيئة الساجد بإشارة رسيعة ،وهو املراد بقول الشيخ حممد بن
إبراهيم آل الشيخ( :ووضع اليد عىل اجلبهة مثل السجود ،ويدخل يف الرشك)،
وقول الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ( :فمن ذلك االنحناء هلم ،واإلشارة
باليد إىل أرشف أعضاء السجود وهو اجلبهة واألنف ،وكل ذلك من خصائص
اإلهلية وذلك أمر ال حميد هلم عنه).
( )2املورد العذب الزالل يف نقض شبه أهل الضالل  -مطبوع ضمن جمموعة الرسائل واملسائل
النجدية.٧52/2:
( )1فتاوى نور عىل الدرب-موقع الشيخ الرسميhttp://www.binbaz.org.sa/mat/9739 :
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فالصورة األوىل يضع جبهته عىل يد من حيييه ،والثانية يضع جبهته عىل يد
تعظيام ملن حيييه.
نفسه؛
ً
 الثاِن :أنه عىل فرض أن هؤالء العلامء قصدوا التحية العسكرية -كام زعم
الغالة -فإهنم كسائر أهل السنة واجلامعة يفرقون بني ما كان حتية وبني ما كان
عبادة ،وليسوا كهؤالء الغالة الذين شاهبوا اخلوارج الذين يكفرون باملعايص دون
استحالل.
ولذا ّفرق الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ كام تقدم  -يف االنحناء عىل
مذهب أهل السنة واجلامعة ،فقال( :االنحناء عند السالم حرام إذا قصد به التحية،
وأما إن ُقصد به العبادة فكفر).
وملّا ذكر الشيخ عبد الرمحن بن حسن من أجاز تقبيل اليد ومن كرهه -سامه
السجدة الصغرى ،ثم قال( :هذا إذا مل يفض إىل التعظيم واخلضوع وتغيري السنة ،أما
إذا اقرتن بمثل هذه األمور التي تدخل يف نوع من الرشك والبدع ،فال جيوز أن ينسب
إىل أحد من األئمة جتويزه)(.)1
 الثالث :أن سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ توىل منصب املفتي يف
اململكة العربية السعودية مدة طويلة ،ومل يكن يكفر بالتحية العسكرية ،ومل ينقل
ذلك عنه أحد كام ينسبه له هؤالء الغالة ،بل كان يثني عىل اململكة العربية
السعودية؛ لكون دستورها كتاب اهلل ( )2مع وجود التحية العسكرية بني عساكرها،
فلو كان الشيخ يرى التحية العسكرية من نواقض اإلسالم وأسباب الردة -كام
يزعم هؤالء الغالة -ملّا قال ما قال يف دولة هو يتوىل رأس الفتوى فيها ،لكنهم
وزورا يظهرونه بصورة املتناقض ،أو املداهن يف
ظلام
ً
حني ينسبون له هذا القول ً
مسألة من مسائل الردة ،وهم بذلك أوىل وأحرى.
 

( )2الدرر السنية.2٧5/٣:
( )1انظر :فتاوى ورسائل.288،222:
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:
مما يكفر به الغالة الدول بالعموم الرتخيص للمستهزئني بالدين يف الصحافة
وغريها ،ومحايتهم من املحاسبة؛ لقوله تعاىل :ﮋﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮊ [التوبة62 :

 .)]66وجياب عىل التكفري

بالباطل من أوجه:
* الوجه األول:
أن ما حيصل من تسلط وقوة املنافقني وغريهم من أهل البدع عىل أهل اإلسالم
إنام هو بسبب هؤالء الغالة ،ومن تأثر هبم الذين شوهوا صورة الدين ،فإننا مل نعرف
اجلرأة عىل الدين وحرماته يف الصحف وغريها ،وما حصل من ضعف جتاههم إال
بعد أن خرج هؤالء الغالة عىل اجلامعة ،وجتاوزا احلدود باستحالل الدماء وتدمري
املمتلكات ،فبذنوهبم حصل ضعف للدين وأهله ،وبذنوهبم جترأ املنافقون عليهم:
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الرش
والعدوان ،فقد يذنب الرجل أو الطائفة ،ويسكت آخرون عن األمر والنهي ،فيكون
ذلك من ذنوهبم ،وينكر عليهم آخرون إنكارا منه ايا عنه فيكون ذلك من ذنوهبم؛
قديام وحدي ًثا؛
فيحصل التفرق واالختالف والرش ،وهذا من أعظم الفتن والرشور ً
إذ اإلنسان ظلوم جهول ،والظلم واجلهل أنواع ،فيكون ظلم األول وجهله من نوع،
وظلم كل من الثاين والثالث وجهلهام من نوع آخر وآخر ،ومن تدبر الفتن الواقعة
رأى سببها ذلك ،ورأى أن ما وقع بني أمراء األمة وعلامئها ،ومن دخل يف ذلك من
ملوكها ومشاخيها ،ومن تبعهم من العامة من الفتن هذا أصلها)(.)1
وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي ،عند تفسري قول اهلل  :ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
( )2جمموع الفتاوى.522/28:
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ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ [النور( :]22:وال يزال األمر إىل قيام الساعة مهام قاموا
باإليامن والعمل الصالح ،فال بد أن يوجد ما وعدهم اهلل ،وإنام يسلط عليهم الكفار
واملنافقني ،ويديلهم يف بعض األحيان ،بسبب إخالل املسلمني باإليامن والعمل
الصالح)(.)1
فإذا كان هؤالء الغالة إنام يطلبون رشع اهلل والعمل به ،فأوىل هلم أن يبدؤوا
رش مما عليه
بأنفسهم ،ويطبقوه عىل أفعاهلم وأحكامهم؛ ألن ما هم عليه من الغلو ٌّ

أهل الذنوب والكبائر ،وإال فقد انقلب األمر عليهم ،وأصبحوا حمل الذم؛ لكوهنم

يكفرون من مل يكفره اهلل ورسوله ،ومل يقم دليل عليه من كتاب ،وسنة ،أو إمجاع
األمة ،وليس عند هؤالء الغالة يف تسويغهم التكفري إال األهواء ،والتشهي،
واالنفعاالت ،والعواطف غري املنضبطة ،واستعامل األدلة عىل غري وجهها ،وال
عام ذكر ال يقتيض كفر من
رجوع إىل أهل الفقه والبصرية ،ثم عدم منع الكتاب ّ -
مل يمنعهم ،بل هو من عدم إنكار املنكر(.)2
* الوجه الثاني:
أن والة األمور ال يعرفون كل صغري وكبري يكتب يف الصحف ،أو حيصل يف
البالد ،وليس كل يشء يصل لصاحب القرار ،ونظام الدول اإلسالمية يمنع اإلساءة
للدين ،وينص عىل العقوبات يف ذلك ،وقد وضعت الدول جلان ملحاسبة
املتجاوزين والتقصري ،ومن أشدها يف ذلك اململكة العربية السعودية ،ودليل ذلك:
( )2تيسري الكريم الرمحن.2٣٧:
( )1عبارة( :عدم منعهم ال يقتيض كفر من مل يمنعهم ،بل هو من عدم إنكار املنكر) :من تعليقات شيخنا
الشيخ صالح الفوزان حفظه اهلل عىل هذا الكتاب.
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 -1أن النظام األسايس للحكم يف اململكة العربية السعودية أكد عىل محاية
العقيدة:
 فيي مادته األوَل :ينص النظام عىل( :أن دين الدولة اإلسالم ،ودستورها
كتاب اهلل وسنة رسوله ).
 وِف اسمادة السابعة( :يستمد احلكم يف اململكة العربية السعودية سلطته من
كتاب اهلل تعاىل ،وسنة رسوله  ،ومها احلاكامن عىل هذا النظام ،ومجيع أنظمة
الدولة).
 وِف اسمادة الثالثة والعَّشين( :حتمي الدولة عقيدة اإلسالم ،وتطبق رشيعته،
وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر ،وتقوم بواجب الدعوة إىل اهلل).
 وِف اسمادة اخلامسة واخلمسَّي( :يقوم امللك بسياسة األمة سياسة رشعية،
طب ًقا ألحكام اإلسالم ،ويرشف عىل تطبيق الرشيعة اإلسالمية ،والسياسة العامة
للدولة ومحاية البالد والدفاع عنها)(.)1
 -2ملّا ظهرت بعض التجاوزات من قبل بعض الصحفيني عىل أجهزة الدولة
الرشعية :كهيئة كبار العلامء ،وجهاز احلسبة ،صدر القرار امللكي برقم (أ)6٧/
بتاريخ 52٧2/2/22هـ القايض بتعديل بعض مواد نظام املطبوعات والنرش التي
تؤكد عىل حظر اإلساءة إىل الدين اإلسالمي ،وإحالة من يقوم بذلك للمحكمة
املختصة( ،)2ومبينًا سبب هذا التعديل بقوله( :وملا الحظناه عىل بعض وسائل
اإلعالم من التساهل يف هذا األمر باإلساءة ،أو النقد الشخيص ،سواء لعلامئنا
األفاضل املشمولني بأمرنا رقم (أ )٣5/بتاريخ 52٧2/2/5٧هـ ،أو غريهم ممن
حفظت الرشيعة هلم كرامتهم ،وحرمة أعراضهم من رجال الدولة ،أو أي من
موظفيها ،أو غريهم من املواطنني) ،فمام جاء من تعديل يف األمر امللكي:
( )2انظر املوسوعة احلديثة يف األنظمة السعودية للدكتور سليامن الشايقي(/5أ ،)52-٧وموقع هيئة اخلرباء
بمجلس الوزراء عىل اإلنرتنت.
( )1ذكر ذلك يف تعديل املادة (الثامنة والثالثني).

222

 تعديل املادة التاسعة؛ لتصبح بالنص التايل( :يلتزم كل مسؤول يف املطبوعةبالنقد املوضوعي ،والبناء اهلادف إىل املصلحة العامة ،واملستند إىل وقائع وشواهد
صحيحة ،وحيظر أن ينرش بأي وسيلة كانت ،أي مما يأِت :ما َيالف أحكام الَّشيعة
اإلسًلمية ،أو األنظمة النافذة ،ما يدعو إىل اإلخالل بأمن البالد ،أو نظامها العام ،أو
ما خيدم مصالح أجنبية تتعارض مع املصلحة الوطنية ،التعرض أو املساس بالسمعة
أو الكرامة ،أو التجريح ،أو اإلساءة الشخصية إىل مفتي عام اململكة ،أو أعضاء هيئة
كبار العلامء ،أو رجال الدولة ،أو أي من موظفيها ،أو أي شخص من ذوي الصفة
الطبيعية ،أو االعتبارية اخلاصة .إثارة النعرات وبث الفرقة بني املواطنني ،تشجيع
اإلجرام أو احلث عليه ،ما يرض بالشأن العام يف البالد ،وقائع التحقيقات أو
املحاكامت ،دون احلصول عىل إذن من اجلهة املخولة نظا ًما)(.)1
 -3وكان صاحب السمو امللكي األمري نايف بن عبد العزيز آل سعود ويل

العهد ووزير الداخلية قد أظهر امتعاضه الشديد قبل ذلك من بعض هذه املقاالت
موجها الكالم إلحدى الصحف املحلية( :أنتم
التي فيها تلك التجاوزات ،حني قال
ً
سيئ جدا ا ،لكم توجه ونوايا ال أعرف ملاذا تنفرد هبا
يف صحيفة الوطن لكم َ
توجه ٌ
صحيفة الوطن ،أرجو أن تغري هذا التوجه ملا هو واجب عليها ،أما أن تستكتب ،أو
أناسا أصحاب أهواء ضدَّ العقيدة
تأت بأخبار ال أساس له من الصحة ٍ ،أو تستكتب ً
بأي مواطن يعمل ،حتى كاتب
أمر ال ُ
يليق بأي صحيفة ،وال ِّ
وضدَّ الوطن ،فهذا ٌ
ٍ
واملحرر)(.)2
اآللة
 -4نتيجة لذلك أحيل الكثري من املتجاوزين جلهة االختصاص ،كام يف قضية

املدعو محزة كاشغري ،الذي تكلم بكالم فاسد عن النبي

 ،مع أنه مل يقل ذلك

( )2نرش يف مجيع الصحف ،ومنها :صحيفة الرشق األوسط يف52٧2/2/56 :هـ العدد.55825:
( )1الشبكة العنكبوتية بالصوت والصورة:
(.)http://www.youtube.com/watch?v=n8bPO1cgE3Q
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عرب الصحف الرسمية ،بل يف قنوات التواصل االجتامعي «التويرت» ،فاستعادته
الدولة بعد هروبه إىل اخلارج ،وأحالته إىل جهة القضاء ،وال زالت قضيته يف دوائر
القضاء الرشعي حتى كتابة هذا املوضوع.
 -5قبل صدور هذا القرار وبعده منع الكثري من الكتاب عن الكتابة؛ بسبب

جتاوزاهتم ،وبعضهم مل يكتب يف الصحف منذ سنني ،مثل الكاتب عبد اهلل بن بجاد
العتيبي ،وغريه.
 -6ثبت يل شخص ايا ،ولغريي من أهل العلم والغرية استجابة والة األمر إلزالة

كثري من املنكرات واملقاالت بطريق النصيحة الرشعية املبارشة ،فلو قام كل واحد
بواجبه من النصيحة ،واألمر باملعروف بدل إثارة الفتن وإيغار الصدور ،لزال أكثر
الرش.
خاصا بالدولة السعودية  -وإن كانت هي النموذج األكمل يف
 -7ليس هذا
ا

هذا العرص  -بل يف عامة الدول اإلسالمية ال يسمح باإلساءة هلل

 ،أو لرسوله

 ،أو للرشيعة ،ففي مرص عىل سبيل املثال حيال لألزهر كل من أساء للدين
اإلسالمي ورموزه ،ثم جلهات القضاء ،وما قصة فرج فودة عنا ببعيد ،عندما صدر
احلكم عليه ،ثم هرب من مرص ،ومات طريدً ا يف منفاه.
* الوجه الثالث:
كثريا من الناس يعتقد
أن االدعاء بكون هذه املقاالت كفرية حتتاج إلثبات ،فإن ً
يف ٍ
كثري من املحرمات أهنا كفر ،وليست كذلك ،وربام يكون الكاتب املعني ال يقصد
ما قاله ،أو له شبهة عرضت ،أو قلد فيها من يثق به .وكم رأينا من هؤالء الغالة
مباحا أو مرشو ًعا ،وربام أراد الكاتب نقد
كفرا ،بل بام يكون ً
التكفري بام ال يكون ً
معظم للدين وال
بعض الغالة وفهمهم للنصوص ،فوقع يف خطأ األلفاظ ،وهو
ٌ
يقصد اإلساءة له ،كام قال تعاىل عام جرى عىل لسان بعض الصحابة من اإلفك
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الذي هو من أعظم األذى للنبي

يف قوله تعاىل :ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ [النور ،]52:ومع ذلك خاطبهم اهلل
بقوله تعاىل :ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ [النور .]5٣:فهذه اآليات
واألحاديث تدل عىل وقوع بعض الصحابة بأفعال تؤذي النبي دون قصد منهم،
ومل يقل أحد من املسلمني أن الصحابة كفروا بمثل هذه األفعال ،لكن اهلل هنى عنها
سدا ا هلذا الباب املوصل إىل قصد أذية النبي املخرج من امللة:
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :والفعل إذا آذى النبي من غري أن يعلم صاحبه
أنه يؤذيه ،ومل يقصد صاحبه أذاه ،فإنـه ينهى عنه ويكون معصية ،كرفع الصوت
فوق صوته ،فأما إذا قصد أذاه ،وكان مما يؤذيه ،وصاحبه يعلم أنه يؤذيه ،وأقدم عليه
مع استحضار هذا العلم -فهذا الذي يوجب الكفر ،وحبوط العمل)(.)1
كنت أقول للجهمية من احللولية والنُّفاة ،الذين نفوا أن اهلل
أيضا( :وهلذا ُ
وقال ً
كافرا؛ ألين أعلم أن
تعاىل فوق العرش ،ملا وقعت حمنتهم :أنا لو وافقتكم كنت ً
قولكم كفر ،وأنتم عندي ال تكفرون؛ ألنكم ُج َّهال ،وكان هذا خطا ًبا لعلامئهم،
ُ
شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم
وأصل جهلهم
وقضاهتم ،وشيوخهم ،وأمرائهم،
ٌ
يف قصور من معرفة املنقول الصحيح ،واملعقول الرصيح)(.)2
* الوجه الرابع:

وس ِكت عنها كام زعموا ،فقد يعذر الساكت عنه
أنه لو ثبت أهنا مقاالت كفرية ُ
من والة األمور وغريهم يف بعض األوقات؛ لضعف فيه وقت نفوذ الكفار
أمورا يعجز عن دفعها فيحتاج للمصانعة
وتسلطهم ،أو كوهنم يفرضون عليه
ً
واملداراة:

( )2الصارم املسلول.26:
( )1الرد عىل البكري.262/2:
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قال شيخ اإلسالم( :فحيثام كان للمنافق ظهور ُخياف من إقامة احلد عليه فتنة
أكرب من بقائه عملنا بآية ﮋ ﭷ ﭸ ﮊ [األحزاب ،]28:كام أنه حيث عجزنا عن جهاد
الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح ،وحيثام حصل القوة والعز خوطبنا بقوله:
ﮋﭓ ﭔ ﭕﮊ [التوبة .]٣٧:فهذا يبني أن اإلمساك عن قتل من أظهر
نفاقه بكتاب اهلل عىل عهد رسوله

 ،إذ ال نسخ بعده ،ومل ندّ ع أن احلكم تغري بعده

لتغري املصلحة من غري وحي نزل ،فإن هذا ترصف يف الرشيعة ،وحتويل هلا بالرأي،
ودعوى أن احلكم املطلق كان ملعنى وقد زال ،وهو غري جائز ،كام قد نسبوا ذلك إىل
من قال :إن حكم املؤلفة انقطع ،ومل يأت عىل انقطاعه بكتاب وال سنة ،سوى ادعاء
تغري املصلحة.)1().
أيضا عن النجايش ملك النصارى الذي صىل عليه النبي
وقال ً

( :وكثري من

رشائع اإلسالم ،أو أكثرها مل يكن دخل فيها؛ لعجزه عن ذلك ،فلم هياجر ،ومل
جياهد ،وال حج البيت ،بل قد روي أنه مل يكن يصيل الصلوات اخلمس ،وال يصوم
شهر رمضان ،وال يؤدي الزكاة الرشعية؛ ألن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه
عليه ،وهو ال يمكنه خمالفتهم ،ونحن نعلم قط ًعا أنه مل يكن يمكنه أن حيكم بينهم
بحكم القرآن ،فالنجايش وأمثاله سعداء يف اجلنة ،وإن كانوا مل يلتزموا مع رشائع
اإلسالم ما ال يقدرون عىل التزامه ،بل كانوا حيكمون باألحكام التي يمكنهم احلكم
هبا)(.)2
وبعض حكام العامل اإلسالمي اليوم يف النظام العاملي املعارص -مع ضعفهم
وقوة أعدائهم -قد يشبه هذا ،يف بعض ما يفرضونه اليوم من مبادئ كمبدأ حرية
الرأي والتعبري ونحوها.

( )2الصارم املسلول.٧26:
( )1منهاج السنة النبوية.55٧/2:
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* الوجه اخلامس:
لقد فهم األئمة داللة القرآن والسنة ،وفهم السلف الصالح للتعامل مع احلكام
عىل خمتلف العصور عند نرصة احلكام لبعض طوائف الضالل؛ مراعاة جللب
املصالح ودرء املفاسد :كاملحافظة عىل الدماء ،واألعراض ،واحلفاظ عىل األمن،
ولزوم اجلامعة ،مع مراعاة النصيحة الرشعية ،ومعاجلة هذه املفاسد بالرفق واحلكمة.
والقاعدة الواحدة من هذه القواعد تقيض عىل شبهات الغالة ،فكيف هبا كلها؟
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن داعية الضالل املختار بن أيب عبيد( :وكان
عبد اهلل بن عمر وغريه من الصحابة يصلون خلف احلجاج بن يوسف ،وكان
متهام باإلحلاد ،وداع ًيا إىل
الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أيب عبيد ،وكان ً
الضالل(.)2())1
ٌ
رجال من أهل بغداد يكفرون احلاكم؛
وقد ذكر اخلالل أنه جاء اإلمام أمحد
لنرصته اجلهمية ،وإظهاره لعقيدهتم بالقول بخلق القرآن ،وإلزام الناس هبا يف
املدارس واملساجد بالسيف ،فقالوا( :هذا األمر قد تفاقم وفشا ـ يعنون :إظهاره
خللق القرآن وغري ذلك ـ فقال هلم أبو عبد اهلل :فام تريدون؟ قالوا :أن نشاورك يف أنا
لسنا نرىض بإمرته وال سلطانه .فناظرهم أبو عبد اهلل ساعة ،وقال هلم :عليكم
بالنكرة بقلوبكم ،وال ختلعوا يدً ا من طاعة ،وال تشقوا عصا املسلمني ،وال تسفكوا
دماءكم ،ودماء املسلمني معكم ،انظروا يف عاقبة أمركم ،واصربوا حتى يسرتيح بر
أو يسرتاح من فاجر) .وسأله أبو احلارث عن اخلروج معهم فأنكر ذلك عليهم،
وجعل يقول( :سبحان اهلل! الدماء الدماء ،ال أرى ذلك وال آمر به ،الصرب عىل ما
( )2قال شيخ اإلسالم ابن تيمية (منهاج السنة النبوية( :)٧26/2:فإن املختار ّ
كذاب ادعى النبوة ،وقد ثبت
ِ ٍ
يف الصحيح أن النبي  ،قالَ « :يك ُ
اب َو ُمبِ ٌري» ،فالكذاب هو املختار ،واملبري هو
ُون ِيف َثقيف ك ََّذ ٌ
احلجاج).
( )1جمموع الفتاوى.285/٧:
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نحن فيه خري من الفتنة ،يسفك فيها الدماء ويستباح فيها األموال ،وينتهك فيها
املحارم ،أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني :أيام الفتنة .قلت :والناس اليوم ،أليس
هم يف فتنة يا أبا عبد اهلل؟ قال :وإن كان ،فإنام هي فتنة خاصة ،فإذا وقع السيف
عمت الفتنة وانقطعت السبل ،الصرب عىل هذا ،ويسلم لك دينك خري لك ،ورأيته
ينكر اخلروج عىل األئمة ،وقال :الدماء ،ال أرى ذلك ،وال آمر به)(.)1
(فإن اإلمام أمحد ً
لذا قال شيخ اإلسالم ابن تيميةَّ :
مثال قد بارش اجلهم َّية الذين
دعوه إىل خلق القرآن ،ونفي الصفات ،وامتحنوه وسائر علامء وقته ،وفتنوا املؤمنني
واملؤمنات الذين مل يوافقوهم عىل الت ََّجهم ،بالرضب ،واحلبس ،والقتل ،والعزل ِ
عن
الواليات ،وقطع األرزاق ،ور ِّد الشهادة ،وترك ختليصهم من أيدي العدو ،بحيث
كان كثري من أويل األمر إذ ذاك من اجلهم َّية  -م َن الوالة والقضاة وغريهم -
ِ
جهم ايا مواف ًقا هلم عىل نفي الصفات ،مثل القول بخلق
ُي َك ِّف ُرون كل من مل يكن
القرآن ،وحيكمون فيه بحكمهم يف الكافر ،ثم َّ
إن اإلمام أمحد دعا للخليفة وغريه ممن
واستغفر هلم ،وحللهم مما فعلوه به من الظل ِم ،والدعاء إىل القول
رض َبه وحبسه،
َ
َ َ
جيز االستغفار هلمَّ ،
فإن االستغفار
الذي هو كُفر ،ولو كانوا مرتدين عن اإلسالم ،مل َ ُ
للكفار ال جيوز بالكتاب والسنة واإلمجاع)(.)2
وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي( :كذلك املعت َِزلة ونحوهم ،معروف معاملة
األئمة هلم ،وأهنم مع شدة إنكارهم لبدعهم مل خيرجوهم من دائرة اإلسالم،
وحيكموا هلم بأحكام الكافرين ،مع أن بدعهم مشتملة عىل تكذيب نصوص كثرية
من الكتاب والسنة ،ونفي صفات اهلل وعلوه عىل خلقه ،وما أشبه هذا من األصول
العظيمة التي قررها الكتاب والسنة ،مع إنكارهم ،وحتريفهم ،ومعاملتهم ألئمة أهل
( )2السنة للخالل.5٧2-5٧٧/5:
( )1جمموع الفتاوى.288/5٧:
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السنة تلك املعاملة القبيحة مل يكفروهم ،مع أهنم رصحوا أن مقاالهتم كفر،
ومشتملة عىل الكفر؛ وذلك ألجل تأويلهم وجهلهم)(.)1
فعىل فرض وقوع بعض احلكام بام ذكره الغالة مع تزيدهم فيام ذكر ،فإن منهج
السلف وعلامء األمة لزوم السنة ،ونرشها بدون ضعف ،أو خور ،مع عدم اختاذ
األخطاء التي تكون يف املجتمع وتضخيمها وسيلة لتدمريه ،ونرش الفوىض فيه ،بل
يالزمون اجلامعة؛ مراعاة ملصلحة احلفاظ عىل الرضوريات ،ودف ًعا ألعىل املفسدتني،
مع السعي يف إزالة املنكر بكل طريق مرشوع يستطيعونه ،كام قال اإلمام أمحد آن ًفا:
(وال تسفكوا دماءكم ودماء املسلمني معكم ،انظروا يف عاقبة أمركم ،واصربوا حتى
يسرتيح بر ،أو يسرتاح من فاجر).
 

( )2اإلرشاد إىل معرفة األحكام  -ضمن املجموعة الكاملة.226/2:
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:
جيعل الغالة من الكفر البواح الرصيح سن القوانني التي تقيض بأخذ الرضائب
ِ
ب َمك ٍ
من الناس؛ مستدلني بحديثََ « :ل َيدْ ُخ ُل َ
ْس»( ،)1والرد عىل هذا
اجلنَّ َة َصاح ُ
الباطل من أوجه متعددة:
* الوجه األول:
أن النبي

فجارا،
أبرارا أو
اعتنى ببيان وجوب السمع والطاعة لألئمة،
ً
ً

وحتريم اخلروج عليهم ،ولو حصل منهم بعض االستئثار والظلم من أخذ األموال
ِ
وُنَاَ .قا ُلواَ :يا َر ُس َ
ول اهلل،
باجلور ونحوه ،فقال النبي َ « :س َتك ُ
ور ُتنْك ُر َ
ُون َأ َث َر ٌة َو ُأ ُم ٌ
ون َ
ون اهلل ا َّل ِذي َلك ُْم»(.)2
احل َّق ا َّل ِذي َع َل ْيك ُْمَ ،وت َْس َأ ُل َ
َف ََم ت َْأ ُم ُرنَا؟ َق َال :ت َُؤ ُّد َ
ت َع َل ْينَا ُأ َم َر ُاء َي ْس َأ ُلونَا
ت إِ ْن َق َام ْ
جل ْع ِف ُّى َ « :يا َنبِ َّى اهللَ ،أ َر َأ ْي َ
وقال له َس َل َم ُة ا ُ
َح َّق ُه ْمَ ،و َي ْمنَ ُعونَا َح َّقنَاَ ،ف ََم ت َْأ ُم ُرنَا؟ َف َأ ْع َر َض َعنْ ُهُ .ث َّم َس َأ َل ُه َف َأ ْع َر َض َعنْ ُهُ ،ث َّم َس َأ َل ُه ِف
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِح ُلوا َو َع َل ْيك ُْم َما
ال َّثان َية َأ ْو ِِف ال َّثال َثةَ ،ف َق َالْ :اس َم ُعوا َو َأطي ُعواَ ،فإِن َََّم َع َل ْي ِه ْم َما ُ ِّ
ِحلت ُْم»(.)3
ُ ِّ
ففي هذه األحاديث خيربنا فيها النبي

عن حكام يمنعون احلقوق

ويستأثرون باألموال ،ومع ذلك أرشد النبي

إىل الصرب عىل جورهم ،وأداء

احلقوق مع النصيحة هلم وقول احلق هلم ،وأن من خرج عليهم فقتل عىل ذلك فإنه
ِ
َاب اخلَ َراج وال َف ْيء ِ
واإل َم َارة ،باب
( )2رواه أمحد( ،)5٣262-226/28وأبو داود( ،)26٧٣-52٣/2كت ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َعا َي ِة،
الصدَ َقة .وصححه ابن خزيمة(َ ،)2٧٧٧-25/2ب ُ
الس َعا َية َع َىل َّ
اب ذ ْك ِر ال َّتغْل ْيظ َع َىل ّ
يف ِّ
ِ
الزكَاة.
تاب َّ
واحلاكم(املستدرك ،)5266-262/5:ك ُ
ِ
ِ
َاقبَ ،باب َع َال َمات النُّ ُب َّوة ِيف ِ
َاب املَن ِ
( )1رواه البخاري(ِ ،)٧61٧-566/2كت ِ
اإل ْس َال ِم .ومسلم(-5٣/6
اء بِبيع ِة اخل َل َف ِ
ِ
ِ ،)2885كتاب ِ ِ
اء األَ َّو ِل َفاألَ َّو ِل.
الو َف َ ْ َ ُ
اإل َمارة ،باب َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
تاب اإل َمارة ،باب يف َطا َعة األ َم َراء َوإ ْن َمنَ ُعوا احلُ ُق َ
وق.
( )2رواه مسلم( ،)2886-56/6ك ُ
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شعارا ألهل السنة واجلامعة ،يتميزون به عن
يموت ميتة اجلاهلية؛ ولذا صار هذا
ً
فجارا ،عدلوا أم ظلموا:
أبرارا أو
ً
أهل البدع :السمع والطاعة لألئمةً ،
أن األمراء يظلمون
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فقد أخرب النبي
أمورا منكرة ،ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم احلق الذي هلم ،ونسأل اهلل احلق
ويفعلون ً
الذي لنا ،ومل يأذن يف أخذ احلق بالقتال ،ومل يرخص يف ترك احلق الذي هلم ،ويف
الصحيحني عن ابن عباس عن النبي قالَ « :م ْن َر َأى ِم ْن َأ ِم ْ ِري ِه َش ْيئاا َيك َْر ُه ُه
ات ِمي َت اة ج ِ
ِ
ُب َع َل ْي ِهَ ،فإِ َّن ُه َم ْن َف َار َق َ
اهلِ َّي اة» .ويف لفظ « َفإِ َّن ُه
ُبا َف ََم َت إِ ََّل َم َ
َ
اجل ََم َع َة ش ْ ا
َفل َي ْص ِ ْ
ات ِمي َت اة ج ِ
ِ ِ
ِ
اهلِ َّي اة»( ،)1واللفظ للبخاري .وقد تقدم
ُبا َف ََم َت َم َ
َ
َم ْن َخ َر َج م َن ُّ
السل َطان ش ْ ا
قوله ملا ذكر أهنم ال هيتدون هبديه ،وال يستنون بسنته ،قال حذيفةَ « :ك ْي َ
ف َأ ْصن َُع
ِ
يع لِ َ
أل ِم ِريَ ،وإِ ْن ُ ِ
َيا َر ُس َ
ْت َذلِ َ
ْض َب َظ ْه ُر َك َو ُأ ِخ َذ
ول اهلل إِ ْن َأ ْد َرك ُ
ك؟ َق َال :ت َْس َم ُع َوتُط ُ
َما ُل َ
اس َم ْع َو َأطِ ْع»( ،)2فهذا أمر بالطاعة مع ظلم األمري .وتقدم قوله َ « :م ْن َو ِ َل
ك َف ْ
َع َلي ِه َو ٍ
ال َف َرآ ُه َي ْأ ِِت َش ْيئاا ِم ْن َم ْع ِص َي ِة اهلل َفل َيك َْر ْه َما َي ْأ ِِت ِم ْن َم ْع ِص َي ِة اهللَ ،و ََل َين ِْز َع َّن َيدا ا
ْ
ٍ ()3
ِم ْن َطا َعة»  .وهذا هني عن اخلروج عن السلطان وإن عىص ،وتقدم حديث عبادة
الس ْم ِع َوال َّطا َع ِة ِِف َمن َْشطِنَا َو َمك َْر ِهنَاَ ،و ُع ْ ِ
ْسنَا
َ « :با َي َعنَا َر ُس ْو َل اهلل
َع ََل َّ
ْسنَاَ ،و َأ َث َر ٍة َع َل ْينَاَ ،و َأ ْن ََل ُنن ِ
َو ُي ْ ِ
احا ِعنْدَ ك ُْم ِم َن اهلل
َاز َع األَ ْم َر َأ ْه َل ُه ،إِ ََّل َأ ْن ت ََر ْوا ُك ْي ارا َب َو ا
ول َأ ْو َن ُقو َم بِ َ
ان» ،ويف روايةَ « :و َأ ْن َن ُق َ
اف ِِف اهلل َل ْو َم َة
احل ِّق َح ْي ُث ََم ُكنَّاََ ،ل َنخَ ُ
فِ ِيه ُب ْر َه ٌ
ََللِ ٍم»( ،)4فهذا أمر بالطاعة مع استئثار ويل األمر ،وذلك ظلم منه ،وهنى عن منازعة
األمر أهله ،وذلك هني عن اخلروج عليه؛ ألن أهله هم أولو األمر الذين أمر
بطاعتهم ،وهم الذين هلم سلطان يأمرون به ،وليس املراد من يستحق أن ُي ّ
وىل وال
ِ
ِ
( )2رواه البخاري(ِ ،)٣12٧-2٣/6كتَاب ِ
وهنَا.
الفت َِنَ ،باب َق ْو ِل النَّبِ ِّي
ُ
ورا ُتنْك ُر َ
رت ْو َن َب ْعدي ُأ ُم ً
َس َ َ
ور ِ
ومسلم(ِ ،)286٣-25/6كتاب ِ ِ
جل َام َع ِة ِعنْدَ ُظ ُه ِ
الفت َِن َو َ ْحت ِذ ِير الدُّ َع ِاة إِ َىل ال ُك ْفرِ.
ِ
ُ
اإل َمارة ،باب األَ ْمر بِ ُل ُزو ِم ا َ
ور ِ
ِ
ِ
جل َام َع ِة ِعنْدَ ُظ ُه ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ِ
الفت َِن َو َ ْحت ِذ ِير الدُّ َع ِاة
ا
م
و
ز
ل
ب
ر
م
أل
ا
باب
،
ارة
م
اإل
َاب
ت
ك
)،
( )1رواه مسلم(2865-21/6
ْ ُ
ُ
َ
َ
إِ َىل ال ُك ْف ِر.
ِ ِ ِ ِ ِ
( )2رواه مسلم(ِ ،)2655-22/6كتاب ِ ِ
رش ِار ِه ْم.
ُ
اإل َمارة ،باب خ َيار األَئ َّمة َو َ
( )4سبق خترجيه.
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سلطان له ،وال املتويل العادل؛ ألنه قد ذكر أهنم يستأثرون ،فدل عىل أنه هنى عن
مستأثرا)(.)1
منازعة ويل األمر وإن كان
ً
ولذا أمجع العلامء عىل استثناء السلطان من عموم إذن النبي بدفع الصائل
فقالَ « :يا َر ُس َ
عىل املال بالقتال ،حني سأل ٌ
اء
رجل النبي
ول اهللَ ،أ َر َأ ْي َ
ت إِ ْن َج َ
َر ُج ٌل ُي ِريدُ َأ ْخ َذ َم ِ
ال؟ َق َالَ :فًل ُت ْعطِ ِه َما َل َ
ت إِ ْن َقا َت َلنِي؟ َق َالَ :قاتِل ُهَ .ق َال:
كَ .ق َالَ :أ َر َأ ْي َ
ت إِ ْن َقتَل ُت ُه؟ َق َالُ :ه َو ِِف الن ِ
َّار»(.)2
ْت َش ِهيدٌ َ .ق َالَ :أ َر َأ ْي َ
ت إِ ْن َق َت َلنِي؟ َق َالَ :ف َأن َ
َأ َر َأ ْي َ
قال احلافظ ابن حجر( :قال ابن املنذر :والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن
ظلام بغري تفصيل ،إال أن كل من حيفظ عنه من علامء احلديث
يدفع عام ذكر إذا أريد ً
كاملجمعني عىل استثناء السلطان لآلثار الواردة باألمر بالصرب عىل جوره وترك القيام
عليه)(.)3
وقال الشوكاين( :قولهَ « :وإِ ْن ُ ِ
ْض َب َظ ْه ُر َك َو ُأ ِخ َذ َما ُل َ
اس َم ْع َو َأطِ ْع» .فيه
ك َف ْ
دليل عىل وجوب طاعة األمراء ،وإن بلغوا يف العسف واجلور إىل رضب الرعية،
خمصصا لعموم قوله تعاىل :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
وأخذ أمواهلم ،فيكون هذا
ً

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ [البقرة ،]562:وقوله :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ [الشورى.)4()]21:
* الوجه الثاني:
أن أول خروج يف اإلسالم عىل اإلمامة واجلامعة كان شعاره رفع االستئثار
ِ
اء َع ْبدُ اهلل ْب ُن ِذي
َق َالَ « :ب ْينَا ال َّنبِ ُّي
والظلم ،ف َع ْن أيب َس ِع ِي ٍد اخلُدْ ِري
َي ْقس ُم َج َ
اخلوي َِص ِة الت َِّم ِ
يم ُّيَ ،ف َق َال :ا ْع ِدل َيا َر ُس َ
ول اهللَ .ف َق َالَ :و ْي َل َ
كَ ،و َم ْن َي ْع ِد ُل إِ َذا ََل ْ َأ ْع ِدل؟
ُ َْ َ
( )2منهاج السنة النبوية.٧62/٧:
ِ
ِ
ِ
ِ
َريه بِغ ْ ِ
يل َع َىل َأ َّن َم ْن َق َصدَ َأ ْخ َذ َمال غ ْ ِ
َاب ِ
اإل ْي َامن ،باب الدَّ ل ِ
َري َح ٍّق ك َ
َان
( )1صحيح مسلم( ،)٧٣٣-8٣/5كت ُ
ال َق ِ
اصدُ ُم ْهدَ َر الدَّ ِم يف َح ِّق ِه.
( )2فتح الباري.522/2:
( )4نيل األوطار.21٣/٣:
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ابَ :د ْعنِي َأ ْ ِ
اخل َّط ِ
َق َالُ :ع َم ُر ْب ُن َ
ُي ِق ُر َأ َحدُ ك ُْم
ْض ْب ُع ُن َق ُهَ ،ق َالَ :د ْع ُهَ ،فإِ َّن َل ُه َأ ْص َحا ابا َ ْ
ون ِم َن الدِّ ِ
الس ْه ُم ِم َن
َصًل َت ُه َم َع َصًلتِ ِهَ ،و ِص َي َام ُه َم َع ِص َي ِام ِهَ ،ي ْم ُر ُق َ
ين ك َََم َي ْم ُر ُق َّ
الر ِم َّي ِة»(.)1
َّ
ِ
للمؤلفة قلوهبم( :وهذا
النبي
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية وذكر عطاء
ِّ
النوع من العطاء ،وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كام يفعل امللوك
فاألعامل بالنيات ،فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من جنس عطاء
النبي وخلفائه ،وإن كان املقصود العلو يف األرض والفساد كان من جنس عطاء
فرعون ،وإنام ينكره ذوو الدين الفاسد ،كذي اخلويرصة الذي أنكره عىل النبي
ما
عيل
حتى قال فيه ما قال ،وكذلك حزبه اخلوارج أنكروا عىل أمري املؤمنني ٍّ
قصد به املصلحة من التحكيم وحمو اسمه ،وما تركه من سبي نساء املسلمني
وصبياهنم ،وهؤالء َأ َمر النبي بقتاهلم ألن معهم دينا فاسدً ا ،ال يصلح به دنيا وال
آخرة)(.)2
أيضا( :وهلذا أمر النبي بالصرب عىل جور األئمة ،وهنى عن قتاهلم ما
وقال ً
أقاموا الصالة ،وقال :أدوا إليهم حقوقهم وسلوا اهلل حقوقكم .وقد بسطنا القول يف
ذلك يف غري هذا املوضع؛ وهلذا كان من أصول أهل السنة واجلامعة لزوم اجلامعة
وترك قتال األئمة وترك القتال يف الفتنة .وأما أهل األهواء  -كاملعتزلة  -فريون
القتال لألئمة من أصول دينهم)(.)3
* الوجه الثالث:
أن أخذ الرضائب ليس مما أمجع العلامء عىل منعه كام يفهم من هتويل هؤالء
الغالة ،بل إن املذاهب األربعة أجازت ذلك برشوط ختتلف عبارهتم فيها ،إما
ٍ
خاصة كالنوائب ،أو للمصلحة العامة ،وبعضهم خصها باألغنياء:
للظروف
( )2سبق خترجيه.
( )1جمموع الفتاوى.261/28:
( )2املرجع السابق.528/28:
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قال ابن عابدين مبينًا صحة الكفالة بالنوائب( :النائبة سواء كانت بحق:
ككري النهر املشرتك للعامة ،وأجرة احلارس للمحلة املسمى بديار مرص اخلفري ،وما
وظف لإلمام؛ ليجهز به اجليوش ،وفداء األسارى بأن احتاج إىل ذلك ،ومل يكن يف
بيت املال يشء ،فوظف عىل الناس ذلك والكفالة به جائزة اتفا ًقا ،أو كانت بغري حق
كجبايات زماننا ،فإهنا يف املطالبة كالديون بل فوقها)(.)1
عام يكون مستح اقا عىل بيت املال( :إن كان معدو ًما سقط
وقال أبو يعىل الفراء ّ
وجوبه عن بيت املال .وكان  -وإن عم رضره  -من فروض الكفاية عىل كافة
املسلمني حتى يقوم به منهم من فيه كفاية كاجلهاد ،وإن كان مما ال يعم رضره:
كوعورة طريق قريب جيد الناس غريه طري ًقا بعيدً ا ،أو انقطاع رشب جيد الناس غريه
رش ًبا ،فإذا سقط وجوبه عن بيت املال بالعدم سقط وجوبه عن الكافة؛ لوجود
البدل)(.)2
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :اخلفارة جتوز عند احلاجة إليها يف الدفع عن
املخفر ،وال جتوز مع عدم احلاجة إليها ،كام يأخذه السلطان من الرعايا)(.)3
* الوجه الرابع:
حرموا الرضائب التي تكون بالظلم وعدم تبني املصلحة مل يقل
أن العلامء حينام ّ
أحد منهم بكفر احلاكم هبا:
عام يأخذه السلطان من الكلف عىل وجه الظلم:
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ّ
(وليس له أن يمتنع عن أداء قسطه من ذلك املال ،امتنا ًعا يؤخذ به قسطه من سائر
الرشكاء ،فيتضاعف الظلم عليهم؛ فإن املال إذا كان يؤخذ ال حمالة وامتنع بجاه ،أو
رشوة ،أو غريمها كان قد ظلم من يؤخذ منه القسط الذي خيصه ،وليس هذا بمنزلة
( )2حاشية رد املحتار ابن عابدين.٧٧6/2:
( )1األحكام السلطانية.22٧/5:
( )2انظر :اإلنصاف ،21٣/٧:كشاف القناع.٧62/2:
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أن يدفع عن نفسه الظلم من غري ظلم لغريه ،فإن هذا جائز ،مثل أن يمتنع عن أداء
ما خيصه ،فال يؤخذ ذلك منه وال من غريه).
عمن يرى اخلروج عىل األنظمة
و ّملا سئل سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز ّ
العامة التي يضعها ويل األمر -كاجلامرك -فقال بعد بيان أن هذا باطل ومنكر:
(اليشء الذي هو منكر ،كالرضيبة التي يرى ويل األمر أهنا جائزة ،فهذه يراجع فيها
ويل األمر؛ للنصيحة والدعوة إىل اهلل ،وبالتوجيه إىل اخلري ،ال بيده يرضب هذا أو
يسفك دم هذا ،أو يعاقب هذا بدون حجة وال برهان ،بل ال بد أن يكون عنده
سلطان من ويل األمر يترصف به حسب األوامر التي لديه ،وإال فحسبه النصيحة
والتوجيه)(.)1
وقال شيخنا حممد بن صالح العثيمني ،بعد تقريره لتسليم الرضائب املحرمة
لوالة األمور إذا طلبوا تسليمها( :الواجب علينا السمع والطاعة من والة األمور،
قال النبي ْ « :اس َم ْع َو َأطِ ْع َوإِ ْن ُ ِ
ْض َب َظ ْه ُر َك َو ُأ ِخ َذ َما ُل َ
ك»( ،)2وال جيوز أن نتخذ
من مثل هذه األمور وسيلة إىل القدح يف والة األمور ،وسبهم يف املجالس ،وما
أشبه ذلك ،ولنصرب ،وما ال ندركه من الدنيا ندركه يف اآلخرة)(.)3
فلم حيكموا بكفر هؤالء احلكام بذلك ،ومل جييزوا جعل هذه املخالفة وسيلة
ملنابذهتم والقدح هبم ،بل بمناصحتهم املناصحة الرشعية.
* الوجه اخلامس:

ِ
ب َمك ٍ
أن استدالهلم بحديثََ « :ل َيدْ ُخ ُل َ
ْس» عىل تكفري احلكام يلزم
اجلنَّ َة َصاح ُ
منه تكفري غريهم من عامة الناس -أفرا ًدا ،أو مجاعات -ممن يأخذون أموال الناس
وينتقصوهنا ،فيدخل فيه:
( )2جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة.216/8:
( )1سبق خترجيه.
( )2لقاء الباب املفتوح:جملس  - 62سؤال.55
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 -1العشار الذي يأخذ الزكاة فينتقص من حق أهلها أو ينتقص من حق
الفقراء ،قال البيهقي( :املكس النقصان :فإذا انتقص العامل من حق أهل الزكاة فهو
صاحب مكس)(.)1
ظلام
الرصدي الذي يرصد الناس ،ويراقبهم يف الطريق؛ ليأخذ منهم شي ًئا ً
َّ -2
بجامعته ،أو قبيلته ،قال شيخ اإلسالم( :وأما من كان ال يقطع الطريق ،ولكنه يأخذ
خفارة ،أو رضيبة من أبناء السبيل عىل الرؤوس ،والدواب ،واألمحال ،ونحو ذلك
فهذا مكاس ،عليه عقوبة املكّاسني ،وقد اختلف الفقهاء يف جواز قتله)(.)2
 -3وكل من أعاهنم عىل ظلمهم ،قال الذهبي( :واملكاس فيه شبه من قاطع
رش من اللص ،فإن من عسف الناس وجدّ د عليهم الرضائب ،فهو
الطريق ،وهو ٌ
أظلم وأغشم ممن أنصف يف مكسه ،ورفق برعيته ،وجايب املكس وكاتبه ،وآخذه :من
جندي ،وشيخ ،وصاحب زاوية ،رشكاء يف الوزر ،آكلون للسحت)(.)3
 -4بل سيدخل يف ذلك كل من ظلم غريه بأخذ ماله بالقهر والغلبة ،ولو كان
والدً ا أو موظ ًفا؛ ألن أصل املكس يف اللغة :النقص والظلم(.)4
ومل يقل بتكفري هؤالء إال اخلوارج ،ومن نحا نحوهم من الغالة؛ ألن كل
النصوص التي جاءت عن النبي بنفي دخول اجلنة بسبب بعض الذنوب ،فهو
حممول عىل الوعيد الذي ال يكفر صاحبه وال يلزم نفوذه عند أهل السنة واجلامعة،
بل إما أن يمنع من دخول اجلنة مع أول الداخلني ،أو حيمل عىل املستحل له ،أو يعفو
اهلل بمشيئته يف قوله تعاىل :ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ
[النساء ،]28:فيدخله اجلنة ،فال ينفذ الوعيد يف حقه؛ خال ًفا للخوارج الذين يقولون
بنفوذ الوعيد وال بد.
( )2انظر :فيض القدير.226/6:
( )1جمموع الفتاوى.٧56/28:
( )2الكبائر.516:
( )4القاموس املحيط .2٣2:وانظر هتذيب اللغة.22:51:
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ويف هذا قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ ،بعد تقريره عدم
لزوم نفوذ الوعيد ألهل الكبائر( :وهذا عند السلف ،الراسخني يف العلم من
الصحابة والتابعني ،معروف يف هذا الباب ويف غريه ،وإنام أشكل األمر ،وخفيت
املعاين ،والتبست األحكام عىل خلوف من العجم واملولدين الذين ال دراية هلم هبذا
الشأن ،وال ممارسة هلم بمعاين السنة والقرآن؛ وهلذا قال احلسن ريض اهلل عنه :من
العجمة أتوا ،وقال عمرو بن العالء لعمرو بن عبيد -ملا ناظره يف مسألة خلود أهل
الكبائر يف النار ،واحتج ابن عبيد :أن هذا وعد واهلل ال خيلف وعده .يشري إىل ما يف
القرآن من الوعيد عىل بعض الكبائر والذنوب بالنار واخللود -فقال له ابن العالء:
من العجمة أتيت ،هذا وعيد ال وعد ،وأنشد قول الشاعر:
وإين وإن أوعدته أو وعدته ...ملخلف إيعادي ومنجز موعدي)(.)1
وهذه بعض أقوال األئمة يف النصوص التي رتبت عدم دخول اجلنة عىل بعض
الذنوب:
قال أبو عمر ابن عبد الرب عند حديث الغلول( :هذه األحاديث ،وما كان مثلها
حيتج هبا أهل األهواء املكفرين للناس بالذنوب ،ومن قال بإنفاذ الوعيد ،وهي
أحاديث قد عارضها من صحيح األثر ما أخرجها عن ظاهرها ،وليس هذا موضع
ذكرها)(.)2
وقال النووي عند ذكر حديث مؤذي جريانه( :ويف معنىََ « :ل َيدْ ُخ ُل َ
اجلنَّة»
جوابان جيريان يف كل ما أشبه هذا:
أحدُها :أنه حممول عىل من يستحل اإليذاء مع علمه بتحريمه ،فهذا كافر ال
يدخلها ً
أصال.
( )2الدرر السنية.2٣2/5:
( )1االستذكار.62/2:
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والثاِن :معناه :جزاؤه أن ال يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبواهبا
هلم ،بل يؤخر ،ثم قد جيازى ،وقد يعفى عنه فيدخلها ً
أوال.
وإنام تأولنا هذين التأويلني؛ ألنا قدمنا أن مذهب أهل احلق أن من مات عىل
مرصا عىل الكبائر فهو إىل اهلل تعاىل ،إن شاء عفا عنه فأدخله اجلنة ً
أوال ،وإن
التوحيد ا
شاء عاقبه ثم أدخله اجلنة)(.)1

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ،عند حديث من يف قلبه كرب( :قولهََ « :ل َيدْ ُخ ُل
َ
اجلنَّة» متضمن لكونه ليس من أهلها ،وال مستح اقا هلا ،لكن إن تاب ،أو كانت له
حسنات ماحية لذنبه ،أو ابتاله اهلل بمصائب ك َّفر هبا خطاياه ،ونحو ذلك -زال ثمرة
هذا الكرب املانع له من اجلنة ،فيدخلها ،أو غفر اهلل له بفضل رمحته من ذلك الكرب من
نفسه ،فال يدخلها ومعه يشء من الكرب)(.)2
 

( )2رشح مسلم.5٣/2:
( )1جمموع الفتاوى.6٣8/٣:
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:
ومما يكفر به الغالة الدول اإلسالمية بعموم  -وعىل رأسها اململكة العربية
السعودية  -سجن بعض الدعاة ،والتضييق عليهم حماربة هلل ورسوله ،بينام أهل
الفسق واملجون ال يسألون ،وهذا خمالف للواقع ،وبيان فساد هذا القول الباطل من
أربعة أوجه:
* الوجه األول:
إن نظام احلكم يف الدولة السعودية ينص عىل أن من أهم أهداف الدولة نرش
الدعوة اإلسالمية:
ففي املادة الثالثة والعرشين للنظام األسايس للحكم( :حتمى الدولة عقيدة
اإلسالم ،وتطبق رشيعته ،وتأمر باملعروف ،وتنهى عن املنكر ،وتقوم بواجب الدعوة
إىل اهلل)(.)1
فكيف تكون حر ًبا هلل ورسوله دولة قامت عىل الدعوة إىل اهلل؟ بل كيف تكون
حر ًبا هلل ورسوله دولة ترعى العلم الرشعي وأهله ،وترعى شؤون الدعوة ،وتشجع
الدعاة ،وتوظفهم ،وتوفر هلم اإلمكانات ،فأنشأت وزارات بميزانيات ضخمة يمتد
نشاطها الدعوي والعلمي يف الداخل واخلارج؟ كيف تكون حر ًبا هلل ورسوله
ومراكز الدعوة واإلرشاد متتد يف طول البالد وعرضها ،وحلق حتفيظ القرآن الكريم
تعم مساجدها؟ كيف وآالف العلامء والدعاة وأهل احلسبة مستمرون يف نشاطهم
بأموال وأجهزة الدولة يف الداخل واخلارج؟ لكنه الفكر املنحرف واملنهج الفاسد.
ولذا ملّا سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان :ما نصيحتكم ملن يقول
إن هذه الدولة حتارب الدين وتضيق عىل الدعاة؟ قال( :الدولة السعودية منذ نشأت
( )2النظام األسايس للحكم 5252هـ ،برقـم:أ - 61/وتاريخ5252/8/2٣ :هـ.
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وهي تنارص الدين وأهله ،وما قامت إال عىل هذا األساس ،وما تبذله اآلن من
منارصة املسلمني يف كل مكان باملساعدات املالية ،وبناء املراكز اإلسالمية،
واملساجد ،وإرسال الدعاة ،وطبع الكتب وعىل رأسها القرآن الكريم ،وفتح املعاهد
العلمية ،والكليات الرشعية ،وحتكيمها للرشيعة اإلسالمية ،وجعل جهة مستقلة
لألمر باملعروف والنهي عن املنكر يف كل بلد ،كل ذلك دليل واضح عىل منارصهتا
لإلسالم وأهله ،وشجى يف حلوق أهل النفاق وأهل الرش والشقاق ،واهلل نارص دينه
ولو كره املرشكون واملغرضون .وال نقول :إن هذه الدولة كاملة من كل وجه وليس
هلا أخطاء ،فاألخطاء حاصلة من كل أحد ،ونسأل اهلل أن يعينها عىل إصالح
األخطاء ،ولو نظر هذا القائل يف نفسه لوجد عنده من األخطاء ما يقرص لسانه عن
الكالم يف غريه ،وخيجله من النظر إىل الناس)(.)1
* الوجه الثاني:
إذا منع أحد من الدعاة أو اثنان مهام علت مكانتهم ال يعترب ذلك حر ًبا هلل
ورسوله -كام يزعمون -خاصة وأن مئات العلامء ،والدعاة ،وأهل احلسبة مستمرون
يف نشاطهم بأموال وأجهزة الدولة يف الداخل واخلارج:
فهذا أبو ذر الذي جهر بآرائه يف املسائل املالية يف عهد عثامن حتى إنه ّملا
ِ
قال له ٌ
ْت
ب َأن َ
رجلَ « :أ ََل ْ َين َْه َك َأ ِم ْ ُري ا ُسم ْؤ ِمن ِ ْ َ
َّي َع ِن ال ُي ْت َيا؟ َف َر َف َع َر ْأ َس ُهُ ،ث َّم َق َالَ :أ َرق ْي ٌ
ْت َأ ِِّن ُأن ِْي ُذ
الص ْم َص َام َة َع ََل َه ِذ ِه َ -و َأ َش َار بِ َي ِد ِه إِ ََل َق َيا ُه ُ -ث َّم َظ َنن ُ
َع َ َِّل؟ َل ْو َو َض ْعت ُُم َّ
َق ْب َل َأ ْن ُ ِ
َت ْيزُوا َع َ َِّل ،ألَ ْن َي ْذ ُ ََّتا»(.)2
كَلِ َم اة َس ِم ْعت َُها ِم ْن َر ُس ْو ِل اهلل
آن ََل
ون ال ُق ْر َ
ملّا قدم عىل عثامن من الشام قال لهَ ( :أ َ ْحت ِس ُبنِي ِم ْن َق ْو ٍم َي ْق َرؤُ َ
ِ
او ُز َحن ِ
جي ِ
ون ِم َن الدِّ ِ
ين ُم ُر َ
ون فِ ِيه َحتَّى
الر ِم َّي ِةُ ،ث َّم ََل َي ُعو ُد َ
َاج َر ُه ْم؟ َي ْم ُر ُق َ
َُ
الس ْه ِم م َن َّ
وق َّ
( )2األجوبة املفيدة.212:
ِ
ِ
َاب العل ِم ،باب البالغ عن رسول
( )1رواه الدارمي( ،)222-526/5كت ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
لم َق ْب َل ال َق ْول َوال َع َم ِل
البخاري معل ًقا( )22/5يف كت ُ
َاب العل ِمَ ،باب الع ُ

وتعليم السنن .وذكره
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ِِ
اخل ِ
لق َو َ
َش َ
اخللِي َق ِةَ .وا َّل ِذي َن ْي ِِس بِ َي ِد ِهَ ،ل ْو َأ َم ْرتَنِي َأ ْن
َي ُعو َد َّ
الس ْه ُم َع ََل ُفوقه؟ ُه ْم َ ُّ
ِ
يَ ،و َل ْو َر َب ْطتَنِي َع ََل
ُون َقالِ اَم َل ُق ْم ُ
َأ ْق ُعدَ سمَا ُق ْم ُ
تَ ،و َل ْو َأ َم ْرتَنِي َأ ْن َأك َ
ت َما َأ ْم َكنَتْني ِر ْج ًَل َ
ِ ِ
ُون َأن َ ِ
الر َب َذ َةَ ،ف َأ ِذ َن َل ُه،
َب ِع ٍري ََل ْ ُأ ْطلِ ْق َن ْي ِِس َحتَّى َتك َ
ْت ا َّلذي ُت ْطل ُقنيُ ،ث َّم ْاست َْأ َذ َن ُه َأ ْن َي ْأ ِ َِت َّ
َاها)(.)1
َف َأت َ
قال شيخنا حممد بن صالح العثيمني ،مبينًا أن احلق ال يعلق بأشخاص( :احلق
يقوم بالغري ،وال يعني أهنم إذا منعوين قد منعوا الناس كلهم ،ولنا يف ذلك أسوة،
فإن عامر بن يارس

كان حيدث عن الرسول عليه

أنه يأمر اجلنب أن يتيمم،

وكان عمر بن اخلطاب ال يرى ذلك فدعاه ذات يوم ،فقال :ما هذا احلديث الذي
حتدث الناس به؟ يعني يتيمم اجلنب إذا عدم املاء .فقال :أما تذكر حني بعثني النبي
وأخربته ،وقال:

وإياك يف حاجة ،فأجنبت ومترغت بالصعيد ،وأتيت النبي
يك َأ ْن َت ُق َ
ول بِ َيدَ ْي َ
« َيك ِْي َ
ك َهك ََذا»( ،)2وذكر له التيمم ،ولكن يا أمري املؤمنني ،إين بام
جعل اهلل لك عيل من الطاعة إن شئت أن ال أحدث به فعلت .اهلل أكرب صحايب
جليل يمسك عن احلديث عن رسول اهلل

بأمر اخلليفة الذي له الطاعة ،فقال له:

ال أنا ال أمنعك ،لكن أوليك ما توليت)(.)3
* الوجه الثالث:
أن ويل األمر  -وهو الناظر يف مصالح الرعية

هو املسؤول عن واليات

الدولة العامة دون غريه ،فليس ألحد أن ينصب نفسه دونه ،أو يفتات عليه ،وجيب
عليه أن يمنع غري املؤهلني ،أو املتجاوزين للمصلحة:
( )2رواه ابن حبان يف صحيحه( ،)٧15/5٧كتاب الفتن ،باب ذكر البيان بأن عىل املرء عند وقوع الفتن
السمع والطاعة ملن ويل عليه ما مل يأمره بمعصية.
ِ
ِ
َاب ال َّت َي ُّم ِمَ ،باب املُ َت َي ِّم ُم َهل َينْ ُف ُخ ف ِيه َام .ومسلم(،)822-562/5
( )1رواه البخاري( ،)٧٧8-٣2/5كت ُ
ِ
َاب احلَ ْي ِ
ض ،باب ال َّت َي ُّم ِم.
كت ُ
( )2اإلجابات املهمة يف املشاكل امللمة.28:
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قال الراغب األصفهاين( :ال يشء أوجب عىل السلطان من مراعاة املتصدين
للرياسة بالعلم ،فمن اإلخالل هبا ينترش الرش ،ويكثر األرشار ،ويقع بني الناس
التباغض والتنافر)(.)1
وقال اخلطيب( :ينبغي لإلمام أن يتصفح أحوال املفتني ،فمن صلح للفتيا
أقره ،ومن ال يصلح منعه وهناه أن يعود ،وتواعده بالعقوبة إن عاد ،وطريق اإلمام
إىل معرفة من يصلح للفتيا أن يسأل علامء وقته ،ويعتمد أخبار املوثوق هبم)(.)2
وقال ابن القيم( :من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص ،ومن
أيضا .قال أبو الفرج ابن اجلوزي« :ويلزم
أقره من والة األمور عىل ذلك فهو آثم ً
ويل األمر منعهم ،كام فعل بنو أمية» .وهؤالء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم
بالطريق ،وبمنزلة األعمى الذي يرشد الناس إىل القبلة ،وبمنزلة من ال معرفة له
بالطب وهو يطب الناس ،بل هو أسوأ حاال من هؤالء كلهم ،وإذا تعني عىل ويل
األمر منع من مل حيسن التطبب من مداواة املرىض ،فكيف بمن مل يعرف الكتاب
شديد اإلنكار عىل هؤالء ،فسمعته

والسنة ومل يتفقه يف الدين؟،وكان شيخنا
يقول :قال يل بعض هؤالءَ :أ ُج ِعلت حمتس ًبا عىل الفتوى؟ فقلت له :يكون عىل
اخلبازين والطباخني حمتسب ،وال يكون عىل الفتوى حمتسب)(.)3
وقال سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز( :من حق والة األمور أن ينظروا يف هذه
األمور ،وأن يوقفوا من ال يلتزم بالطريقة التي جيب اتّباعها ،وعليهم أن حياسبوا من
رب والتقوى)(.)4
خرج عن الطريق حتى يستقيم ،هذا من باب التعاون عىل ال ّ

( )2الذريعة إيل مكارم الرشيعة.582:
( )1انظر :آداب الفتوى واملفتي واملستفتي للنووي.5٣ :
( )2إعالم املوقعني.566/2:
( )4جمموع فتاوى ومقاالت.215/8:
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بل نص الفقهاء عىل أنه ليس للقايض أن حيكم يف قضاء مل جيعله ويل األمر له،
قال الشيخ البهوِت( :وجيوز لإلمام أن يوليه  -أي القايض  -عموم النظر يف عموم
خاصا يف أحدها ،أو
العمل بأن يوليه سائر األحكام بسائر البالد ،وجيوز أن يوليه
ا
خاصا -كعقود األنكحة
خاصا فيها ،فيوليه عموم النظر بمحلة خاصة ،أو يوليه
ا
ا
ً
مثال -بمحلة خاصة ،فينفذ حكمه يف مقيم هبا – أي :تلك املحلة  -ويف طارئ إليها
من غري أهلها؛ ألنه يصري من أهلها يف كثري من األحكام ،أو يوليه – أي :يويل
اإلمام ،أو نائبه فيه القايض  -احلكم يف املداينات خاصة ،أو يوليه احلكم يف قدر من
املال ال يتجاوزه ،أو جيعل اإلمام أو نائبه فيه إليه – أي :القايض  -عقود األنكحة
دون غريها يف مجيع البالد ،أو يف بلد خاص؛ ألن ذلك إىل اإلمام)(.)1
أيضا( :وإذا واله ببلد معني نفذ حكمه يف مقيم به وطارئ إليه فقط ،وإن
وقال ً
واله بمحل معني مل ينفذ حكمه يف غريه)( .)2فمنع والة األمور بعض الدعاة؛ لعدم
تأهيل ،أو لتجاوز أوىل وأحرى من ذلك كله.
* الوجه الرابع:
أن ويل األمر يف الواقع مل يمنع يف الدعوة إال من اختذ املحارضة واملنرب لإلثارة
والتهييج ،متنك ًبا للطريق الرشعي يف النصيحة ،وأقر العلامء ذلك:
معرضا يف تكفري والة األمر( :مل يبق للرشيعة عندنا إال ما
كام قال أحدهم
ً
يسميه أصحاب الطاغوت الوضعي :األحوال الشخصية ،وبعض احلدود التي
غرضها ضبط األمن).

( )2رشح منتهى اإلرادات.261/٧:
( )1الروض املربع رشح زاد املستقنع.٧82/٧:
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ويقول آخر كذلك دون أن يستثني( :الرايات املرفوعة اليوم يف طول العامل
اإلسالمي وعرضه إنام هي رايات علامنية)(.)1
ثم يرفع عقريته بدعوة مبطنة للخروج عىل والة األمور( :إنَّني أعتقد ّ
أن زمن
املجردة قد انتهى ،أو كاد ينتهي .أعنيّ :
أن َد ْو َر اخلريين واخلريات ال جيوز
الشكوى
ّ

املختصة).
جمرد الشكوى للجهات
َّ
أبدً ا أن يتو ّقف عند ّ

وملا أفتى كبار العلامء بام خيالف توجهات هؤالء قال أحدهم عن هيئة كبار
العلامء ،دون أن يستثني منهم أحدً ا( :األحداث التي حدثت يف اخلليج مل تزد عىل ّأهنا
كشفت النقاب عن علل وأدواء خفية ،كان املسلمون يعانون منها ،وأكّدت عىل َّأهنم
ليسوا عىل مستوى مواجهة مثل هذه األحداث الكبرية ،وكشفت كذلك عن عدم
وجود مرجعية علمية صحيحة وموثوقة للمسلمني ،بحيث َّإهنا حترص نطاق
ً
اخلالف ،وتستطيع أن تقدّ م هلم ا
ناضجا)(.)2
وحتليال
صحيحا،
جاهزا
حال
ً
ً
ً
ربر هلم كل يشء ،ال نقول:
وقال اآلخر( :علامؤنا يا إخوان ،كفاهم كفاهم ،ال ن ِّ
هم معصومون .نحن نقول :نعم ،عندهم تقصري يف معرفة الواقع ،عندهم أشياء
نحن نستكملهم ،ليس من فضلنا عليهم ،لكن عشنا أحدا ًثا ،وهم ما عاشوها -
بحكم الزمن الذي عاشوا ،أو بأحكام أوضاع أخرى  -ومع ذلك أقول :املسؤولية
وذكر له بعض هذه العبارات
( )2قد ذكرت ساب ًقا يف هذا الكتاب أين سمعت سامحة شيخنا ابن باز
اخلطرية ،فقال باحلرف الواحد ومل يسم أحدً ا( :اخلوارج ليسوا عندكم فقط بالقصيم ،اخلوارج هنا ،ويف
مكة وجدة والطائف وغريها).
يقول عن أحد هؤالء الدعاة املمنوعني هداه اهلل
( )1ولقد سمعت شيخنا حممد بن صالح العثيمني
عيل ،لكني سأقودهم إىل اجلنة
وعفا عنا وعنه  -يو ًما( :لقد أفسد عيل طاليب ،ربيتهم سنني ،ثم أفسدهم ّ
بالسالسل) .وسمعته أخرى يذكر أنه هناهم عن توزيع بعض النرشات ،فذكر أن هذا الداعية احتج :بأن
سامحة الشيخ ابن باز أذن هلم ،فاتصل الشيخ ابن عثيمني بالشيخ ابن باز ،فنفى إذنه بذلك ،فقال يل
شيخنا ابن عثيمني عندها( :هؤالء اإلخوان املسلمون يكذبون ويتخذون الكذب دينًا) .وقد ذكرت
آمرا بالصرب( :أليس يسموننا وابن عثيمني هيئة كبار
ساب ًقا أين سمعت سامحة الشيخ ابن باز
يقول ً
العمالء).
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األساس علينا نحن طلبة العلم بالدرجة األوىل .وبعض هؤالء العلامء قد بدأ يس ِّلم
األمر؛ ألنه  -يعني  -انتهوا يف السن ،أو إىل مرحلة)(.)1
فال يالم ويل األمر إذا منع أمثال هؤالء؛ بل الواجب عليه منع من يفتات عليه؛
محاية ملنصب العلم والفتوى من املثبطني واملهيجني؛ لئال حيصل الرش املستطري،
وليس هذا من ًعا مطل ًقا هلم ،بل منع له من بعض الترصفات ،فإذا التزم بام أقره العلامء
أو تأهل للفتوى عاد إىل نشاطه:
قال الراغب األصفهاين( :وترشح قوم للزعامة يف العلم من غري استحقاق
منهم هلا ،فأحدثوا بجهلهم بد ًعا استغروا هبا العامة ،واستجلبوا هبا منفعة ورياسة،
ووجدوا من العامة مساعدة؛ ملشاكلتهم هلم ،وقرب جوهرهم منهم ،فكل قرين إىل
ستورا
شكله ،كأنس اخلنافس بالعقرب ،وفتحوا بذلك طر ًقا منسدة ،ورفعوا هبا
ً
مسبلة ،وطلبوا منزلة اخلاصة ،فوصلوا إليها بالوقاحة ،وبام فيهم من الرشة ،فبدَّ عوا
العلامء ،وكفروهم؛ اغتصا ًبا لسلطاهنم ،ومنزاعة يف مكاهنم ،فأغروا هبم أتباعهم
حتى وطؤوهم بأخفافهم وأظالفهم ،فتولد من ذلك البوار واجلور العام)(.)2
(ثم ال يبعد َأن يظهر أهل نحل مبتدعة ،ومذاهب
وقال العالمة املاورديَّ :
مشوها ،خيلبون بِ ِه قلوب األغامر،
خمرتعة ،يزوقون كال ًما مموها ،ويزخرفون مذه ًبا
ً
ِ
عليهم
ب الناس إليهم ،وينعطفوا
ويعتضدون عىل نرصته بالسفلة األرشارَ ،ف َي ْص ُ
بخالبة كالمهم ،وحسن ألطافهم ،مع أن لكل جديد َّ
لذة ،ولكل مستحدث صبوة،
اف َع ََل ُأ َّمتِي ك ُُّل ُمنَافِ ٍق َعلِي ِم ال ِّل َس ِ
ان»( ،)3فتصري
ف َما َأ َخ ُ
وقال النَّبِي « :إِ َّن َأ ْخ َو َ
( )2كتب شيخنا صالح الفوزان حفظه اهلل ( :-مل توثق األقوال) .فأقول :ينظر ملعرفة مصادر هذه األقوال
وغريها بتوسع كتاب :مدارك النظر يف السياسة الرشعية( ،)٧65،٧56،2٣5وكتاب القطبية هي الفتنة
فاعرفوها(.)65،61
( )1الذريعة إيل مكارم الرشيعة.58٧:
( )2رواه أمحد( )522-286/5عن عمر بن اخلطاب  ،وصححه من هذا الوجه الضياء
املقديس(األحاديث املختارة .)2٧2-5٧6/5:ورواه الطرباين(املعجم الكبري )26٧-2٧٣/58:عن
عمران بن حصني  ،وصححه من هذا الوجه ابن حبان( ،)81-285/5كتاب العلم ،ذكر ما كان
يتخوف عىل أمته جدال املنافق.
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حينئذ البدع فاشية ومذاهب احلق واهية ،ثم ي ِ
فيض هبم األمر إىل التحزب والعصبة،
ُ
فإذا رأوا كثرة مجعهم وقوة شوكتهم داخلهم عز القوة ،ونخوة الكثرة ،فتضافر
جهال نساكهم ،وفسقة علامئهم بامليل عىل خمالفيهم ،فإذا استتب هلم ذلك زامحوا
السلطان يف رئاسته ،وقبحوا عند العامة مجيل سريته ،فربام انفتق ما ال يرتق ،فإن
صغارا)(.)1
كبار األمور تبدو
ً
ولذا قال سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز مبينًا صحة توجه والة األمر بإيقاف
هؤالء املتجاوزين أو غري املتأهلني( :كون بعض الناس يوقف ألجل خطئه يف بعض
املسائل ما يمنع من الدعوة ،كل إنسان يلزم الطريق ،ويستقيم عىل الطريق السوي ال
ُيمنَع ،وإذا ُمنع أحد أو ُأوقف أحد؛ ألجل أنه خرج عن السبيل يف بعض املسائل ،أو
أخطأ حتى يتأدب ويلتزم ،ومن حق والة األمور أن ينظروا يف هذه األمور ،وأن
يوقفوا من ال يلتزم بالطريقة التي جيب اتباعها ،وعليهم أن حياسبوا من خرج عن
الطريق حتى يستقيم)(.)2
وقال شيخنا حممد بن صالح العثيمني يف نفس السياق( :إذا كان الذي يأكل
الثوم والبصل ُيمنع من دخول املسجد ،فكيف بمن يفسد عىل الناس دينهم ،أفال
يكون أحق باملنع؟)(.)3
ولذا ملّا كثرت املالحظات عىل أمثال هؤالء الدعاة يف اململكة العربية
السعودية ،وجه وزير الداخلية لسامحة الشيخ عبد العزيز بن باز خطا ًبا ،تضمن
توجيها من امللك بعرض هذه التجاوزات عىل جملس هيئة كبار العلامء يف دورته
ً
احلادية واألربعني املنعقدة بالطائف ابتداء من تاريخ 5252/٧/58هـ ،فأجاب
سامحة الشيخ متحد ًثا بلسان هيئة كبار العلامء ً
قائال( :وبعد الدراسة واملناقشة رأى
املجلس باإلمجاع« :مواجهة املذكورين باألخطاء التي عرضت عىل املجلس
( )2درر السلوك يف سياسة امللوك.521:
( )1جمموع فتاوى ومقاالت.215/8:
( )2رشح األربعني النووية٧8:
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وغريها من األخطاء التي تقدمها احلكومة -بواسطة جلنة تشكلها احلكومة ،ويشرتك
فيها شخصان من أهل العلم ،خيتارمها معايل وزير الشئون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد ،فإن اعتذرا عن تلك التجاوزات ،والتزما بعدم العودة إىل يشء
منها وأمثاهلا فاحلمد هلل ويكفي ،وإن مل يمتثال منعا من املحارضات ،والندوات،
واخلطب ،والدروس العامة ،والتسجيالت محاية للمجتمع من أخطائهام ،هدامها اهلل
وأهلمهام رشدمها»اهـ .وقد طلب إيل املجلس إبالغ سموكم رأيه هذا)(.)1
* الوجه اخلامس:
لو فرض أن احلاكم أخطأ يف منع بعض الدعاة أو العلامء ،فليس هذا مما يكفر
به احلكام ،وما زال العلامء والقضاة يعزلون بحق وبباطل ،بل ويرضبون من قبل
احلكام يف تأريخ املسلمني ،ومل جيعل العلامء ذلك سب ًبا للردة واحلكم باخلروج من
امللة ،فقد منع حكام بني العباس أئمة اإلسالم من تقرير االعتقاد الصحيح يف
القرآن ،ومحلوا الناس عىل القول بخلق القرآن ونفي الصفات ،وامتحنوا العلامء
بالرضب ،واحلبس ،والقتل ،والعزل عن الواليات ،وقطع األرزاق ،ومل ينقل عن
أحد من األئمة الذين منعوا من العلم ونرشه أنه كفر هؤالء احلكام بذلك ،وال نقل
هذا يف كالمهم ،وال عرف يف أقواهلم.
ٌ
رجال من أهل بغداد ،فقالوا( :هذا األمر قد تفاقم
فحينام جاء اإلمام أمحد
وفشا ـ يعنون :إظهاره خللق القرآن وغري ذلك ـ فقال هلم أبو عبد اهلل :فام تريدون؟
قالوا :أن نشاورك يف أنا لسنا نرىض بإمرته وال سلطانه ،فناظرهم أبو عبد اهلل ساعة،
وقال هلم :عليكم بالنكرة بقلوبكم ،وال ختلعوا يدا من طاعة ،وال تشقوا عصا
املسلمني ،وال تسفكوا دماءكم ودماء املسلمني معكم ،انظروا يف عاقبة أمركم،
واصربوا حتى يسرتيح بر ،أو يسرتاح من فاجر)(.)2
( )2خطاب الشيخ برقم  2/625وتاريخ 5252/2/٧هـ .انظر صورته يف كتاب :مدارك النظر يف السياسة
الرشعية لعبد املالك الرمضاين.2٧5:
( )1السنة للخالل.5٧2-5٧٧/5:
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(فإن اإلمام أمحدً -
َّ
مثال -قد بارش اجلهم َّية
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية:
الذين دعوه إىل خلق القرآن ،ونفي الصفات ،وامتحنوه وسائر علامء وقته ،وفتنوا
املؤمنني واملؤمنات الذين مل يوافقوهم عىل الت ََّجهم بالرضب ،واحلبس ،والقتل،
والعزل ِ
عن الواليات ،وقطع األرزاق ،ور ِّد الشهادة ،وترك ختليصهم من أيدي
العدو ،بحيث كان كثري من أويل األمر إذ ذاك من اجلهم َّية  -م َن الوالة والقضاة
ِ
جهم ايا مواف ًقا هلم عىل نفي الصفات ،مثل القول
وغريهم ُ -ي َك ِّف ُرون كل من مل يكن
بخلق القرآن ،وحيكمون فيه بحكمهم يف الكافر ،ثم َّ
إن اإلمام أمحد دعا للخليفة
ِ
الظلم والدعاء إىل
واستغفر هلم ،وحللهم مما فعلوه به من
رض َبه وحبسه،
َ
وغريه ممن َ َ
جيز االستغفار هلمَّ ،
فإن
القول الذي هو كُفر ،ولو كانوا مرتدين عن اإلسالم ،مل َ ُ
االستغفار للكفار ال جيوز بالكتاب ،والسنة ،واإلمجاع)(.)1
وقال شيخنا حممد بن صالح العثيمني( :هل نحن أعلم ،وأدين ،وأفقه من
اإلمام أمحد ،كان اإلمام أمحد يرضب ،وجير بالبغلة ،ويرضب بالسياط حتى يغمى
عليه ،ومع ذلك يقول :لو أعلم أن يل دعوة مستجابة لرصفتها للسلطان ،وكان يدعو
املأمون بأمري املؤمنني ،واملأمون يدعو لبدعة عظيمة للقول بخلق القرآن ،حتى
جعلوه يدرس يف املدارس ـ القول بخلق القرآن ـ ونحن هل رأينا من والة أمورنا
مثل ذلك؟ هل علمتم أهنم دعوا إىل بدعة؟ وقالوا :من ضادنا فيها فسوف نقتله ،أو
نحبسه ،أو نرضبه؟ أنا ال أعرف)(.)2
 

( )2جمموع الفتاوى.288/5٧:
( )1اإلجابات املهمة يف املشاكل امللمة.28:
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:
ومما ُيك ِّف ُر به الغالة الدول اإلسالمية ،ويستحلون به التفجري ،واستحالل دماء
املسلمني بأن ما يفعلونه هو تنفيذ حلكم اهلل يف الطائفة املمتنعة التي حيكم بكفرها إذا
قاتلت عىل ترك الرشائع ،فإذا عطل املجتمع وحكامه الرشائع وجب قتاهلم
وجهادهم ،والرد عىل هذا الغلو والتحريف من أوجه:
* الوجه األول:
أن هؤالء مل يفهموا املراد بالطائفة املمتنعة؛ ألهنم زعموا أن كل من ترك شي ًئا
من أمور الدين فهو ممتنع ،دون معرفة ملعنى هذا االمتناع ،وال ضوابطه الرشعية،
كسائر األلفاظ الرشعية التي محلها الغالة عىل املعاين املطلقة ،دون مراعاة لتقييدات
العلامء هلذه األلفاظ؛ ولذا فمن الضوابط الرشعية ليحكم عىل طائفة بأهنا ممتنعة:
 الضابط األول :أن الطائفة املمتنعة هي املجموعة من الناس التي خرجت
عىل مجاعة اإلمام ومجاعة احلق فامتنعت برتك شعرية من شعائر اإلسالم الظاهرة،
ال جحدً ا ،وإنام باعتقاد أن اخلطاب ال يتناوهلا ،فعكس هؤالء الغالة املسألة
فجعلوا اإلمام هو الطائفة املمتنعة وهم اجلامعة التي تقيم احلق ،وهذا قلب
للمفهوم الرشعي ،إذ مل جير يف كالم أهل العلم بأن لفظ الطائفة املمتنعة ينطبق عىل
األئمة واحلكام ،بل إمجاع السلف الصالح عىل السمع والطاعة لألئمة مهام بغوا
وفجروا ،ما دام أن فجورهم مل خيرجهم من دائرة اإلسالم ،اتبا ًعا لألدلة الرشعية
التي أخربت عن ترك احلكام لكثري من أمور الدين  -غري الصالة  -وارتكاهبم
للمنكرات ،ومع ذلك هنت عن نزع اليد من طاعتهم:
ِ َِ ِِ
ُب َع َل ْي ِهَ ،فإِ َّن ُه َل ْي َس َأ َحدٌ ِم َن
فقد قال النبي َ « :م ْن ك َِر َه م ْن أمريه َش ْيئاا َفل َي ْص ِ ْ
ات ِمي َت اة ج ِ
ِ ِ
ِ
الن ِ
اهلِ َّي اة»(.)1
ُبا َف ََم َت َع َل ْي ِه إِ ََّل َم َ
َ
َّاس َخ َر َج م َن ُّ
السل َطان ش ْ ا
( )2سبق خترجيه.
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ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُوُنُ ْم
و َق َال
وُن ُ ْم َو ُي ْبغ ُضو َنك ُْمَ ،وتَل َعن َ
ين ُت ْبغ ُض َ
َش ُار َأل َّمتك ُْم ا َّلذ َ
َ « :
َو َيل َعنُو َنك ُْمَ .قا ُلواُ :قلنَا َيا َر ُس َ
ول اهللَ :أ َف ًَل ُننَابِ ُذ ُه ْم ِعنْدَ َذلِ َ
ك؟ َق َالََ :ل َما َأ َق ُاموا فِيك ُْم
ِ
الص ًَلةََ ،أ ََل م ْن َو ِل َع َلي ِه َو ٍ
ال َف َرآ ُه َي ْأ ِِت َش ْيئاا ِم ْن َم ْع ِص َي ِة اهلل
الص ًَل َةََ ،ل َما َأ َق ُاموا فيك ُْم َّ
َّ
َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ()1
َفل َيك َْر ْه َما َي ْأ ِِت م ْن َم ْعص َية اهللَ ،و ََل َين ِْز َع َّن َيدا ا م ْن َطا َعة» .
ونَ ،ف َم ْن ك َِر َه َف َقدْ َب ِرئَ ،
ون َو ُتنْكِ ُر َ
وقال « :إِ َّن ُه ُي ْس َت ْع َم ُل َع َل ْيك ُْم ُأ َم َر ُاء َف َت ْع ِر ُف َ
ِ
ِ
ِ
َ
ِض َوتَا َب َعَ .قا ُلوا َيا َر ُس َ
ول اهلل َأ ََل ُن َقاتِ ُل ُه ْم؟ َق َالَ :ل
َو َم ْن أ ْنك ََر َف َقدْ َسل َمَ ،و َلك ْن َم ْن َر َ
َما َص َّل ْوا»(.)2
ِ
وُنَاَ .قا ُلواَ :يا َر ُس َ
ول اهللَ ،ف ََم ت َْأ ُم ُرنَا؟ َق َال:
و َق َال َ « :س َتك ُ
ور ُتنْك ُر َ
ُون َأ َث َر ٌة َو ُأ ُم ٌ
ون َ
ون اهلل ا َّل ِذي َلك ُْم»(.)3
احل َّق ا َّل ِذي َع َل ْيك ُْمَ ،وت َْس َأ ُل َ
ت َُؤ ُّد َ

قال اإلمام أمحد( :وال حيل قتال السلطان ،وال اخلروج عليه ألحد من الناس،
فمن فعل ذلك فهو مبتدع عىل غري السنة والطريق)(.)4
وقال الربهباري( :وليس يف السنة قتال السلطان ،فإن فيه فساد الدين
والدنيا)(.)5
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فأهل البدع من اخلوارج والشيعة واملعتزلة
ظلام،
وغريهم يرون قتاهلم ،واخلروج عليهم ،إذا فعلوا ما هو ظلم ،أو ظنوه هم ً
ويرون ذلك من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر).
بل جاء األمر النبوي الواضح بقتال كل من خرج عىل السلطان حتى لو كان
ظاملًا ،ما دام أن الناس قد اجتمعوا عىل طاعته فأمنوا عىل أنفسهم وأعراضهم
( )2سبق خترجيه.
( )1سبق خترجيه.
( )2سبق خترجيه.
( )4أصول السنة .26:وانظر رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة للاللكائي.565/5:
( )2رشح السنة.٣8:
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وأمواهلم :فقال النبي « :من َأتَاكُم و َأمركُم مجِيع ع ََل رج ٍل و ِ
اح ٍد ُي ِريدُ َأ ْن َي ُش َّق
ْ َ ُْ ْ َ ٌ َ َ ُ َ
َ ْ
مجا َع َتك ُْم َفا ْق ُت ُلو ُه»(.)1
َع َصاك ُْمَ ،أ ْو ُي َي ِّر َق َ َ
وقد قسم الفقهاء اخلارجني عىل اإلمام إىل أقسام :قطاع الطرق ،واخلوارج،
والبغاة .والبغاة أهل مطالب مرشوعة ومظامل ،وال يستحلون الدماء ،ومع ذلك ملّا
خرجوا عىل إمامهم هبذا الطريق وجب عىل املسلمني قتاهلم مع إمامهم إذا أرصوا
عىل االمتناع بالشوكة:
قال ابن قدامة يف كتاب «قتال أهل البغي»( :الصنف الرابع :قوم من أهل احلق
خيرجون عن قبضة اإلمام ،ويرومون خلعه؛ لتأويل سائغ ،وفيهم منعة حيتاج يف
كفهم إىل مجع اجليش ،فهؤالء البغاة الذين نذكر يف هذا الباب حكمهم ،وواجب
عىل الناس معونة إمامهم يف قتال البغاة؛ ملا ذكرنا يف أول الباب ،وألهنم لو تركوا
معونته لقهره أهل البغي وظهر الفساد يف األرض ،فمن خرج عىل من ثبتت إمامته
بأحد هذه الوجوه( )2باغ ًيا وجب قتاله ،وال جيوز قتاهلم حتى يبعث إليهم من
يسأهلم ،ويكشف هلم الصواب إال أن خياف كلبهم ،فال يمكن ذلك يف حقهم ،فأما
إن أمكن تعريفهم عرفهم ذلك ،وأزال ما يذكرونه من املظامل ،وأزال حججهم ،فان
جلوا قاتلهم حينئذ)(.)3
ّ
 الضابط الثاِن :أن تكون هذه الطائفة هلا منعة وقوة وشوكة متتنع به عن إقامة
شعرية اإلسالم فال يمكن إلزامهم إال بالقتال ،كمن امتنع يف عهد أيب بكر الصديق
عن أداء الزكاة لإلمام بعد موت النبي  ،فلم يمكن إلزامهم إال بنصب
القتال ،فقاتلوا ،فقاتلهم أبو بكر  .أما لو امتنع عن الشعرية فرد ،أو مجاعة ال
شوكة هلم ،فال ينطبق عليهم حكم الطائفة املمتنعة من حيث القتل أو الكفر ،بل
يلزمون بفعل الشعرية أو ترك املحرم بالقوة:
( )2سبق خترجيه.
( )1أي :االختيار من قبل أهل احلل والعقد ،أو االستخالف والعهد ،أو التغلب بالسيف.
( )2املغني.226/8:
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وال يقتل من ترك الصالة( )1أو الزكاة إال إذا كان
يف طائفة ممتنعة ،فيقاتلهم؛ لوجود احلراب كام يقاتل البغاة)(.)2
وأما هؤالء الغالة فحتى لو سلمنا بصحة زعمهم يف تنزيل حكم الطائفة
جهارا هذا الرشط ،بوصف الطائفة املمتنعة،
املمتنعة عىل األئمة ،فإهنم خالفوا
ً
فأدخلوا يف الطائفة املمتنعة عامة املسلمني :كاجلنود الذين يعملون يف حفظ األمن يف
الطرقات العامة ،أو يف بعض الدوائر احلكومية ،أو يف حراسة أمن املجمعات
السكنية األهلية ،ومل يسلم من ذلك عندهم العامل ،واملوظفون فيها ،واملارة من
عام
الناس يف الشوارع؛ ملجرد أهنم داخل هذه البالد التي يرون كفرها وامتناعها ّ
جعلوه من الشعائر الظاهرة ،ولو كان هؤالء اجلنود ،والعامل ،واملوظفون من أصلح
الناس ،وأقوم من هؤالء الغالة بشعائر اإلسالم ،بل حتى العلامء الذين خالفوا
هؤالء الغالة يف غلوهم أدخلوهم يف حكم الطائفة املمتنعة(.)3
ولذا فالصواب عكس املسألة عىل هؤالء الغالة ،بأهنم هم من ينطبق عليهم
حكم احلرابة هلل ولرسوله ،إذا قتلوا املسلمني يف بالدهم وقراهم كام يف قوله تعاىل
قال تعاىل :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮊ [املائدة:]٧٧:
( )2ليس هذا من باب قتل املُ ّرص املمتنع عن الصالة الذي يدخل يف باب مقاتلة الطائفة املمتنعة ،بل ذلك من
باب القتل الذي يدخل يف باب القضاء .وانظر لذلك :فتح الباري البن حجر.٣6/5:
()1جمموع الفتاوى.511/21:
( )2انظر رسالة حسن الرفاقة يف أجوبة سؤاالت سواقة للمقديس .22-21:ورسالة براءة املوحدين من
عهود الطواغيت ،52-8:ورسالة الشهاب الثاقب .6:وانظر كذلك مقال لرضوان حممود نموس يف
موقع أرض الرباط حني قال( :ويظهر بادي الرأي أن املوظفني بمرتبة عامل عند هذه الطوائف املمتنعة هلم
حكم هذه الطوائف إن إجيا ًبا أو سل ًبا ،سيام وأنّا نراهم يربرون أفعال هذه الطوائف ويدافعون عنها ،فهم
جزء ال يتجزأ من هذه الطوائف ،وربام يكون أحيانًا أهم من أجهزة األمن أو اإلعالم).
http://www.ardalrebat.info/2112-11-28-11-73-2102112-11-28-11-23-12022-2112-12-10-17-21-02.html
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قال ابن جرير الطربي( :وأوىل هذه األقوال عندي بالصواب قول من قال:
املحارب هلل ورسوله من حارب يف سابلة املسلمني وذمتهم ،واملغري عليهم يف
أمصارهم وقراهم حرابة ،وإنام قلنا :ذلك أوىل األقوال بالصواب؛ ألنه ال خالف
بني احلجة أن من نصب حر ًبا للمسلمني عىل الظلم منه هلم أنه هلم حمارب ،وال
ظلام ،وإذ كان ذلك
خالف فيه ،فالذي وصفنا صفته ال شك فيه أنه هلم ناصب حر ًبا ً
كذلك فسواء كان نصبه احلرب هلم يف مرصهم وقراهم ،أو يف سبلهم وطرقهم ،يف
أنه هلل ولرسوله حمارب ،بحربه من هناه اهلل ورسوله عن حربه ،وأما قوله :ﮋﮁ
ﮂ ﮃ ﮄﮊ فإنه يعني :ويعملون يف أرض اهلل باملعايص :من إخافة سبل عباده
ظلام وعدوانًا ،والتوثب
املؤمنني به ،أو سبل ذمتهم ،وقطع طرقهم ،وأخذ أمواهلم ً
فجورا ،وفسو ًقا)(.)1
عىل حرمهم
ً
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن املحاربني( :فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه
إلقامة احلد بال عدوان فامتنعوا عليه ،فإنه جيب عىل املسلمني قتاهلم باتفاق العلامء
حتى يقدر عليهم كلهم ،ومتى مل ينقادوا إال بقتال يفيض إىل قتلهم مجي ًعا قوتلوا ،وإن
أفىض إىل ذلك ،سواء كانوا قد قتلوا أو مل يقتلوا ،ويقتلون يف القتال كيفام أمكن،
ويقاتل من قاتل معهم ممن حيميهم ويعينهم ،فهذا قتال وذاك إقامة حـد ،وقتال
هؤالء أوكد من قتال الطوائف املمتنعة عن رشائع اإلسالم ،فإن هؤالء حتزبوا لفساد
النفوس واألموال ،وهالك احلرث والنسل ،ليس مقصودهم إقامة دين وال
ملك)(.)2
أيضا شمول آية احلرابة ملن أشهر السالح ألخذ األموال وإن كان
وملّا ذكر ً
يعتقد حتريم ذلك قال( :فالذي يعتقد حل دماء املسلمني ،وأمواهلم ،ويستحل قتاهلم
أوىل بأن يكون حمار ًبا هلل ورسوله ،ساع ًيا يف األرض فسا ًدا من هؤالء)(.)3
( )2جامع البيان يف تأويل القرآن.226/51:
( )1جمموع الفتاوى.٧5٣/28:
( )2املرجع السابق.2٣1/28:
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 الضابط الثالث :ال تكون الطائفة ممتنعة حتى ترتك الرشائع الظاهرة املجمع
عليها :كالصلوات اخلمس ،أو األذان ،أو الزكاة ،أو احلج .أو ترتكب املحرمات
الظاهرة املجمع عليها :كوضع القبور باملساجد ،أو الطواف عليها ،أو رشب
اخلمر ،أو ممارسة الزنا ،والربا املجمع عليه:
قال ابن العريب املالكي عند قوله تعاىل :ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﮊ

[البقرة( :]2٣6:فإن قيل :ذلك فيمن يستحل الربا ،قلنا :نعم ،وفيمن فعله ،فقد اتفقت
األمة عىل أن من يفعل املعصية حيارب ،كام لو اتفق أهل بلد عىل العمل بالربا ،وعىل
ترك اجلمعة واجلامعة)(.)1
وقال أبو عبد اهلل القرطبي( :وقال ابن خويز منداد :ولو أن أهل بلد اصطلحوا
ً
استحالال كانوا مرتدين ،واحلكم فيهم كاحلكم يف أهل الردة ،وإن مل يكن
عىل الربا
ً
استحالال جاز لإلمام حماربتهم ،أال ترى أن اهلل تعاىل قد أذن يف ذلك،
ذلك منهم
فقال :ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﮊ [البقرة]2٣6:؟)(.)2
حمتجا عىل قتال التتار بقتال الصحابة ملانعي
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ا
الزكاة واخلوارج( :فأيام طائفة امتنعت من بعض الصلوات املفروضات ،أو الصيام،
أو احلج ،أو عن التزام حتريم الدماء ،واألموال ،واخلمر ،والزنا ،وامليرس ،أو عن
نكاح ذوات املحارم ،أو عن التزام جهاد الكفار ،أو رضب اجلزية عىل أهل الكتاب،
وغري ذلك من واجبات الدين وحمرماته ،التي ال عذر ألحد يف جحودها وتركها -
التي يكفر اجلاحد لوجوهبا  -فإن الطائفة املمتنعة تقاتل عليها ،وإن كانت مقرة هبا،
وهذا مما ال أعلم فيه خال ًفا بني العلامء)(.)3

( )2أحكام القرآن.62/2:
( )1اجلامع ألحكام القرآن.٧62/٧:
( )2جمموع الفتاوي.212/28:
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وهؤالء الغالة أوجبوا قتال احلكام عىل قاعدة الطائفة املمتنعة بأمور ليست
هي من الشعائر الظاهرة املتواترة ،بل إما بأمور خفية قياسية ،اختلف العلامء يف
التكفري هبا؛ الختالفهم بدخوهلا يف داللة النص الرشعي ،كالتعامل باألوراق النقدية
ً
تفاضال ونسيئة يف البنوك املرصفية( ،)1أو بأمور ال تتعدى أن تكون من املظامل التي
أمر معها بالصرب وعدم نزع اليد من الطاعة :كالرضائب ،والرسوم التي يفرضها
احلكام( .)2بل هنجوا منهج اخلوارج حني جعلوا احلكام من الطوائف املمتنعة لفعلهم
أمورا مرشوعة هلم :كاملعاهدات اإلقليمية ،والدولية( ،)3والدخول باألمم املتحدة(،)4
ً
وجعلهم بذلك موالني للكفار بذلك( .)5أو بسن القوانني املباحة ،وجعلها بمنزلة
السجود لألوثان ،واختاذ األرباب مع اهلل :كأنظمة حتديد األسعار ،وجعل العقوبات
عليها ،وتقنني الغرامات يف قانون املرور ،أو لوائح البلدية( ،)6مما ال يضاهيه يف الغلو
والصحابة بزعم أهنم مل حيكموا بام أنزل اهلل يف

إال غلو اخلوارج حني كفروا عل ايا
قضية التحكيم( .)7و ّملا اعتدى هؤالء الغالة عىل البالد اإلسالمية بالقتل والتفجري،

فوقف احلكام ملنع إفساد هؤالء عن التدمري واستحالهلم الدماء ،جعل هؤالء الغالة
كفار؛ا ملقاومة هؤالء الذين جعلوا أنفسهم أولياء اهلل ومن املجاهدين يف
احلكام ً
سبيله(.)8
( )2انظر للرد عىل التكفري بذلك :الشبهة الثانية :التكفري باستحالل احلرام بالرتخيص واحلراسة كالربا.
( )1انظر للرد عىل تكفريهم بذلك :الشبهة الثالثة عرشة :التكفري بأخذ الرضائب.
( )2انظر للرد عليهم يف التكفري باالتفاقيات واملعاهدات :الشبهة اخلامسة :التكفري باالتفاقات األمنية مع
الكفار .والشبهة السادسة :التكفري باالتفاقات والقواعد العسكرية مع الكفار .والشبهة السابعة :التكفري
باالتفاقات االقتصادية مع الكفار.
( )4انظر للرد عىل تكفريهم بذلك :الشبهة العارشة :طاعة املرشعني الدوليني والدخول يف األمم املتحدة.
( )2انظر للرد عىل تكفريهم بمطلق املواالة :الشبهة الرابعة :التكفري بمواالة الكفار واالستعانة هبم.
( )6انظر كتاب املقديس :كشف النقاب عن رشيعة الغاب.65 ،٧5 ،22:
( )2انظر لبحث مسألة التكفري باحلكم بغري ما أنزل اهلل :الشبهة األوىل :التكفري احلكم بغري ما أنزل اهلل
بإطالق.
( )2انظر للرد عليهم بذلك :الشبهة الثامنة :التكفري بمحاربة املجاهدين وتسليم املطلوبني منهم.
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 الضابط الرابع :أن املخاطب بأمور اجلهاد ،والقضاء ،وإقامة احلدود
الرشعية  -ومنها قتال الطائفة املمتنعة  -إذا حتقق ذلك هو احلاكم املسلم الذي له
أن يقاتل أصناف اخلارجني عىل الرشيعة :من اخلوارج ،والبغاة ،وقطاع الطرق.
وال يعلم يف تأريخ املسلمني أن قام بذلك غريه ،بل مل يقل أحد من العلامء أن ذلك
لغريه ،كهؤالء الذين خرجوا عىل املسلمني هبذه الذريعة؛ لتكفري املسلمني
واستحالل دمائهم:
(سمعت أيب
أما ِف حكم اجلهاد معه أو بدونه :فقال عبد اهلل بن اإلمام أمحد:
ُ
قلت أليب :فإن
يقول :إذا أذن اإلما ُم القو ُم يأتيهم النفري فال بأس أن خيرجواُ .
خرجوا بغري إذن اإلمام؟ قال :ال إال أن يأذن اإلمام)(.)1
وقال ابن قدامة( :وأمر اجلهاد موكول إىل اإلمام ويلزم الرعية طاعته فيام يراه
من ذلك)(.)2
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ،حاك ًيا مذهب أهل السنة واجلامعة( :ويرون
فجارا)(.)3
أبرارا كانوا أو
ً
إقامة احلج واجلهاد واجلمع مع األمراءً ،
وأما ِف قتاله الطوالف اسممتنعة ،أو البغاة :فقال اإلمام الشافعي وذكر قتال أيب
بكر ملانعي الزكاة( :ففي هذا الدليل عىل أن من منع ما فرض اهلل عليه فلم
يقدر اإلمام عىل أخذه منه بامتناعه قاتله ،وإن أتى القتال عىل نفسه)(.)4
وقال ابن قدامة( :وواجب عىل الناس معونة إمامهم( )5يف قتال البغاة؛ ملا ذكرنا
يف أول الباب؛ وألهنم لو تركوا معونته لقهره أهل البغي ،وظهر الفساد يف
األرض)(.)6
( )2مسائل عبداهلل.628-228/5:
( )1املغنى.٧22/8:
( )2جمموع الفتاوى.528/٧:
( )4األم.252/2:
( )2ذكر أن اإلمام من ثبتت إمامته بأحد ثالث طرق :االختيار من قبل أهل احلل والعقد ،أو االستخالف
والعهد ،أو التغلب بالسيف.
( )6املغني.226/8:
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عمن َي ْقتُل غيلة ،أو َي ْقتُل السلطان ،هل هم
وقال شيخ اإلسالم ابن تيميةّ ،
كاملحاربني فيقتلون حدا ا ،أو أمرهم إىل أولياء الدم( :وهذا كله إذا ُق ِد َر عليهم ،فأما
إذا طلبهم السلطان ،أو نوابه إلقامة احلد بال عدوان فامتنعوا عليه ،فإنه جيب عىل
املسلمني قتاهلم باتفاق العلامء حتى يقدر عليهم كلهم)(.)1
ثم لو سلمنا بعدم وجود إمام رشعي عىل وجه األرض -كام يؤول إليه رأي
هؤالء الغالة املكفرين جلميع حكام األرض -فإنه ال يقوم  -واحلالة هذه  -جهاد
وال قتال طوائف ممتنعة؛ ألن اجلهاد ال ينعقد إال مع إمام ذي شوكة ،فإن مل يكن إمام
ملّا وصف
برتك القتال مع أي فرقة من الفرق؛ ألن النبي
فقد أمر النبي
الدعاة عىل أبواب جهنم الذين يأتون آخر الزمان ،فسأله حذيفة عن املخرج قال
مجا َع ٌة َو ََل إِ َما ٌم؟ َق َال:
َّي َوإِ َم َام ُه ْمُ .ق ُ
مجا َع َة اسمُ ْسلِ ِم َ
لتَ :فإِ ْن ََل ْ َيك ُْن َُُل ْم َ َ
« :تَل َز ُم َ َ
لك ِ
الي َر َق ُك َّل َهاَ ،و َل ْو َأ ْن َت َع َّض بِ َأ ْص ِل َش َج َر ٍة َحتَّى ُيدْ ِرك َ
َفا ْعت َِزل تِ َ
ْت َع ََل
َك اسمَ ْو ُت َو َأن َ
َذلِ َ
مجا َع ٌة»(.)2
وبوب عليه البخاري فقالَ « :باب َك ْي َ
ف األَ ْم ُر إِ َذا َمل ْ َت ُك ْن َ َ
ك»ّ ،
قال ابن جرير الطربي( :والصواب أن املراد من اخلرب لزوم اجلامعة الذين يف
طاعة من اجتمعوا عىل تأمريه ،فمن نكث بيعته خرج عن اجلامعة .قال :ويف احلديث
أنه متى مل يكن للناس إمام فافرتق الناس أحزا ًبا فال يتبع أحدً ا يف الفرقة ،ويعتزل
اجلميع إن استطاع ذلك؛ خشية من الوقوع يف الرش ،وعىل ذلك يتنزل ما جاء يف
سائر األحاديث ،وبه جيمع بني ما ظاهره االختالف منها)(.)3
وقال الشيخ بكر أبو زيد( :البيعة يف اإلسالم واحدة من ذوي الشوكة :أهل
احلل والعقد لويل أمر املسلمني وسلطاهنم ،وأن ما دون ذلك من البيعات الطرقية
واحلزبية يف بعض اجلامعات اإلسالمية املعارصة ،كلها بيعات ال أصل هلا يف الرشع،
( )2جمموع الفتاوى.٧5٣/28:
ِ
ِ
ِ
( )1رواه البخاري( ،)٣182-25/6كتَاب الفتَن .ومسلم( ،)2861-21/6كتَاب ِ
مارة ،باب األَ ْم ِر
اإل َ
ور ِ
بِ ُل ُزو ِم اجلَ َام َع ِة ِعنْدَ ُظ ُه ِ
الفت َِن َو َ ْحت ِذ ِير الدُّ َع ِاة إِ َىل ال ُك ْف ِر.
( )2نقله عنه احلافظ ابن حجر:فتح الباري.٧٣/5٧:
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ال من كتاب اهلل ،وال سنة رسوله

 ،وال عمل صحايب ،وال تابعي -فهي بيعات

مبتدعة ،وكل بدعة ضاللة)(.)1
 الضابط اخلامس :وجود القدرة والقوة ،فمع أنه ال جيوز احلكم بكفر احلاكم
إال برشوط عظيمة؛ لقول النبي َ « :و َأ ْن ََل ُنن ِ
َاز َع األَ ْم َر َأ ْه َل ُه ،إِ ََّل َأ ْن ت ََر ْوا ُك ْي ارا
ان»( .)2ألنه قد يوجد من احلكام من وقع يف ببعض
احا ِعنْدَ ك ُْم ِم َن اهلل فِ ِيه ُب ْر َه ٌ
َب َو ا
ً
جاهال ،أو
املكفرات ،فال يكفر بعينه إال بعد إقامة احلجة عليه؛ ألنه قد يكون
مكرها ،أو عنده ممّن ينسب للعلم من ل َّبس عليه ،ومع ذاك فلو فرض
متأو ًال ،أو
ً
ِّ
ثبوت حكم الكفر األكرب من قبل العلامء الراسخني ،ال من منظري اجلامعات
املنحرفة الضالة عىل حاكم ما بعد قيام احلجة ،وانتفاء املوانع ،فإنه ال ينطبق عليه -
واحلالة هذه  -حكم الطائفة املمتنعة( ،)3وإنام بحث العلامء يف حكم خلعه وإبداله
بخري منه برشوط جيب حتققها يقينًا ال بالظن ،منها :القدرة والقوة التي يستطاع
معها خلعه ،ثم إبداله بحاكم صالح ،ودون أن يرتتب عليه مفاسد عظمى من قتل،
وتدمري املمتلكات ،وضياع لألمن ،كام حيصل من قبل هذه اجلامعات املنحرفة
الضالة التي فسد تصورها فساء عملها ،فأفسدوا يف األرض؛ ولذا قرر علامؤنا
ً
وتنزيال:
تقريرا
ذلك
ً
 -1فأما ِف جمال تقرير عدم اخلروج عَل احلكام إَل ُبذه الَّشوط:
مقررا عدم جواز ذلك إذا ترتب عليه
قال سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز،
ً
يستحق االغتيال( :إذا رأى املسلمون
اختالل األمن ،وظلم الناس ،واغتيال من ال
ّ
بواحا عندهم من اهلل فيه برهان فال بأس أن خيرجوا عىل هذا السلطان إلزالته
كفرا ً
ً
( )2حكم االنتامء إىل الفرق واجلامعات اإلسالمية.5٧٧:
( )1سبق خترجيه .وانظر رشوط التكفري فيام تقدم.
( )2نعم لو فرض وجود دولة مسلمة قوية ملتزمة بأحكام اهلل ،ومعها دول ممتنعة منتسبة لإلسالم دوهنا
بالقوة والسطوة ،وجب عىل هذه الدولة القوية قتال من امتنع عن أداء الشعائر الظاهرة من هذه الدول
بالرشوط املذكورة.
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إذا كان عندهم قدرة ،أما إذا مل يكن عندهم قدرة فال خيرجوا ،أو كان اخلروج ُيس ّبب
رشا أكثر فليس هلم اخلروج؛ رعاي ًة للمصالح العامة .والقاعدة الرشعية املُجمع
ا
الرش بام يزيله أو ُخي ّففه.
أرش منه» .بل جيب درء ّ
الرش بام هو ّ
عليها أنه« :ال جيوز إزالة ّ
برش أكثر فال جيوز بإمجاع املسلمني.)1().
الرش ٍّ
أما درء ّ
وقال شيخنا حممد بن صالح العثيمني عن احلاكم( :لو فرض أنه كافر مثل
الشمس يف رابعة النهار ،فال جيوز اخلروج عليه ،إذا كان يستلزم إراقة الدِّ ماء،
واستحالل األموال)(.)2
 -2وأما ِف جمال تنزيل ذلك عَل الواقع:
فلم يوافق كبار علامء عرصنا عىل اخلروج عىل حكام هذا العرص ،حتى لو
فرض ثبوت كفرهم؛ ملا يف ذلك من الفتن التي تنتهي غال ًبا بتدمري البالد،
واملمتلكات ،وإهالك األنفس.
فحني وقع القتال بني اجلامعات املسلحة وحاكم اجلزائر يف اجلزائر قال سامحة
الشيخ عبد العزيز بن باز( :إن كان أحد من الدعاة يف اجلزائر قال عني)3( :قلت هلم:
السالح يف الدعوة إىل اهلل .هذا غلط ليس بصحيح،
يغتالون ّ
الرشطة ،أو يستعملون ّ
بل هو كذب ،إنام تكون الدعوة باألسلوب احلسن :قال اهلل ،قال رسوله ،بالتذكري
والوعظ ،والرتغيب والرتهيب ،هكذا الدعوة إىل اهلل ،كام كان النبي وأصحابه
يف مكة املكرمة قبل أن يكون هلم سلطان ،ما كانوا يدعون الناس بالسالح ،يدعون
النّاس باآليات القرآنية ،والكالم الط ّيب ،واألسلوب احلسن؛ ألن هذا أقرب إىل
الصالح ،وأقرب إىل قبول احلق ،أما الدعوة باالغتياالت ،أو بالقتل ،أو بالرضب
فليس هذا من سنة النبي  ،وال من سنة أصحابه)(.)4
( )2جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة.21٧/8 :
( )1فتاوى العلامء األكابر فيام أهدر من دماء يف اجلزائر.52٣:
( )2صوب شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه اهلل العبارة بأن كتب هنا (أين) .أي :الكالم ال يستقيم
إال هبا فتكون العبارة( :قال عني :أين قلت هلم).
( )4املرجع السابق.62:
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دائام وأبدً ا ّ
بأن اخلروج
وقال الشيخ حممد نارص الدين األلباين( :فنحن ذكرنا ً
عىل احلكام ،لو كانوا من املقطوع بكفرهمَّ ،
أن اخلروج عليهم ليس مرشو ًعا إطال ًقا؛
ذلك َّ
قائام عىل الرشع،
ألن هذا اخلروج إذا كان وال بدَّ ينبغي أن يكون
ً
خروجا ً
كالصالة التي قلنا آن ًفا َّإهنا ينبغي أن تكون قائمة عىل الطهارة ،وهي الوضوء ،ونحن
نحتج يف مثل هذه املسألة بمثل قوله تبارك وتعاىل :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ُّ
ﯶﮊ [األحزابَّ .]25 :
مر به املسلمون اليوم من حتكّم بعض احلكام
إن
الدور الذي َي ُّ
َ
ـ وعىل افرتاض َّأهنم ،أو َّ
أن كفرهم كفر جيل واضح ،ككفر املرشكني متا ًما ـ إذا
افرتضنا هذه الفرضية فنقولَّ :
إن الوضع الذي يعيشه املسلمون بأن يكونوا حمكومني
من هؤالء احلكام ـ ولنَ ُقل :الكفار؛ جمارا ًة جلامعة التكفري لف ًظا ال معنى؛ َّ
ألن لنا يف
ذلك التفصيل املعروف ـ فنقولَّ :
إن احلياة التي حيياها املسلمون اليوم حتت حكم
هؤالء احلكام ال خيرج عن احلياة التي عاشها رسول اهلل عليه الصالة وعىل آله
وس َّلم ،وأصحا ُبه الكرام فيام ُيسمى يف عرف أهل العلم :بالعرص املكي .لقد عاش
عليه السالم حتت حكم الطواغيت الكافرة املرشكة ،والتي كانت تأبى رصاح ًة أن
تستجيب لدعوة الرسول عليه السالم ،وأن يقولوا كلمة احلق ( ال إله َّإال اهلل) حتى
ّ
عريين هبا قومي
عمه أبا طالب ـ ويف آخر رمق من حياته ـ قال له :لوال أن ُي ِّ
إن َّ
املرصحون بكفرهم ،املعاندون لدعوة نب ِّيهم كان
ألقررت هبا عينَك .أولئك الكفار
ُ
ِّ
الرسول عليه السالم يعيش حتت حكمهم ونظامهم ،وال يتك َّلم معهم َّإال :أن اعبدوا
اهلل وحده ال رشيك له .ثم جاء العهد املدين ،ثم تتابعت األحكام الرشعية ،وبدأ
القتال بني املسلمني وبني املرشكني ،كام هو معروف يف السرية النبوية .أما يف العهد
كثري من املسلمني يف
األول  -العهد املكي  -مل يكن هنالك خروج كام يفعل اليوم ٌ
غري ما بلد إسالمي ،فهذا اخلروج ليس عىل هدي الرسول عليه السالم الذي ُأمرنا
باالقتداء به :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ [األحزاب.)1()]25:

( )2املرجع السابق.85:
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نسب إليه من تأييد اجلامعات
عام ما ُي ُ
وسئل شيخنا حممد بن صالح العثيمني ّ
املس َّلحة اخلارجة عىل احلكومة اجلزائرية ،فقال( :هذا ليس بصحيح ،وال ُيمكن أن
ألن هذا حتصل به فتنة كبرية ،إذ َّ
نؤ ِّلب أحدً ا عىل احلكومة؛ َّ
إن هؤالء الذين يريدون
أن ُيقابلوا احلكومة ليس عندهم من القدرة ما يمكن أن يغلبوا احلكوم َة به ،فام يبقى
َّإال القتل وإراقة الدِّ ماء والفتنة ،كام هو الواقع) (.)1
قرر التالزم بني قتال األئمة واملفسدة
فرحم اهلل شيخ اإلسالم ابن تيمية حني ّ
املحققة ،حني قال( :وهلذا كان املشهور من مذهب أهل السنة أهنم ال يرون اخلروج
عىل األئمة ،وقتاهلم بالسيف ،وإن كان فيهم ظلم ،كام دلت عىل ذلك األحاديث
الصحيحة املستفيضة عن النبي ؛ ألن الفساد يف القتال والفتنة أعظم من الفساد
احلاصل بظلمهم بدون قتال وال فتنة ،فال يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدنامها،
ولعله ال يكاد يعرف طائفة خرجت عىل ذي سلطان إال وكان يف خروجها من
الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته ،واهلل تعاىل مل يأمر بقتال كل ظامل ،وكل
باغ كيفام كان ،وال أمر بقتال الباغني ابتداء بل قال :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﮊ [احلجرات ،]6:فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء ،فكيف يأمر بقتال والة األمر
ابتداء؟)(.)2
* الوجه الثاني:
إن هؤالء حينام ينصبون القتال حلكام املسلمني وشعوهبم :من جنود،
وموظفني ،وغريهم؛ بحجة قتال الطائفة املمتنعة ،إنام يبنون ذلك عىل منهج خاطئ،
وفوىض فكرية يف فهم النصوص وأقوال أهل العلم ،فهم جيعلون األمور املرشوعة
كفرا يقاتلون عليها :كاملعاهدات اإلقليمية ،والدولية ،والتي جيعلوهنا من املواالة
ً
( )2املرجع السابق.522:
( )1منهاج السنة النبوية.٧65/٧:
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املكفرة ،أو كسن القوانني واألنظمة املباحة .وربام ك ّفروا ،ونصبوا القتال عىل أمور
خفية اختلف العلامء يف التكفري هبا ،أو بأمور ال تتعدى أن تكون من املظامل التي أمر
معها بالصرب( ،)1فهم يكفرون ويقاتلون من مل يكفره اهلل تعاىل ورسوله

ومل ُيؤمر

بقتاله ،وال يقيمون وزنًا لرشوط التكفري وموانعه التي اعتربها أهل العلم ،كام حررنا
ذلك يف جوابنا عىل الشبهات األربع عرشة السابقة التي مرت ،فيؤول أمرهم
بتكفريهم ونصبهم القتال جلميع احلكام عىل وجه األرض إىل مذهب اخلوارج الذين
ون َما
عيل بن أيب طالب قائلني :ال حكم إال هلل فقال َ « :ف ََم تَدْ ُر َ
صاحوا عىل ّ
َّاس ،إِنَّه ََل ُي ْصلِ ُحك ُْم إِ ََّل َأ ِم ْري َب ٌّر َأ ْو ِ
فاج ٌر.
َي ُق ْو ُل َه ُؤَلء؟ َي ُق ْو َ
لونََ :ل إِ َم َار َةَ ،أ َْيا الن ُ
ٌ
اج ُر؟ َف َقالَ :ي ْع َم ُل ا ُسم ْؤ ِم ُنَ ،ويِ ْم ِِل لِل َي ِ
الُب قدْ َع َر ْفنَاهَ ،فَم َب ُال ال َي ِ
اج ِرَ ،و َي ْب ُلغُ
َ
َقا ُلواَ :ه َذا َّ ُ
اهدُ َعدُ ّو ُك ِم،
جي َ
اهلل األَ ْج َلَ ،وت َْأ َم ُن ُس ُب ُلك ُْمَ ،و َت ُق ْو ُم َأ ْس َوا ُقك ُْمَ ،و ُي ْق َس ُم َف ْي ُئك ُْمَ ،و ُ َ
للض ِعي ِ
ف ِم ْن ال َقوي»(.)2
َو ُي ْؤ َخ ُذ َّ ْ
ولذا فدين هؤالء هو دعوة الناس إىل دين اجلاهلية؛ ليخلع الناس بيعة
حكامهم فيكونوا شي ًعا وأحزا ًبا؛ لتكون فوىض وسفك للدماء ،يقتل الناس بعضهم
ات َو َل ْي َس ِِف
بعضا ،فينطبق عىل الناس الوعيد الذي جاء يف قول النبي َ « :م ْن َم َ
ً
ات ِمي َت اة ج ِ
اهلِ َّي اة»(.)3
ُعن ُِق ِه َب ْي َع ٌة َم َ
َ
وما أشبه حال هؤالء الغالة يف عرصنا بمن كانوا يف وقت بعض أئمة الدعوة
السابقني ،حني زعموا أهنم عىل عقيدة الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب مع
تكفريهم للحكام باملعاهدات واملكاتبات ،بل كفروا من خالطهم من العلامء،
ربا برباءة الشيخ من هذا
فكاتبهم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ ،خم ً
املعتقد ،وأنه ال يكفر إال بام أمجع املسلمون عىل تكفري فاعله بعد قيام احلجة وبلوغها
( )2تقدمت اإلشارة ألمثلة ذلك يف الضابط الثالث قري ًبا.
( )1سبق خترجيه.
( )2سبق خترجيه.
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املعتبـر ،حتى قال( :وخضتم يف مسائل من هذا الباب ـ كالكالم يف املواالة
واملعـاداة ،واملصاحلة ،واملكاتبات ،وبذل األموال واهلدايا ،ونحو ذلك من مقالة
أهل الرشك باهلل والضالالت ،واحلكم بغري ما أنزل اهلل ـ عند البوادي ونحوهم من
اجلفاة ،ال يتكلم فيها إال العلامء من ذوي األلباب ،ومن رزق الفهم عن اهلل ،وأوِت
احلكمة ،وفصل اخلطاب .والكالم يف هذا :يتوقف عىل معرفة ما قدمنا ،ومعرفة
أصول عامة كلية ،ال جيوز الكالم يف هذا الباب ويف غريه ملن جهلها ،وأعرض عنها
وعن تفاصيلها ،فإن اإلمجال واإلطالق ،وعدم العلم بمعرفة مواقع اخلطاب
وتفاصيله ،حيصل به من اللبس ،واخلطأ ،وعدم الفقه عن اهلل ما يفسد األديان،
ويشتت األذهان ،وحيول بينها وبني فهم السنة والقـرآن ،قال ابن القيم يف «كافيته»:
فعليك بالتفصـيل والتبيـني ،فـال
قد أفسدا هذا الوجود ،وخبطـا ال

**
**

إطـــالق واإلمجـــال دون بيـــان
أذهــــان واآلراء كــــل زمــــان

وأما التكفري هبذه األمور التي ظننتموها من مكفرات أهل اإلسالم ،فهذا
مذهب احلرورية املارقني اخلارجني عىل عيل بن أيب طالب أمري املؤمنني ومن معه من
الصحابة ،فإهنم أنكروا عليه حتكيم أيب موسى األشعري وعمرو بن العاص يف الفتنة
التي وقعت بينه وبني معاوية وأهل الشام ،فأنكرت اخلوارج عليه ذلك ،وهم يف
األصل من أصحابه من قراء الكوفة والبرصة ،وقالـوا :حكّمت الرجال يف دين اهلل،
وعمرا ،وتوليتهام ،وقد قال اهلل تعاىل :ﱹﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﱸ [األنعام:
وواليت معاوية
ً
.)1()]2٣
* الوجه الثالث:
أنه مل يعرف عن أحد من أئمة الدين الذين قرروا حكم قتال الطائفة املمتنعة
من وقت السلف إىل يومنا هذا  -من أجرى هذا احلكم عىل حكام عرصه ،فدعا إىل
قتاهلم ،مع ما وجد من حكام عرصهم من استباحة الدماء ،أو الدعوة إىل الكفر
( )2الدرر السنية.268/5:
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املحض ،فهذا ابن عمر وأنس يصليان خلف احلجاج بن يوسف ،واملختار بن
أيب عبيد ،ومها ممن والهم خلفاء بني أمية ،ويمنع اإلمام أمحد من اخلروج عىل حكام
عرصه مع إظهارهم لشعرية الكفر الرصيح بالدعوة إىل القول بخلق القرآن ،ونصب
وصف احلجاج واملختار باستحالل
العداء ملن أبى ذلك ،وقد صح عن النبي
الدماء والكذب يف الدين:
فعن َأسامء ِ
أن َر ُس َ
َحدَّ َثنَا َأ َّن
ول اهلل
بنت َأ ِيب َبك ٍْر أهنا قالت للحجاجَّ « :
َْ َ
ِ ٍ
()1
اب َف َر َأ ْينَا ُهَ ،و َأ َّما ا ُسمبِ ُري َف ًَل إِ َخا ُل َ
ك إِ ََّل إِ َّيا ُه» .
ِف َثقيف ك ََّذا ابا َو ُمبِ ارياَ .ف َأ َّما الك ََّذ ُ
قال النووي( :واملبري :املهلك .وقوهلا يف الكذاب «فرأيناه» :تعني به املختار بن
أيب عبيد الثقفي كان شديد الكذب ،ومن أقبحه ادعاء أن جربيل يأتيه ،واتفق
العلامء عىل أن املراد بالكذاب هنا املختار بن أيب عبيد ،وباملبري احلجاج بن
يوسف)(.)2
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وقد ثبت يف «صحيح مسلم» عن النبي أنه
ِ ٍ
اب َو ُمبِ ٌري» ،فكان الكذاب هو املختار بن أيب عبيد
قالَ « :س َيك ُ
ُون ِِف َثقيف ك ََّذ ٌ
الثقفي ،وكان يظهر مواالة أهل البيت واالنتصار هلم ،وقتل عبيد اهلل بن زياد أمري
العراق الذي جهز الرسية التي قتلت احلسني بن عيل  .ثم إنه أظهر الكذب
وادعى النبوة ،وأن جربيل  ينزل عليه ،حتى قالوا البن عمر وابن عباس :قالوا
ألحدمها :إن املختار بن أيب عبيد يزعم أنه ينزل عليه ،فقال :صدق؛ قال اهلل تعاىل:
ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮊ [الشعراء .]222-225:وقالوا
لآلخر :إن املختار يزعم أنه يوحى إليه ،فقال :صدق؛ ﮋﮋ ﮌﮍ ﮎ
ﮏ ﮐﮊ [األنعام .]525 :وأما املبري فهو احلجاج بن يوسف الثقفي ،وكان
منحر ًفا عن عيل وأصحابه ،فكان هذا من النواصب ،واألول من الروافض)(:)3
اب َث ِق ٍ
( )2رواه مسلم(ِ ،)6661-561/٣كتاب ال َف َض ِائل ،باب ِذك ِْر ك ََّذ ِ
يف َو ُمبِ ِري َها.
( )1رشح مسلم.511/56:
( )2جمموع الفتاوى.٧15/22:
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أيضا عن يزيد بن معاوية الذي استحلت املدينة بأمره ثالثة أيام( :فإن
وقال ً
أهل املدينة النبوية نقضوا بيعته ،وأخرجوا نوابه وأهله فبعث إليهم ً
جيشا ،وأمره إذا
مل يطيعوه بعد ثالث أن يدخلها بالسيف ،ويبيحها ثال ًثا ،فصار عسكره يف املدينة
النبوية ثال ًثا يقتلون ،وينهبون ،ويفتضون الفروج املحرمة ،ثم أرسل ً
جيشا إىل مكة
املرشفة فحارصوا مكة ،وتويف يزيد وهم حمارصون مكة ،وهذا من العدوان والظلم
الذي فعل بأمره؛ وهلذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة األمة أنه ال يسب وال
حيب .قال صالح بن أمحد بن حنبل :قلت أليب :إن قو ًما يقولون :إهنم حيبون يزيد.
قال :يا بني وهل حيب يزيد أحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر؟ فقلت :يا أبت فلامذا ال
تلعنه؟ قال :يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ وروي عنه قيل له :أتكتب احلديث
عن يزيد بن معاوية؟ فقال :ال ،وال كرامة أوليس هو الذي فعل بأهل املدينة ما
فعل؟)(.)1
وقال ابن كثري( :قد كان يزيد فيه خصال حممودة من الكرم ،واحللم،
والفصاحة ،والشعر ،والشجاعة ،وحسن الرأي يف امللك ،وكان ذا مجال حسن
أيضا إقبال عىل الشهوات ،وترك الصلوات يف بعض أوقاهتا،
معارشة ،وكان فيه ً
وإماتتها يف غالب األوقات)(.)2
ومع ذلك فلم يقاتلهم الصحابة؛ بحجة االمتناع عن الشعائر الظاهرة ،وفعل
املحرمات الظاهرة:
الز َب ْ ِري ْب ِن َع ِد ٍّي َق َالَ « :أ َت ْينَا َأن ََس ْب َن َمالِ ٍكَ ،ف َشك َْونَا إِ َل ْي ِه َما نَل َقى ِم ْن
ف َع ْن ُّ
ِ
َ
َش ِمنْ ُه َحتَّى تَل َق ْوا
ُبوا َفإِ َّن ُه َل َي ْأ ِِت َع َل ْيك ُْم ز ََم ٌ
احل َّجاجِ َ ،ف َق َالْ :
ان إِ ََّل ا َّلذي َب ْعدَ ُه َ ٌّ
اص ِ ُ
َر َّبك ُْمَ ،س ِم ْع ُت ُه ِم ْن َنبِ ِّيك ُْم »(.)3

( )2املرجع السابق.252/٧:
( )1البداية والنهاية.222 /8:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
( )2رواه البخاري( ،)٣168-26/6كتَاب الفت َِنَ ،باب َال َي ْأِت َز َم ٌ
رش منْ ُه.
ان إالَّ ا َّلذي َب ْعدَ ُه َ ٌّ
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ِ
ِ
ان
َب إِ ََل َع ْب ِد اسمَلِ ِك ْب ِن َم ْر َو َ
و َع ْن َع ْبد اهلل ْب ِن دين ٍَارَ « :أ َّن َع ْبدَ اهلل ْب َن ُع َم َر َكت َ
ك بِ َذلِ َ
ُي َبايِ ُع ُهَ :و ُأ ِق ُّر َل َ
ت»(.)1
الس ْم ِع َوال َّطا َع ِة َع ََل ُسن َِّة اهلل َو ُسن َِّة َر ُسولِ ِه فِ َيَم ْاس َت َط ْع ُ
ك بِ َّ
و َع ْن نَافِ ٍع موىل ابن عمر َق َال« :سمََّا َخ َل َع َأ ْه ُل اسمَ ِدين َِة َي ِزيدَ ْب َن ُم َع ِ
مج َع ا ْب ُن
او َي َة َ َ
ول :ينْصب لِك ُِّل َغ ِ
اد ٍر لِ َو ٌاء َي ْو َم
ت النَّبِ َّي
ُع َم َر َح َش َم ُه َو َو َلدَ ُهَ ،ف َق َال :إِ ِِّن َس ِم ْع ُ
َي ُق ُ ُ َ ُ
ِ ِ
الر ُج َل َع ََل َب ْي ِع اهلل َو َر ُسولِ ِهَ ،وإِ ِِّن ََل َأ ْع َل ُم َغدْ ارا َأ ْع َظ َم ِم ْن
الق َي َامةَ .وإِنَّا َقدْ َبا َي ْعنَا َه َذا َّ
َأ ْن يبايع رج ٌل ع ََل بي ِع اهلل ورسولِ ِه ُثم ينْصب َله ِ
القت َُالَ ،وإِ ِِّن ََل َأ ْع َل ُم َأ َحدا ا ِمنْك ُْم
َّ ُ َ ُ ُ
ََ ُ
َُ َ َ َ ُ َ َْ
َت ال َي ْي َص َل َب ْينِي َو َب ْينَ ُه»(.)2
َخ َل َع ُه َو ََل َبا َي َع ِِف َه َذا األَ ْم ِر إِ ََّل كَان ْ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وكان عبد اهلل بن عمر وغريه من الصحابة
يصلون خلف احلجاج بن يوسف .وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أيب
متهام باإلحلاد ،وداع ًيا إىل الضالل)(.)3
عبيد ،وكان ً
وأما اإلمام أمحد فقد جاءه مجاعة من أهل بغداد يريدون قتال احلاكم يف عرصه
واخلروج عليه؛ إلظهاره عقيدة اجلهمية بالقول بخلق القرآن ،وإلزام الناس هبا يف
املدارس واملساجد بالسيف ،فقالوا( :هذا األمر قد تفاقم وفشا .يعنون :إظهاره
خللق القرآن وغري ذلك .فقال هلم أبو عبد اهلل :فام تريدون؟ قالوا :أن نشاورك يف أنا
لسنا نرىض بإمرته وال سلطانه ،فناظرهم أبو عبد اهلل ساعة ،وقال هلم :عليكم
بالنكرة بقلوبكم ،وال ختلعوا يدً ا من طاعة ،وال تشقوا عصا املسلمني ،وال تسفكوا
دماءكم ودماء املسلمني معكم ،انظروا يف عاقبة أمركم واصربوا حتى يسرتيح بر ،أو
يسرتاح من فاجر)(.)4
(فإن اإلمام أمحدً -
َّ
مثال -قد بارش اجلهم َّية
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية:
الذين دعوه إىل خلق القرآن ،ونفي الصفات ،وامتحنوه وسائر علامء وقته ،وفتنوا
( )2رواه البخاري(ِ ،)٣2٣2-65/6كتَاب اال ْعتِصا ِم بِ ِ
الكت ِ
السن َِّة.
َ
َاب َو ُّ
خ َالفِهِ.
الفت ٍَن ،باب إِ َذا َق َال ِعنْدَ َقو ٍم َشي ًئا ُثم َخرج َف َق َال بِ ِ
( )1رواه البخاري (ِ ،)٣555-2٣/6كتَاب ِ
ْ ْ َّ َ َ
َ
ُ
( )2جمموع الفتاوى.285/٧:
( )4السنة للخالل.5٧2-5٧٧/5:
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املؤمنني واملؤمنات الذين مل يوافقوهم عىل الت ََّجهم بالرضب ،واحلبس ،والقتل،
والعزل ِ
عن الواليات ،وقطع األرزاق ،ور ِّد الشهادة ،وترك ختليصهم من أيدي
العدو ،بحيث كان كثري من أويل األمر إذ ذاك من اجلهم َّية  -م َن الوالة والقضاة
ِ
جهم ايا مواف ًقا هلم عىل نفي الصفات ،مثل القول
وغريهم ُ -ي َك ِّف ُرون كل من مل يكن
بخلق القرآن ،وحيكمون فيه بحكمهم يف الكافر ،ثم َّ
إن اإلمام أمحد دعا للخليفة
ِ
الظلم والدعاء إىل
واستغفر هلم ،وحللهم مما فعلوه به من
رض َبه وحبسه،
َ
وغريه ممن َ َ
جيز االستغفار هلمَّ ،
فإن
القول الذي هو كُفر ،ولو كانوا مرتدين عن اإلسالم ،مل َ ُ
االستغفار للكفار ال جيوز بالكتاب ،والسنة ،واإلمجاع)(.)1
أيضا( :مل يكفرهم أمحد وأمثاله ،بل كان يعتقد إيامهنم ،وإمامتهم ،ويدعو
وقال ً
هلم ويرى االئتامم هبم يف الصلوات خلفهم ،واحلج ،والغزو معهم ،واملنع من
اخلروج عليهم ،ما يراه ألمثاهلم من األئمة ،وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي
هو كفر عظيم ،وإن مل يعلموا هم أنه كفر ،وكان ينكره وجياهدهم عىل رده بحسب
اإلمكان ،فيجمع بني طاعة اهلل ورسوله يف إظهار السنة والدين ،وإنكار بدع اجلهمية
ً
جهاال مبتدعني،
امللحدين ،وبني رعاية حقوق املؤمنني من األئمة واألمة ،وإن كانوا
وظلمة فاسقني)(.)2

( )2جمموع الفتاوى.288/5٧:
( )1املرجع السابق.218/٣:
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(أ)
 أبحاث هيئة كبار العلَمء ،يقع يف سبعة أجزاء ،موقع :الرئاسة العامة للبحوث
العلمية واإلفتاء.http://www.alifta.com :
 اإلحتاف ِف الرد عَل الصحاف لعبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ ،دار
العاصمة بالرياض ،الطبعة األوىل(5256هـ) ،حتقيق عبد العزيز بن عبد اهلل آل
محد.
 اإلتقان ِف علوم القرآن جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي ،دار الفكر ببريوت،
الطبعة(5256هـ) ،حتقيق سعيد املندوب.
 اإلجابات اسمهمة ِف اسمشاكل اسملمة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان ،الطبعة
الثانية(5222هـ)
 اجتَمع اجليوش اإلسًلمية البن القيم اجلوزية أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر
الزرعي ،دار الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة األوىل(.)5212
 اَلجتهاد من كتاب التلخيص إلمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن عبد اهلل
اجلويني ،دار القلم بدمشق ودارة العلوم الثقافية ببريوت ،الطبعة األوىل(
5218هـ) ،حتقيق د .عبد احلميد أبو زنيد.
 األجوبة اسمييدة عن أسئلة اسمناهج اجلديدة ،للشيخ حممد بن صالح الفوزان ،دار
املنهاج بالقاهرة ،الطبعة الرابعة (5226هـ) ،مجع وتعليق مجال بن فرحيان
احلارثي.
 األحاديث اسمختارة لضياء الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد الواحد املقديس ،ط:
مكتبة النهضة احلديثة ،الطبعة األوىل (5255هـ) ،حتقيق عبد امللك بن
عبد اهلل بن دهيش.
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 اإلحسان بتقريب صحيح ابـن حبان لعيل ابن بلبان الفاريس ،مؤسسة الرسالة
ببريوت ،الطبعة األوىل (5258هـ) ،بتحقيق شعيب األرنؤوط.
 أحكام أهل الذمة البن القيم اجلوزية أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر الزرعي ،دار
رمادى للنرش ببريوت ،دار ابن حزم بالدمام ،الطبعة األوىل (5258هـ)،
بتحقيق :يوسف أمحد البكري وشاكر توفيق العاروري.
 األحكام السلطانية أليب يعىل حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن الفراء ،دار
الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة الثانية (5225هـ) ،حتقيق حممد حامد الفقي.
 اإلحكام ِف أصول األحكام أليب حممد عيل بن أمحد بن حزم األندليس ،دار
احلديث بالقاهرة ،الطبعة األوىل (5212هـ).
 أحكام القرآن أليب بكر حممد املعروف بابن العريب ،دار الكتب العلمية ببريوت،
الطبعة الثالثة(222ا هـ) ،حتقيق حممد عبد القادر عطا.
 أحكام القرآن أليب بكر محد بن عيل الرازي اجلصاص ،دار إحياء الرتاث
العريب ،طبعة(5212هـ) ،حتقيق حممد الصادق قمحاوي.
 آداب اليتوى واسميتي واسمستيتي أليب زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي،
دار الفكر بدمشق ،الطبعة األوىل(5218هـ) ،حتقيق بسام عبد الوهاب اجلايب.
 األدب اسميرد أليب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري ،مكتبة املعارف للنرش
والتوزيع ،بالرياض ،الطبعة األوىل(5256هـ) ،حتقيق سمري بن أمني الزهريي.
 اإلرشاد إَل صحيح اَلعتقاد والرد عَل أهل الَّشك واإلحلاد للشيخ صالح بن
فوزان الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة الرابعة(5221هـ).
 اإلرشاد إَل معرفة األحكام لعبد الرمحن بن نارص السعدي ضمن املجموعة
الكاملة ،مركز صالح بن صالح الثقايف بعنيزة ،طبعة(5255هـ).
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 إرشاد اليحول إل حتقيق احلق من علم األصول ملحمد بن عيل الشوكاين ،دار
الكتاب العريب ،الطبعة األوىل(5256هـ) ،حتقيق الشيخ أمحد عزو عناية.
 اَلستذكار أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري ،دار الكتب
العلمية ببريوت ،الطبعة األوىل(5225هـ) ،حتقيق :سامل حممد عطا وحممد عيل
معوض.
 اَلستقامة أليب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،جامعة اإلمام
حممد بن سعود باملدينة املنورة ،الطبعة األوىل(521٧هـ) ،حتقيق :د .حممد رشاد
سامل
 األسَمء اسمبهمة ِف األنباء اسمحكمة أليب بكر أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب
البغدادي ،مكتبة اخلانجي بالقاهرة ،الطبعة الثالثة(525٣هـ) ،حتقيق د .عز
الدين عيل السيد.
 أصول اإليَمن لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب التميمي ،وزارة الشؤون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية ،الطبعة
اخلامسة(5221هـ) ،حتقيق :باسم فيصل اجلوابرة
 أصول السنة أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ،دار املنار باخلرج،
الطبعة األوىل(5255هـ).
 أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ملحمد األمني بن حممد املختار بن عبد
القادر اجلكني الشنقيطي ،دار الفكر ببريوت ،الطبعة(5252هـ).
 اَلعتصام أليب إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطبي ،دار ابن
عفان بالسعودية ،الطبعة األوىل(5252هـ) ،حتقيق سليم بن عيد اهلاليل.
 اعتقاد ألمة احلديث أليب بكر أمحد بن إبراهيم اإلسامعييل ،دار العاصمة
بالرياض ،طبعة 5252هـ ،حتقيق حممد بن عبد الرمحن اخلميس.
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 إعًلم اسموقعَّي عن رب العاسمَّي أليب عبد اهلل حممد بن أيب بكر الزرعي ،دار
الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة األوىل (5255هـ) ،حتقيـق :حممد عبد السالم
إبراهيم.
 إغاثة اللهيان البن القيم اجلوزية أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر الزرعي ،دار
املعرفة ببريوت ،الطبعة الثانية(5٧62هـ) ،حتقيق :حممد حامد الفقي.
 اقتضاء الَصاط اسمستقيم أليب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،دار
عامل الكتب بريوت ،الطبعة السابعة(5256هـ) ،حتقيق نارص العقل.
 إكَمل اسمعلم َشح صحيح مسلم للقايض عياض اليحصبي ،دار الوفاء
باملنصورة والرشد بالرياض ،الطبعة األوىل(5256هـ) ،.حتقيق د .حييى
إسامعيل.
 األم أليب عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي ،دار املعرفة ببريوت،
طبعة(5٧6٧هـ) حتقيق حممد زهري النجار.
 األموال أليب عبيد القاسم بن سالّم ،ط :دار الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة
األوىل (5216هـ) ،حتقيق حممد خليل هراس.
 اَلنتصار ألصحاب احلديث أليب املظفر منصور بن حممد السمعاين ،مكتبة
أضواء املنار بالسعودية ،الطبعة األوىل(525٣هـ) ،املحقق :حممد بن حسني بن
حسن اجليزاين.
 إنجاح احلاجة َشح سنن ابن ماجه ملحمد عبد الغني املجددي احلنفي ،قديمي
كتب خانة بكراتيش ،ضمن جمموعة من الرشوح.
 اإلنصاف ِف معرفة الراجح من اخلًلف أليب احلسن عيل بن سليامن املرداوي،
دار إحياء الرتاث العريب بريوت ،حتقيق حممد حامد الفقي.
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 األوسط ِف السنن واإلمجاع واَلختًلف أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر
النيسابوري ،الطبعة األوىل (5212هـ) ،حتقيق صغري أمحد بن حممد حنييف.
 إيثار احلق عَل اخللق ملحمد بن إبراهيم احلسني املعروف بابن الوزير ،دار
الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة الثانية(568٣م).
(ب)
 البحر الزخار اسمعروف بمسند البزار أليب بكر أمحد بن عمرو البزار ،مكتبة
العلوم واحلكم باملدينة املنورة ،الطبعة األوىل(5216هـ).
 بدالع الصنالع ِف ترتيب الَّشالع لعالء الدين الكاساين ،دار الكتاب العريب
ببريوت ،الطبعة(5682م).
 بدالع اليوالد أليب عبد اهلل حممد بن أيب بكر ابن القيم ،مكتبة نزار مصطفى الباز
بمكة املكرمة ،طبعة(5256هـ) ،حتقيق هشام عبد العزيز عطا وعادل
عبد احلميد العدوي.
 بداية اسمجتهد وُناية اسمقتصد أليب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد
القرطبي ،دار احلديث بالقاهرة ،طبعة(5222هـ).
 البداية والنهاية أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،الطبعة األوىل(5218هـ) .املحقق :عيل شريي
 البدر اسمنري ِف َّتريج األحاديث واآلثار الواقعة ِف الَّشح الكبري أليب حفص ابن
امللقن رساج الدين عمر بن عيل بن املرصي ،دار اهلجرة للنرش والتوزيع
بالرياض ،الطبعة األوىل(5222هـ) ،حتقيق مصطفى أبو الغيط وعبد اهلل بن
سليامن ويارس بن كامل.
 الُبهان اسمنري ِف دحض شبهات أهل التكيري والتيجري ،لعبد العزيز بن ريس
الريس ،موقع اإلسالم العتيق:
http://www.islamancient.com/play.php?catsmktba=933
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 بلغة السالك ألقرب اسمسالك املعروف أليب العباس أمحد بن حممد اخللوِت
الشهري بالصاوي ،دار الكتب العلمية ببريوت ،طبعة(5252هـ) ،حتقيق ضبطه
وصححه :حممد عبد السالم شاهني
(ت)
الرزاق
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
 تاج العروس من جواهر القاموس أليب الفيض ّ
الزبيدي ،النارش دار اهلداية ،حتقيق جمموعة من
احلسيني املل ّقب بمرتىضَّ ،
املحققني.
 تاريخ األمم واسملوك أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ،دار الكتب العلمية
ببريوت ،الطبعة األوىل (521٣هـ).
 تأويل َمتلف احلديث أليب حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،املكتب
اإلسالمي ومؤسسة اإلرشاق ،الطبعة الثانية(5256هـ).
 التبصري بمعاَل الدين أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ،دار العاصمة ببريوت،
الطبعة األوىل (5256هـ) ،حتقيق د.عيل الشبل.
 التحذير من فتنة التكيري للشيخ حممد نارص الدين األلباين ،دار الراية بالرياض،
الطبعة األوىل (525٣هـ) ،حتقيق وتعليق عيل حسن عبد احلميد.
 التحرير والتنوير ملحمد الطاهر ابن عاشور التونيس ،مؤسسة التاريخ العريب
ببريوت ،الطبعة األوىل (5221هـ).
 حتريم النظر ِف كتب الكًلم أليب حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن
قدامة املقديس ،عامل الكتب بالرياض ،الطبعة األوىل(5251هـ) ،حتقيق:
عبد الرمحن بن حممد سعيد دمشقية.
 حتكيم القوانَّي للشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ،دار املسلم بالرياض ،الطبعة
األوىل (5255هـ).
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َّ تريج فقه السرية للشيخ حممد نارص الدين األلباين ،دار القلم ،الطبعة األوىل
(5212هـ).
 تيسري البحر اسمحيط ملحمد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندليس ،دار الكتب
العلمية ببريوت ،الطبعة األوىل (5222هـ) ،حتقيق :الشيخ عادل أمحد
عبد املوجود ،والشيخ عيل حممد معوض.
 تيسري اخلازن اسمسمى لباب التأويل ِف معاِن التنزيل لعالء الدين عيل بن
حممد بن إبراهيم البغدادي الشهري باخلازن ،دار الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة
األوىل(5252هـ) ،تصحيح حممد عيل شاهني
 تيسري القرآن أليب املظفر ،منصور بن حممد السمعاين التميمي ،دار الوطن،
الرياض ،الطبعة األوىل (5258هـ) ،حتقيق يارس بن إبراهيم وغنيم بن عباس
ابن غنيم.
 تيسري القرآن العظيم أليب الفداء بن إسامعيل بن كثري القريش ،ط :دار طيبة
بالرياض ،الطبعة الثانية (5221هـ) ،حتقيق سامي بن حممد سالمة.
 تيسري اسمنار ملحمد رشيد رضا ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،الطبعة
(5661م).
 التكيري وضوابطه للشيخ صالح بن فوزان الفوزان ،املكتب التعاوين للدعوة
واإلرشاد يف حوطة سدير ،الطبعة األوىل (5222هـ).
 تلبيس إبليس أليب الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد ابن اجلوزي ،دار الكتاب
العريب ببريوت ،سنة  ،5212حتقيق د .السيد اجلمييل.
 التمهيد سما ِف اسموطأ من اسمعاِن واألسانيد أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن
عبد الرب النمري ،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب،
طبعة(5٧8٣هـ) ،حتقيق مصطفى بن أِحد العلوي ُممد عبد الكبري البكري.
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َّ تذيب اليروق والقواعد السنية ِف األَسار اليقهية ملحمد بن عيل بن حسني
مفتى املالكية بمكة ،عامل الكتب ،بحاشية الفروق للقرايف.
َّ تذيب اللغة أليب منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،دار إحياء الرتاث
العريب ببريوت ،الطبعة األوىل (2115م) ،حتقيق حممد عوض مرعب.
 التوقيف عَل مهَمت التعاريف ملحمد عبد الرؤوف املناوي ،دار الفكر املعارص
ببريوت دار الفكر بدمشق ،حتقيق د .حممد رضوان الداية.
 تيسري العزيز احلميد للشيخ سليامن بن عبد اهلل آل الشيخ ،املكتب اإلسالمي
ببريوت ودمشق ،الطبعة األوىل (522٧هـ) ،حتقيق زهري الشاويش.
 تيسري الكريم الرِحن ِف تيسري كًلم اسمنان للشيخ عبد الرمحن بن نارص
السعدي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل (5221هـ) ،حتقيق عبد الرمحن بن
معال اللوحيق
(ج)
 جامع بيان العلم وفضله أليب عمر يوسف بن عبد الرب النمري ،دار الكتب
العلمية ببريوت ،طبعة(5٧68هـ).
 جامع البيان ِف تأويل القرآن أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة األوىل (5221هـ) ،حتقيق :أمحد حممد شاكر.
 جامع العلوم واحلكم أليب الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل ،دار
املعرفة ببريوت ،الطبعة األوىل (5218هـ).
 اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي ،دار الكتب املرصية،
الطبعة الثانية (5٧82هـ) ،حتقيق إبراهيم أطفيش.
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 جامع العلوم واحلكم أليب الفرج زين الدين عبد الرمحن ابن شهاب الدين
البغدادي ثم الدمشقي الشهري بابن رجب ،مؤسسة الرسالة(525٣هـ) ،حتقيق
شعيب األرنؤوط ،وإبراهيم باجس.
 جهاد اسمسلمَّي بَّي فهم الغًلة وَّتذيل اسمرجيَّي ،للدكتور عصام السناين،
الشبكة العنكبوتية:
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=17&book=2123.

 اجلواب الصحيح سمن بدل دين اسمسيح لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن
تيمية احلراين ،ط :دار العاصمة ،الطبعة األوىل (5256هـ) ،حتقيق عبد العزيز
العسكر ومحدان احلمدان.
(ح)
 احلالية أليب بكر عبد اهلل بن سليامن األشعث ابن أيب داود ،دار طيبة بالرياض،
طبعة(5218هـ) ،حتقيق حممود حممد احلداد.
 رد اسمحتار عَل الدر اسمختار ملحمد أمني بن عمر بن عابدين ،دار الفكر ببريوت،
الطبعة الثانية( 5252هـ).
 احلجة ِف بيان اسمحجة وَشح عقيدة أهل السنة أليب القاسم إسامعيل بن حممد
بن الفضل التيمي األصبهاين ،دار الوطن للنرش بالرياض ،الطبعة
األوىل(5222هـ) ،حتقيق حممد بن ربيع بن هادي عمري املدخيل.
 حقيقة الوَلء والُباء ِف الكتاب والسنة للدكتور عصام السناين ،مكتبة اإلمام
الذهبي بالكويت ،الطبعة الثانية (52٧1هـ).
 حكم اَلنتَمء إَل اليرق واجلَمعات اإلسًلمية للشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد،
مطابع الدرعية بالرياض ،الطبعة األوىل (5251هـ).
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 احلكم بغري ما أنزل اهلل ،مناقشة تأصيلية علمية هادئة للشيخ بندر بن نايف
العتيبي ،الطبعة الثانية(522٣هـ).
(خ)
 خلق أفعال العباد أليب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي ،دار املعارف
السعودية بالرياض ،طبعة(5٧68هـ) ،حتقيق د .عبد الرمحن عمرية.
 اخلوارج للدكتور غالب بن عيل عواجي ،مكتبة لينة بدمنهور ،الطبعة األوىل
(5258هـ).
(د)
 الدراري اسمضية َشح الدرر البهية ملحمد بن عيل الشوكاين ،دار اجليل ببريوت،
طبعة(521٣هـ).
 درء تعارض العقل والنقل لشيخ اإلسالم أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن
عبد السالم ابن تيمية احلراين ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية باململكة
العربية السعودية الطبعة الثانية(5255هـ) ،حتقيق :الدكتور حممد رشاد سامل.
 درر السلوك ِف سياسة اسملوك أليب احلسن عيل بن حممد بالشهري باملاوردي ،دار
الوطن بالرياض ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد.
 الدرر السنية ِف األجوبة النجدية مجع عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،الطبعة
اخلامسة (5256هـ).
 الدر اسمنثور لعبد الرمحن بن الكامل جالل الدين السيوطي ،دار الفكر ببريوت،
طبعة(566٧م).
 الدرة فيَم جيب اعتقاده أليب حممد بن حزم األندليس ،توزيع مكتبة الرتاث بمكة
املكرمة ،الطبعة األوىل( ،)5218حتقيق د .أمحد نارص احلمد ،د .سعيد بن
عبد الرمحن القزقي.
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 الدَللل ِف حكم مواَلة أهل اإلَشاك للشيخ سليامن بن عبد اهلل آل الشيخ،
مكتبة دار اهلداية بالرياض ،حتقيق الوليد بن عبد الرمحن الفريان.
 دَللل النبوة أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،دار الكتب العلميـة ودار الريان
للرتاث ،الطبعة األوىل (5218هـ) ،حتقيق د .عبد املعطى قلعجي.
 الدين اخلالص ،الدين اخلالص ملحمد صديق حسن خان القنوجي البخاري،
دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل (5252هـ) ،حتقيق حممد سامل هاشم.
(ذ)
 الذريعة إَل مكارم الَّشيعة أليب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب
األصفهاين ،دار السالم بالقاهرة ،طبعة( 5228هـ) ،حتقيق :د .أبو اليزيد ،أبو
زيد العجمي.
(ر)
 الرد عَل البكري لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين ،مكتبة
الغرباء األثرية باملدينة املنورة ،الطبعة األوىل (525٣هـ) ،حتقيق :حممد عيل
عجال.
 الرد عَل شبهات مجاعات الغلو ِف اسمملكة العربية السعودية  -القسم األول،
مركز بصرية ،الطبعة األوىل (52٧٧هـ).
 الرسالل الشخصية للشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب ،وهي القسم اخلامس
من مؤلفات الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب ،جامعة اإلمام حممد بن سعود
بالرياض ،حتقيق عبد العزيز زيد الرومي د .حممد بلتاجي د .سيد حجاب.
 الرسالل اسمتبادلة بَّي الشيخ ابن باز والعلَمء ،دار ابن خزيمة بالرياض ،الطبعة
األوىل (5228هـ) ،مجع حممد بن موسى املوسى وحممد بن إبراهيم احلمد.
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 الرسالة ،لإلمام حممد بن إدريس الشافعي ،دار الرتاث بالقاهرة ،الطبعة
الثانية(5٧66هـ) ،حتقيق :أمحد حممد شاكر.
 روح اسمعاِن ِف تيسري القرآن العظيم والسبع اسمثاِن ملحمود األلويس ،ط :دار
الفكر ببريوت(521٧هـ).
 الروض اسمربع َشح زاد اسمستقنع ملنصور بن يونس بن إدريس البهوِت ،مكتبة
الرياض احلديثة بالرياض ،طبعة(5٧61هـ).
 روضة الطالبَّي وعمدة اسميتَّي ملحيي الدين النووي ،املكتب اإلسالمي
ببريوت ،الطبعة (5212هـ).
(ز)
 زاد اسمسري ِف علم التيسري أليب الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد ابن اجلوزي،
املكتب اإلسالمي ببريوت ،الطبعة الثالثة (5212هـ).
 زاد اسمعاد ِف هدي خري العباد البن القيم اجلوزية أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر
الزرعي ،مؤسسة الرسالة ببريوت ومكتبة املنار اإلسالمية بالكويت ،الطبعة
السابعة والعرشون (5252هـ) ،حتقيق شعيب وعبد القادر األرنؤوط.
(س)
 سبل السًلم َشح بلوغ اسمرام ملحمد بن إسامعيل الصنعاين ،دار إحياء الرتاث
العريب5٧٣6( ،هـ) ،حتقيق حممد عبد العزيز اخلويل.
 سلسلة األحاديث الصحيحة للشيخ حممد نارص الدين األلباين ،الطبعة األوىل
(5252هـ).
 سنن أِب داود لسليامن بن األشعث السجستاين ،دار الفكر ،حتقيق حممد حميي
احلوت ،ومذيلة بأحكام األلباين
يوس ْ
ف ُ
الدين عبد احلميد ،بتعليقات ك ََامل ُ
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 سنن أِب عبد اهلل ُممد بن يزيد ابن ماجه القزويني ،دار الفكر ببريوت ،الطبعة
األوىل ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي.
 سنن أِب عيسى ُممد بن عيسى الرتمذي ،دار إحياء الرتاث العريب ببريوت،
حتقيق أمحد حممد شاكر.
 سنن أِب ُممد عبد اهلل بن عبد الرِحن الدارمي ،النارش :دار الكتاب العريب
ببريوت ،الطبعة األوىل (521٣هـ) ،حتقيق :فواز أمحد زمريل خالد السبع
العلمي.
 سنن سعيد بن منصور اخلراساِن ،الدار السلفية باهلند ،الطبعة األوىل
(521٧هـ) ،حتقيق حبيب الرمحن األعظمي.
 السنن الكُبى أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،مكتبة دار الباز بمكة املكرمة،
طبعة(5252هـ) ،حتقيق حممد عبد القادر عطا.
 سنن النسالي أمحد بن شعيب ،دار البشائر اإلسالمية بحلب ،الطبعة الثانية
(5216هـ) ،برتقيم عبد الفتاح أبو غدة.
 السنة أليب بكر أمحد بن عمرو ابن أيب عاصم الضحاك الشيباين ،دار الصميعي
بالرياض ،الطبعة األوىل(5256هـ) ،حتقيق د.باسم بن فيصل اجلوابرة.
 السنة أليب بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد اخلالل ،دار الراية بالرياض،
الطبعة األوىل (5251هـ) ،حتقيق :د .عطية الزهراين.
 السنة لعبد اهلل بن أمحد بن حنبل الشيباين ،دار ابن القيم بالدمام ،سنة ،5216
حتقيق د .حممد سعيد سامل القحطاين.
 السرية ملحمد بن إسحاق ،دار اخلاين بالرياض5215( ،هـ) ،حتقيق حممد محيد
اهلل.
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 السرية النبوية البن هشام أيب حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي،
مكتبة املنار باألردن ،الطبعة األوىل(5216هـ) ،حتقيق د.مهام سعيد وحممد أيب
صعيليك.
 السيل اجلرار اسمتدفق عَل حدالق األزهار ملحمد بن عيل بن حممد الشوكاين ،دار
الكتب العلمية بريوت ،الطبعة األوىل (5212هـ) ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد.
(ش)
َ شح األربعَّي النووية ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الثريا للنرش.
َ شح أصول اعتقاد أهل السنة أليب القاسم هبة اهلل بن احلسن بن منصور
الاللكائي ،دار طيبة بالرياض (5212هـ) ،حتقيق :د .أمحد سعد محدان.
َ شح رياض الصاحلَّي للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،دار البصرية
باإلسكندرية ،الطبعة األوىل.
َ شح السنة أليب حممد احلسن بن عيل الربهباري ،مكتبة الغرباء األثرية ،الطبعة
األوىل(5252هـ) ،حتقيق خالد بن قاسم الردادي.
َ شح السنة أليب حممد احلسني البغوي الفراء ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة الثانية
(521٧هـ) ،حتقيق شعيب األرنؤوط وزهري الشاويش.
َ شح صحيح البخاري أليب احلسن عيل بن خلف بن بطال البكري القرطبي ،مكتبة
الرشد بالرياض ،الطبعة الثانية (522٧هـ) ،حتقيق :أيب متيم يارس بن إبراهيم.
َ شح صحيح مسلم بن احلجاج اسمسمى «باسمنهاج» أليب زكريا حييى بن رشف
النووي ،دار إحياء الرتاث العريب ببريوت ،الطبعة الثانية (5٧62هـ).
َ شح العقيدة السيارينية ،مكتبة الشيخ ابن عثيمني اإللكرتونية ،موقع روح
اإلسالم.
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َ شح العقيدة الطحاوية البن أيب العز صدر الدين حممد بن عالء احلنفي ،طبعة
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،الطبعة األوىل (5258
هـ) ،حتقيق :أمحد شاكر.
 الَّشح الكبري أليب الفرج عبد الرمحن بن حممد ابن قدامة املقديس ،دار الكتاب
العريب للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل (5252هـ) ،أرشف عىل طباعته حممد
رشيد رضا صاحب املنار.
 الَّشح الكبري عَل َمتَص خليل أليب الربكات أمحد بن حممد الدردير العدوي،
دار الفكر ببريوت .حتقيق حممد عليش
 الَّشح اسممتع عَل زاد اسمستقنع للشيخ حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار
ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل (5222هـ).
َ شح منتهى اإلرادات اسمسمى دقالق أول النهى لَّشح اسمنتهى ملنصور بن
يونس بن إدريس البهوِت ،عامل الكتب الطبعة األوىل(5252هـ).
 الَّشح واإلبانة عَل أصول السنة والديانة وجمانبة اسمخاليَّي ومباينة أهل األهواء
اسمارقَّي أليب عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد ابن بطة العكربي ،املكتبة الفيصلية بمكة
املكرمة ،طبعة (5212هـ) ،حتقيق د .رضا نعسان معطي.
 الَّشيعة أليب بكر حممد بن احلسني اآلجري ،دار الوطن بالرياض ،الطبعة
الثانية5221( ،هـ) ،حتقيق الدكتور عبد اهلل بن عمر بن سليامن الدميجي.
 الشيا بتعريف حقوق اسمصطيى أليب الفضل القايض عياض بن موسى
اليحصبي ،دار الفكر الطباعة والنرش ،الطبعة (5216هـ).
(ص)
 الصارم اسمسلول عَل شاتم الرسول لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن
تيمية ،احلرس الوطني السعودي اململكة العربية السعودية ،دراسة وحتقيق:
حممد حميي الدين عبد احلميد.
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 صحيح ابن حبان = اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان.
 صحيح ابن خزيمة أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري ،املكتب
اإلسالمي ببريوت ،الطبعة األوىل (5٧61هـ) ،حتقيق :د .حممد مصطفى
األعظمي.
 صحيح البخاري أليب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي البخاري،
دار طوق النجاة ،الطبعة األوىل (5222هـ) ،حتقيق :حممد زهري بن نارص
النارص.
 صحيح مسلم أليب احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري،
دار اجليل ببريوت ودار األفاق اجلديدة ببريوت ،مصورة من الطبعة الرتكية
املطبوعة يف استانبول سنة  5٧٧2هـ.
 الصيدية لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،مكتبة ابن تيمية
بمرص ،الطبعة الثانية (5216هـ) ،حتقيق :د .حممد رشاد سامل.
 الصًلة وحكم تاركها البن القيم اجلوزية أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر الزرعي،
دار ابن حزم ببريوت ،الطبعة األوىل (5256هـ) ،حتقيق :بسام عبد الوهاب
اجلايب.
 الصواعق اسمرسلة ِف الرد عَل اجلهمية واسمعطلة أليب عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية ،دار العاصمة بالرياض ،الطبعة
األوىل( 5218هـ) ،حتقيق عيل بن حممد الدخيل اهلل.
(ط)
 طبقات احلنابلة أليب احلسني بن أيب يعىل ،دار املعرفة ببريوت ،حتقيق :حممد
حامد الفقي.
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 طرح التثريب ِف َشح التقريب أليب الفضل عبد الرحيم العراقي ،دار إحياء
الرتاث العريب ببريوت ،تقديم حممود حسن ربيع.
 الطرق احلكمية ِف السياسة الَّشعية أليب عبد اهلل شمس الدين حممد بن
أيب بكر بن أيوب الزرعي ابن القيم اجلوزية ،مطبعة املدين بالقاهرة ،حتقيق د.
حممد مجيل غازي.
 طريق اُلجرتَّي وباب السعادتَّي أليب عبد اهلل حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي
ابن القيم اجلوزية ،دار ابن القيم بالدمام ،طبعة(5252هـ) ،حتقيق عمر بن
حممود أيب عمر.
(ع)
 العُبة ِما جاء ِف الغزو والشهادة واُلجرة لصديق بن حسن بن عيل احلسيني
القنوجي البخاري ،دار الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة األوىل (5212هـ)،
حتقيق :حممد السعيد بن بسيوين زغلول أيب هاجر.
 علل احلديث أليب حممد عبد الرمحن بن حممد الرازي ،الطبعة األوىل
(5222هـ) ،حتقيق حممد بن صالح الدبايس.
 العلل ومعرفة الرجال أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ،دار اخلاين
بالرياض ،لطبعة الثانية(5222هـ) ،حتقيق ويص اهلل بن حممد عباس.
 عمدة القاري َشح صحيح البخاري أليب حممد حممود بن أمحد العيني،
مصورة :دار الفكر ببريوت عن الطبعة األوىل5٧28( ،هـ).
(غ)
 غريب احلديث أليب سليامن محد بن حممد اخلطايب ،جامعة أم القرى بمكة
املكرمة ،طبعة(5212هـ) ،حتقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي.
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(ف)
 اليتاوى لسَمحة لشيخ عبد العزيز بن باز ،مؤسسة الدعوة اإلسالمية الصحفية،
(5225هـ).
 اليتاوى السعدية للشيخ عبد الرِحن بن ناَص السعدي ،مكتبة املعارف
بالرياض ،الطبعة الثانية (5212هـ).
 فتاوى السبكي أليب احلسن تقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي ،دار
املعارف.
 فتاوى الشيخ عبد الرزاق عيييي ،دار الفضيلة بالرياض ،الطبعة األوىل
(5258هـ) ،إعداد وليد إدريس منيس.
 فتاوى العلَمء األكابر فيَم أهدر من دماء ِف اجلزالر لعبد املالك بن أمحد
رمضاين ،مكتبة األصالة األثرية بجدة ،الطبعة الثالثة (5222هـ).
 اليتاوى الكُبى لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،دار
الكتب العلمية بريوت ،الطبعة األوىل(5218هـ) ،حتقيق :حسنني حممد
خملوف.
 فتاوى اللجنة الدالمة الدالمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،الرئاسة العامة
للبحوث العلمية واإلفتاء ،الطبعة األوىل (5256هت) ،مجع :أمحد بن عبد
الرزاق الدويش.
 فتاوى نور عَل الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز ،موقع الشيخ الرسمي.
 فتاوى ورسالل الشيخ ُممد بن إبراهيم آل الشيخ ،مطبعة احلكومة بمكة
املكرمة ،الطبعة األوىل ( ٧66هـ) ،مجع حممد بن عبد الرمحن بن قاسم.
 فتح الباري َشح البخاري أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،دار الريان
للرتاث بالقاهرة (مصور عن الطبعة السلفية) ،الطبعة الثانية (521٣هـ).
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 فتح القدير ملحمد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني ،دار ابن كثري
بدمشق ودار الكلم الطيب ببريوت ،الطبعة األوىل (5252هـ).
 اليروع أليب عبد اهلل حممد بن مفلح املقديس ،النارش دار الكتب العلمية
ببريوت ،حتقيق أيب الزهراء حازم القايض ،الطبعة (5258هـ).
 اليرق بَّي اليرق وبيان اليرقة الناجية أليب منصور عبد القاهر بن طاهر بن حممد
البغدادي ،دار اآلفاق اجلديدة ببريوت ،الطبعة الثانية (56٣٣م).
 اليروق أليب العباس أمحد بن إدريس القرايف ،دار الكتب العلمية بريوت،
طبعة(5258هـ) حتقيق خليل املنصور.
 اليصل ِف اسملل واألهواء والنحل أليب حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم
الظاهري ،مكتبة اخلانجي بالقاهرة.
 فيض القدير رشح اجلامع الصغري لعبد الرؤوف املناوي ،املكتبـة التجارية
الكربى بمرص ،طبعة(5٧26هـ).
(ق)
 القاموس اسمحيط ملجد الدين أيب طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى ،مؤسسة
الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع ببريوت ،الطبعة الثامنة(5226هـ)،
العرقسويس.
بإرشاف :حممد نعيم
ُ
 قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة ،دار
القلم بدمشق ،الطبعة الثانية (5258هـ) ،تنسيق د عبد الستار أبو غدة.
رس ْو ِجردي اخلراساين،
 القضاء والقدر ألمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلُ ْ َ
أيب بكر البيهقي ،مكتبة العبيكان بالرياض ،الطبعة األوىل(5225هـ) ،حتقيق

حممد بن عبد اهلل آل عامر.
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 القطبية هي اليتنة فاعرفوها ،أليب إبراهيم بن سلطان العدناين ،الطبعة
الثانية(5256هـ).
 قواطع األدلة ِف األصول أليب املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين،
دار الكتب العلمية ببريوت ،طبعة(5258هـ) ،حتقيق حممد حسن حممد حسن
إسامعيل الشافعي.
 القواعد لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل ،مكتبة نزار مصطفى
الباز بمكة ،طبعة(.)5666
 قواعد األحكام ِف مصالح األنام أليب حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم
السلمي الدمشقي ،مكتبة الكليات األزهرية بالقاهرة ،الطبعة (5252هـ)،
راجعه وع ّلق عليه :طه عبد الرؤوف سعد.
 القواعد واليوالد األصولية وما يتعلق ُبا من األحكام ،لعيل بن عباس البعيل
احلنبيل ،مطبعة السنة املحمدية بالقاهرة ،طبعة(5٧٣2هـ) ،حتقيق حممد حامد
الفقي.
 القواعد اسمثَل ِف صيات اهلل وأسَمله احلسنى ملحمد بن صالح بن حممد
العثيمني ،اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،الطبعة الثالثة(5225هـ).
(ك)
 الكبالر لشمس الدين حممد بن أمحد الذهبي ،دار ابن كثري بدمشق  -بريوت
ومكتبة دار الرتاث باملدينة ،حتقيق حميي الدين مستو.
 كشاف القناع عن متن اإلقناع ملنصور بن يونس البهوِت احلنبيل ،دار الفكر،
طبعة( ،)5212حتقيق هالل مصيلحي مصطفى هالل.
 كشف األستار عن زوالد البزار لنور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي ،مؤسسة
الرسالة ببريوت ،الطبعة األوىل (5٧66هـ) ،حتقيق حبيب الرمحن األعظمي.
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 كشف األوهام واَللتباس عن تشبه بعض األغبياء من الناس لسليامن بن
سحامن اخلثعمي ،دار العاصمة بالرياض ،الطبعة األوىل (5252هـ) ،حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل الزير آل محد.
 كشف الشبهتَّي لسليامن بن سحامن النجدي ،دار العاصمة بالرياض ،الطبعة
األوىل(5218هـ) ،حتقيق عبد السالم بن برجس آل عبد الكريم
(ل)
 لسان العرب البن منظور ،ط :دار إحياء الرتاث العريب ببريوت ،الطبعة األوىل
(5218هـ) ،حتقيق عيل شريي.
 لقاء الباب اسميتوح للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط :دار البصرية
باألسكندرية.
 سمعة اَلعتقاد اُلادي إَل سبيل الرشاد أليب حممد عبد اهلل بن أمحد بن قدامة
املقديس ،الدار السلفية بالكويت ،طبعة( ،)5216حتقيق بدر بن عبد اهلل البدر.
 لوامع األنوار البهية وسواطع األَسار األثرية لرشح الدرة املضية يف عقد الفرقة
املرضية لشمس الدين ،أيب العون حممد بن أمحد بن سامل السفاريني احلنبيل،
مؤسسة اخلافقني بدمشق ،الطبعة الثانية( 5212هـ).
(م)
 جملة البحوث اإلسًلمية ،الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء،
مصدر الكتاب :موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء:
http://www.alifta.com
 جملة الدعوة اإلسًلمية ،جملة إسالمية رشعية تصدر عن مؤسسة الدعوة اإلسالمية
الصحفية بالرياض ،أسسها سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ.
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 جملة اليرقان ،جملة إسالمية دعوية أسبوعية تأسست عام (5686م) ،تصدر عن
مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي يف دولة الكويت.
 جملة اسمنار ،بإرشاف حممد رشيد بن عيل رضا ،نسخة املوسوعة الشاملة املوافق
للمطبوع.
 جملة جممع اليقه اإلسًلمي ،تصدر عن منظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة21 ،
جملدً ا ،املوزع املعتمد دار البشري للنرش والتوزيع
 جممع الزوالد ومنبع اليوالد أليب احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي،
مكتبة القديس بالقاهرة الطبعة (5252هـ).
 جمموع اليتاوى لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ،طبعة جممع امللك
فهد لطباعة املصحف الرشيف ،طبعة(5256هـ).
 جمموع فتاوى ورسالل الشيخ ُممد بن صالح العثيمَّي ،دار الثريا للنرش
والتوزيع بالرياض ،الطبعة األوىل (5226هـ) ،مجع فهد نارص السليامن.
 جمموع فتاوى ومقاَلت للشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز مجع حممد
الشويعر ،مؤسسة احلرمني اخلريية بالرياض ،الطبعة الرابعة (522٧هـ).
 جمموعة الرسالل واسمسالل النجدية لبعض علَمء نجد األعًلم ،دار العاصمة
بالرياض ،الطبعة الثانية (5216هـ) ،مصورة عن الطبعة األوىل 5٧26هـ.
 اسمحرر الوجيز ِف تيسري الكتاب العزيز أليب حممد عبد احلق بن عطية األندليس،
دار الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة األوىل(5222هـ) ،حتقيق عبد السالم
عبد الشايف حممد.
 اسمحَل باآلثار أليب حممد عيل بن أمحد بن حزم األندليس ،دار الفكر ببريوت،
قوبلت عىل النسخة التي حققها الشيخ أمحد حممد شاكر.
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َ متار الصحاح ملحمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،مكتبة لبنان نارشون
ببريوت ،طبعة جديدة (5252هـ) ،حتقيق :حممود خاطر.
 مدارج السالكَّي البن القيم اجلوزية أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر الزرعي ،دار
الكتاب العريب ببريوت ،الطبعة الثانية (5٧6٧هـ) ،حتقيق :حممد حامد الفقي.
 مدارك النظر ِف السياسة الَّشعية لعبد املالك بن أمحد الرمضاين ،دار سبيل
املؤمنني بالدمام ،الطبعة الثانية(5258هـ).
 مسالل اإلمام أِحد بن حنبل رواية ابنه عبد اهلل ،املكتب اإلسالمي ببريوت،
الطبعة األوىل(5215هـ) ،حتقيق زهري الشاويش.
 اسمستدرك عَل الصحيحَّي أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري،
دار الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة األوىل (5255هـ) ،حتقيق مصطفى
عبد القادر عطا.
 مسند أِحد بن حنبل ،مؤسسة الرسالة ببريوت ،الطبعة األوىل (5225هـ)،
حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون.
 مسند عِل بن َ
جل ْو َهري البغدادي ،مؤسسة نادر ببريوت ،الطبعة
اجل ْعد بن عبيد ا َ
األوىل (5251هـ) ،حتقيق :عامر أمحد حيدر.
 مصباح الزجاجة ِف زوالد ابن ماجه أليب العباس شهاب الدين أمحد بن أيب بكر
البوصريي ،دار العربية ببريوت ،الطبعة الثانية521٧(،هـ) ،حممد املنتقى
الكشناوي.
 مصباح الظًلم ِف الرد عَل من كذب الشيخ اإلمام ونسبه إَل تكيري أهل اإليَمن
واإلسًلم لعبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ ،دار اهلداية للطبع والنرش
بالرياض ،مراجعة إسامعيل بن سعد بن عتيق.
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 اسمصباح اسمنري اسمصباح اسمنري ِف غريب الَّشح الكبري أليب العباس أمحد بن
حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي ،املكتبة العلمية ببريوت.
 مصنف عبد الرزاق أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين اليامين ،املكتب
اإلسالمي ببريوت ،الطبعة الثانية (521٧هـ) ،حتقيق :حبيب الرمحن
األعظمي.
 اسمصنف ِف األحاديث واآلثار أليب بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة الكويف،
النارش :مكتبة الرشد بالرياض5216( ،هـ) ،حتقيق :كامل يوسف احلوت.
 مطالب أول النهى حاشية غاية اسمنتهى ملصطفى السيوطي الرحيباين ،املكتب
اإلسالمي بدمشق ،الطبع الثانية(5252هـ).
 معارج القبول بَّشح سلم الوصول إَل علم األصول حلافظ بن أمحد حكمي،
دار ابن القيم بالدمام ،طبعة(5251هـ) ،حتقيق عمر بن حممود أيب عمر.
 معاَل التنزيل أليب حممد حميي السنة احلسني بن مسعود البغوي الفراء ،دار طيبة
للنرش والتوزيع بالرياض ،الطبعة الرابعة (525٣هـ) ،حققه وخرج أحاديثه:
حممد عبد اهلل النمر وعثامن مجعة ضمريية وسليامن مسلم احلرش.
 معاَل السنن َشح سنن أِب داود أليب سليامن محد بن حممد اخلطايب ،املطبعة
العلمية بحلب الطبعة األوىل (5٧25هـ).
 اسمعجم الكبري أليب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ،إحياء الرتاث بوزارة
األوقاف العراقية ،الطبعة األوىل (5211هـ).
 ميتاح دار السعادة ومنشور وَلية العلم واإلرادة أليب عبد اهلل حممد بن أيب بكر
أيوب الزرعي ابن قيم اجلوزية ،دار الكتب العلمية ببريوت.
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األنصاري
 اسميهم سما أشكل من تلخيص كتاب مسلم أليب الع َّباس أمحَدَ بن
ِّ
القرطبي ،دار ابن كثري ودار الكلم الطيب بدمشق وبريوت ،الطبعة األوىل
ِّ
(525٣هـ) ،حتقيق حميي الدين مستو ،ويوسف البدوي ،وأمحد السيد وحممود
ّبزال.
 مقاَلت اإلسًلميَّي واختًلف اسمصلَّي ،أليب احلسن عيل بن إسامعيل األشعري،
دار إحياء الرتاث العريب ببريوت ،الطبعة الثالثة( 5211هـ) ،حتقيق :هلموت ريرت.
 اسمغني ِف فقه اإلمام أِحد بن حنبل الشيباِن أليب حممد موفق الدين عبد اهلل بن
أمحد بن قدامة املقديس ،مكتبة القاهرة ،طبعة(5٧88هـ).
 مغني اسمحتاج إَل معرفة معاِن ألياظ اسمنهاج ملحمد اخلطيب الرشبيني ،دار
الفكر ببريوت.
 اسملل والنحل ملحمد بن عبد الكريم بن أيب بكر أمحد الشهرستاين ،دار املعرفة
ببريوت ،الطبعة (5212هـ) ،حتقيق :حممد سيد كيالين.
 منح اجلليل َشح َمتَص خليل أليب عبد اهلل حممد بن أمحد عليش املرصي
املالكي ،دار الفكر بريوت ،الطبعة (5216هـ).
 منهاج التأسيس والتقديس ِف كشف شبهات ابن جرجيس لعبد اللطيف بن
عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ ،دار اهلداية للطبع والنرش والرتمجة ،الطبعة
الثانية (521٣هـ).
 منهاج السنة النبوية ألمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين أيب العباس ،مؤسسة
قرطبة ،الطبعة األوىل (5216هـ) ،حتقيق :د .حممد رشاد سامل.
 مواقف اسمملكة العربية السعودية من القضايا العاسمية ِف هيئة األمم اسمتحدة لطالل
حممد نور عطار ،مطابع الفرزدق التجارية بالرياض ،الطبعة األوىل (566٧م).
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 اسمورد العذب الزَلل ِف نقض شبه أهل الضًلل للشيخ عبد الرمحن بن حسن آل
الشيخ = مطبوع ضمن جمموعة الرسائل واملسائل النجدية.
 اسموسوعة احلديثة ِف األنظمة السعودية لسليامن بن عبد اللطيف الشايقي ،إدارة
املوسوعة بالرياض ،الطبعة الثالثة (5222هـ).
 اسموسوعة العربية العاسمية ،عمل موسوعي ضخم اعتمد يف بعض أجزائه عىل
النسخة الدولية من دائرة املعارف العاملية ،نسخة املوسوعة اإللكرتونية
للشاملة:
http://ency.kacemb.com/%D88A38D98828D88AA%D88AD%D988A%D88A9

 اسموسوعة اليقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية،
مطابع دار الصفوة بمرص ،الطبعة األوىل (5252هـ).
 اسموافقات ِف أصول اليقه إلبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي ،دار
ابن عفان ،الطبعة األوىل(525٣هـ) ،حتقيق أيب عبيدة مشهور بن حسن آل
سلامن.
 مؤليات الشيخ اإلمام ُممد بن عبد الوهاب ،جامعة اإلمام حممد بن سعود
بالرياض ،حتقيق :عبد العزيز زيد الرومي د .حممد بلتاجي د .سيد حجاب.
(ن)
 النبذة الرشيفة النفيسة يف الرد عىل القبوريني حلمد بن نارص بن عثامن آل معمر،
دار العاصمة الرياض ،الطبعة األوىل(5216هـ) ،حتقيق عبد السالم بن برجس
آل عبد الكريم.
 نقض اإلمام أِب سعيد عثَمن بن سعيد عَل اسمريِس اجلهمي العنيد فيَم افرتى عَل
اهلل

من التوحيد أليب سعيد عثامن بن سعيد الدارمي السجستاين ،مكتبة
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الرشد للنرش والتوزيع بالرياض ،الطبعة األوىل( 5258هـ) ،املحقق :رشيد بن
حسن األملعي.
 النكت والعيون أليب احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي البرصي ،دار
الكتب العلمية ببريوت ،حتقيق :السيد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم.
 النهاية ِف غريب احلديث واألثر أليب السعادات املبارك بن حممد بن األثري
اجلزري ،املكتبة العلمية ببريوت ،الطبعة (5٧66هـ) حتقيق حممود الكناحي
وطاهر الزاوي.
 نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار َشح منتقى األخبار ملحمد بن عيل بن
حممد الشوكاين ،دار احلديث بمرص ،الطبعة األوىل(525٧هـ) ،حتقيق :عصام
الدين الصبابطي
(هـ)
 اُلداية َشح بداية اسمبتدي أليب احلسن عيل بن أيب بكر املرغيناين ،دار إحياء
الرتاث العريب ببريوت ،حتقيق طالل يوسف.
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