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ًا شياطين النسقال تعالى:  وكذلك جعلنا لكل نبي عدو
ًا ولو والجن يوحي بأعضهم إلى بأعض زخرف القول غرور

 ولتصففغي إليففهشاء ربأك ما فعلوه فذرهم ومففا يفففترون 
أفئدة الذين ل يؤمنون بأالخرة وليرضففوه وليقففترفوا مففا

 هم مقترفون   

* * *

  فيا لك من آيات حق لو اهتـدى         بـهـــن مرـيـد الـحـق ـكـن
هواديـا

      ولـكـن عـلـى تـلـك القـلـوب أكنـــــة         فليـسـت وإن أـصـغت
تجيب المناديا
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المقدمة:-

إن الحمـد للـه نحـمـده ونـسـتعينه ونسـتغفره، ونعـوذ بـالله مـن
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فل مضل ـلـه وـمـن

يضلل فل هادي له..

وبعد...

 ـمـن1408فهذه ورقات، كنت قد كتبت أصلها في محرم ـسـنة 
هجرةا المصطفى عليه أفضل الصلةا وأتم التسليم. حول الموضوع
المشار إليه بين يدي الرسالة - وكـنـت ـقـد قـصـرتها علـيـه وـسـميتها
آنذاك (رد الهداةا، على ـمـن زـعـم أن لـيـس ـفـي العـمـال والـقـوال
ًا على بعض من ـكـان يـقـول كفر ما لم يرتبط باعتقاد إل الصلةا) رد
بذلك.. ولم أهتم بنشرها ول بطباعتها آنذاك وإن كان بعض إخواننــا
في الباكستان قد طبعوها عـلـى الـلـة الكاتـبـة وـصـوروها وـتـداولوها

فيما بينهم وزاد بعضهم عليها زيادات..

ثم إني لما رأيت أمر المرجئة هذه اليام قد استفحل ـفـي ـهـذه
البلد واـشـرأبت فتنتـهـم وتـطـاولت وانتـشـرت بـيـن الرـعـاع، رأـيـت
نشرها لينتفع بها إخواننا طلـبـة الـحـق ـفـي قـمـع ـشـبه أـهـل التجـهـم

ًا عـلـى)(والرجـاء، فرجعـت إلـى أصـلها .. فهـذبته وزدت عليـه ردود
شبهات أخرى متعلـقـة بالموـضـوع وليـسـت ببعـيـدةا ـعـن أـصـله.. ول
ـرى ـدةا أـخ ـبهات جدـي ـتقبل ـش ـي المـس ـترعوا ـف ـدنا إن اـخ ـانع عـن ـم
واشتهرت أن نتتبعها في جزء آخر يأتي، ونبطلها إن كان في العـمـر

بقية بعون الله وتوفيقه..

وكانت النعـل لهـا جاهزةاإن عادت العقرب عدنا لها

وسترى أننا في هذا العمل ل نتكلم في فرع من الـفـروع، وإنـمـا
ـن هو أصل الدين وقاعدته ندفع عنها سهام قوم قد ضلوا وأضلوا ـع
سواء السبيل.. نسأل اللـه تعـالى أن يرزقنـا الخلصا ويجعلنـا مـن
ًا وـصـلى الـلـه عباده وجنده الموحدين.. ـهـذا والحـمـد لـلـه أولً وآـخـر

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

أبأو محمد عاصم المقدسي

هـ1412

) دون تلك الزيادات التي زادها الخوةا إذ جلها وإن ـكـانت ـفـي موـضـوع(
الحاكمية فليست متعلقة بأصل الموضوع.
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فصل

في بأيان من هم المرجئة

المرجئة ثالثاة أصناف:

ـة - صنف قالوا بالرجاء في اليمان وبالقدر على مذاهب القدرـي
والمعتزلة.

- وصنف قالوا بالرجاء في اليمان وـبـالجبر ـفـي العـمـال عـلـى
مذهب الجهمية.

- وصنف ـثـالث ـخـارجون ـعـن الجبرـيـة والقدرـيـة.. وـهـم ـفـرق:
اليونسية، الغسانية، الثوبانية، التومنية والمريسية.

وإنما سموا مرجئة لنهم أـخـروا العـمـل ـعـن اليـمـان، فالرـجـاء
معناه التأخير، يقال: أرجيته، وأرجأته، إذا أخرته.

والمرجئة في باب اليمان قسمان:

الول: غلةا المرجئة (المرجئة المتكلمون).

.)(والثاني: مرجئة الفقهاء

 فقد قال جهم بن ـصـفوان وـمـن* أما المرجئة المتكلمون:
ـال ـوا أعـم ـم يجعـل تابعه: اليمان؛ مجرد التصديق بالقلب وعلمه، وـل
ًا كامل اليمان القلب من اليمان، وظنوا أن النسان قد يكون مؤمن
بقلبه، وهو مع هذا يسب الله ورسوله، ويعادي أولـيـاء الـلـه وـيـوالي
أـعـداء الـلـه ويـهـدم المـسـاجد ويهـيـن المـصـاحف والـمـؤمنين غاـيـة
الهانة، ويكرم الكـفـار غاـيـة الـكـرام، ـقـالوا: وـهـذه كلـهـا مـعـاصا ل
تنافي اليمان الذي في قلبه بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله

مؤمن.

قالوا: وإنما ثبتت له في الدنيا أحكام الكـفـار، لن ـهـذه الـقـوال
إمارةا على الكفر.

فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والجـمـاع عـلـى أن الواـحـد ـمـن
هؤلء كافر بنفس المر معذب في الخرةا. قالوا: فـهـذا دلـيـل عـلـى
ـد، وـهـو انتفاء التصديق والعلم من قلبه، فالكفر عندهم ـشـيء واـح

) وهناك قسم ثالث وهم الذين يقولون: إن اليمان مجرد قول اللسان،(
وهذا ل يعرف لحد قبل الكرامية.
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الجهل، واليمان شيء واحد وهو العلم، أو تكذيب القلب وتصديقه،
فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو. وهذا
القول مع أنه أفسد قول قيل في اليمان، فقد ذهب إليه ـكـثير ـمـن
ّّفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بــن أهل الكلم المرجئة، وقد ك
حنبل وأبي عبيد، وغيرـهـم مـن يقـول بهـذا القـول، وقـالوا: إبلـيـس
كافر بنص القرآن وإنـمـا كـفـره باـسـتكباره، وامتـنـاعه ـعـن الـسـجود
ًا، وكذلك فرعون وقومه، ـقـال الـلـه تـعـالى: ّذب خبر لدم ل لكونه ك

ًا ًا وعلو .]14[النمــل:   وجحدوا بأها واستيقنتها أنفسهم ظلم
لقد علمففت مففا أنففزلوقال موـسـى علـيـه الـسـلم لفرـعـون:    

ـراء:   هؤلء إل رب السموات والرض بأصائر  فـهـذا].102[الـس
موسى الصادق المصدوق يقول له ذلك، فدل على أن فرعون كان
ًا ًا وبغـيـ ًا بأن الله أنزل الـيـات وـهـو ـمـن أـكـبر خـلـق الـلـه عـنـاد عالم

إن فرعون عللفساد إرادته وقصده، ل لعدم علمه، قال تعالى:  
ًا يستضففعف طائفففة منهففم في الرض وجعل أهلهففا شففيع
يذبأح أبأناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسففدين

].4[القصص: 

الذين آتينففاهم الكتففابوكذلك اليهود الذين قال الله فيهم:  
].146[البقرةا:   يعرفونه كما يعرفون أبأناءهم

فإنهم ل يكففذبأونكوكذلك المشركون الذين قال الله فيهم:  
].33[النعام:   ولكن الظالمين بأآيات الله يجحدون

 وـهـم اـلـذين قـالوا اليمـان تصـديقوأما مرجئة الفقهاء:* 
القلب وقول اللسان، والعمال ليست منه، وكان منهم طائفة مــن
فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قول جهم، فعرفــوا أن
ًا إن ـلـم يتكـلـم باليـمـان ـمـع ـقـدرته علـيـه، النـسـان ل يـكـون مؤمـنـ
وعرـفـوا أن إبلـيـس وفرـعـون وغيرـهـم كـفـار ـمـع تـصـديق قـلـوبهم،
ولكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في اليمان لزمهم قول جـهـم،
ـادةا ـالوا زـي ولم يقولوا بزيادةا اليمان ونقصانه بسبب العمل، لكن ـق
اليمان كانت قبل اكتمال التشريع بمعنى أنه ـكـان كلـمـا أـنـزل الـلـه
آية وجب التصديق بها، فانضـم هـذا التصـديق إـلـى التـصـديق اـلـذي
كان قبله لكن بعد كـمـال ـمـا أـنـزل الـلـه ـمـا بـقـي اليـمـان يتفاـضـل
ـأبي عندهم، بل إيمان الناس كلهم سواء، إيمان السابقين الولين ـك
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بكر وعمر وإيمان أفجر النـاس كالحـجـاج وأـبـي مـسـلم الخراسـاني
.)(وغيرهما"

ـد* والرجففاء ـوام أو عـن ـد الـع ـثير ســواء عـن ـي عصــرنا ـك  ـف
المنتسبين إلى الدين..

- فمن إرـجـاء الـعـوام ـقـولهم المـشـهور: (اليـمـان ـفـي القـلـب)
وعدم اعتبارهم للعمال ـبـل إهمالـهـا أو التـهـاون بـهـا وتركـهـا بحـجـة

الكتفاء بصلح القلب وصفاء النية.

ـي - أما إرجاء المنتسبين إلى الدين أو الدعوةا الذين نناقشهم ـف
ًا لـيـس ـفـي تعرـيـف مـسـمى اليـمـان.. فـهـم هذا الكـتـاب فـهـو غالـبـ
ًا فيقوـلـون: اليمـان ـقـول باللسـان ًا ـسـليم يعرّفونه كمسمى تعريـفـ
واعتقاد بالجنان وعـمـل ـبـالجوارح والرـكـان.. أو يقوـلـون ـهـو ـقـول

وعمل وهو قول أهل السنة في اليمان..

ًا لكنهم عند تنزيل ذلك على الواقع وفي الناحية العملية خصوص
مع نواقض اليمان يظهر لك أن ركن العمل الذي أثبتوه في تعريف

ًا.. ًا وملغي اليمان مهمل عندهم بل يكاد يكون ساقط

نعم هم يقولون - أو أكثرهم - أن اليمان يزيد بالطاعة وينقــص
بالمعصية، كما قال أهل السنة.. لكن الذنوب جميعها عندهم ناقصة
لكمال اليمان فقط وليس فيها شيء ناقض لـصـل اليـمـان، اللـهـم
إل في حالة واحـدةا فقـط أن يرتبـط معهـا الجحـد أو الـسـتحلل أو
ـذا ـمـع أن العتقاد، هكذا على إطلقه مهما كان الذنب أو العمل، ـه

ّين فقال: "اليـمـان بـضـع وـسـبعون ـشـعبة [وـفـي رواـيـةالنبي   قد ب
ًًا)] فأفضلها [وعند الترمذي (أرفعـهـا)] ـقـول: ل إـلـه إل الترمذي (باب
الله وأدناها إماطة الذى عن الطريق، والحياء ـشـعبة ـمـن اليـمـان"

رواه مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي هريرةا.

فليس جميع شعب اليمان وأبوابه متـسـاوية، فـشـعبة (ل إـلـه إل
الله) ليست كشعبة (الحياء) أو (إماطة الذى عن الطريق).

بل منها ما في زواله نقص لليمان فقط كالحياء..

ومنها ما في زواله نقض لليمان كشعبة (ل إله إل الله)..

والخوارج ومن وافقهم وتابعهم ـمـن غلةا المكـفـرةا جعـلـوا زوال
أي شعبة من شعب اليمان ناقض ومزيل لصل اليمان..

) مستفاد ومختصر من كتاب اليمان لشيخ السلم ابن تيمية.(
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ـوا ـذهبهم - فجعـل فجاء مرجئة العصر - كرد فعل عليهم وعلى ـم
زوال شعب اليمان كلها ناقص لليمان فقط، ول شيء منها مزيــل
ٍد أو اعتقـاد.. وكلتـا أو ناقض لصـله، اللهـم إل مـا تعلـق منهـا بجحـ

الطائفتين ضالتان. 

أما أهل الحق وأـصـحاب الفرـقـة الناجـيـة والطائـفـة المنـصـورةا،
ـا فهم وسط في أبواب اليمان والكفر.. فشعب اليمان عندهم منـه
ُيزيله.. وهذا الـنـوع ينقـسـم إـلـى ما يؤثر فقط في كمال اليمان ول 
قسمين؛ الول: ما كان من كمال اليـمـان المـسـتحب، والـثـاني: ـمـا

كان من كمال اليمان الواجب.

ُُيزـيـل أـصـل اليـمـان وينقـضـه.. فاليـمـان ومن شعب اليمان ما 
على ذلك عندهم على ثلثة أقسام: 

* ما كان من كمال اليمان المستحب وهو ما رغب فيه الشارع
ولم يتوعد على التفريط فيه.

* وما كان من كمال اليمان الواجب وهو ما توعد الشارع عـلـى
ًا ل يصل إلى وعيد الكفر. التفريط فيه وعيد

* وما كان من أصل اليمان وهو ـيـتركب ـمـن ـكـل ـشـعبة ـيـزول
اليمان وينتقض بزوالها.

ول يتحكمون بشيء من ذلك فيجعلونه من هذا النوع أو ذاك إل
سبحانك ل علففم  بدليل شرعي ونص من الله تعالى أو رســوله 

].32[البقرةا: .. لنا إل ما علمتنا

وأقرب فرق الرجاء إلى مرجئة عصرنا هؤلء في أبواب اليمان
والكفر هم المرجئة المريسية: مرجئة بـغـداد، وـهـم أتـبـاع بـشـر ـبـن
غياث المريسي الذي كان يقول في اليمان: "إـنـه تـصـديق ـبـالقلب
ًا، وأن الكفر هو الجحد والنكار، لذا زعم أن السجود واللسان جميع

.)(للصنم ليس بكفر ولكنه دللة على الكفر"

ًا ًا مخرجـ ًا عمليـ وذلك لن مرجئة عصرنا ل يرون أن هنـاك كفـر
ـر ّلة إل أن يرتبط باعتقاد أو جحد أو استحلل فذلك هو الكـف من الم

عندهم..

ـدادي صا( ُق بين الفَرْق) لعبد القاهر البـغ َفْر ) انظر على سبيل المثال (ال
ًا الفصل في الملل والهواء والنحل لبن حزم (180 ).5/75. وانظر أيض
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سواء كان ذلك من باب سب الله تـعـالى أو الـسـجود للـصـنم أو
ـد ًا بـح التشريع مع الله أو الستهزاء بدين الله.. فكل ذلك ليس كفر
ذاته بل هو دليل على أن فاعله يعتقد الكفر، فالكفر هو معتـقـده أو
جـحـوده أو اـسـتحلله.. ففتـحـوا ـبـذلك ـبـاب ـشـر عظـيـم عـلـى أـهـل
السلم ولج منه كل ملـحـد وزـنـديق وـطـاعن ـفـي دـيـن الـلـه تـعـالى
ـم بـشـبه بأمان واطمئنان، ورقعوا للطواغيت المرتدين وجادلوا عنـه
ًا على بال أولئك الطواغيت، وـمـا ـسـمعوا بـهـا أـصـلً، ما خطرت يوم
ـاطلهم ًا مخلصين يذبون عنهم ويدافعون عن ـب وما كانوا ليجدوا جند
مثل مرجئة العصر هؤلء.. لذلك ـقـال بـعـض الـسـلف ـعـن الرـجـاء:
“هو دين يعجب الملوك!!؟ وقال بعـضـهم ـعـن فتـنـة المرجـئـة إنـهـا:

"أخوف على هذه المة من فتنة الخوارج".

وقالوا: "الخوارج أعذر عندنا من المرجئة" وهذا ليس قولً على
عواهنه، بل ـهـو ـحـق وـصـدق.. ـفـالخوارج ـكـان ـمـن دواـفـع غـلـوهم
ـا ـوا- أـم ـدوده -زعـم ـه وـح ـارم الـل ـداء الغـضـب لمـح ـم ابـت وانحرافـه

 إلى تعدي الحدود الشرعية والتحلل من)(المرجئة فقد أدى مذهبهم
القيود والضوابط الدينية، وفـتـح أـبـواب اـلـردةا تـسـهيلً عـلـى الكـفـار

ًا للزنادقة. وتيسير

ًا علــى الخــوارج ًا كــثيرةا جــد ولقــد شــهد عصــرنا هــذا ردود
المعاصرين وعـلـى أـهـل الغـلـو ـفـي التكفـيـر ـحـتى امتلت الـسـواق
بالكتب والرسائل حول ذـلـك، وـقـوي ـفـي أكثرـهـا التجـنـي، وـضـعف

النصاف.

ًا ـعـن الرـجـاء، وفي المقابل فقلما نـجـد ـمـن كـتـب تفـصـيلً طيـبـ
ّذر ـمـن ُيـَحـ ًا إرجاء العصر وأهله وـحـذر ـمـن ـشـبهاتهم كـمـا  وخصوص

.) (شبهات الخوارج..

) أقول: (أدى مذهبهم) لن المرجئة في بادىء أمرهم كان فيهم فقهــاء(
وُعباد وكانت مخالفتهم لهل السنة فقط في تعريف اليمان، فمع انهم كانوا
ـا الـشـيطان عليـهـم، ل يرون دخول العمال تحت مسمى اليمان لشبه ألقاـه
إل أنهم لم يتركوا العمال ول هونوا الكفر أو ـجـادلوا ـعـن المـشـركين.. لـكـن
ـي الرجاء تطور بعد ذلك وانقسم أهله إلى فرق وطوائف وصل بهم الحال ـف

آخر المر إلى ما نتكلم فيه..

() كان هذا قبل اثنتي عشرةا سنة، أما اليوم فقد أثـلـج ـصـدورنا وـقـرت (
عيوننا بما سطره كثير من إخواننا الموحدين في هذا الباب.
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ن ًا من النقص فـي هـذا البـاب، أو يس فلعل كتابنا هذا يسد شيئ
ًا ًا للـحـق وكـشـف سنة حسنة فيشجع أهل العلم على الكتابة فيه بياـنـ
لزيوف الباطل وشبه المبتدعة التي ـشـوهت الـحـق الـمـبين.. والـلـه
ًا ًا ويجعـلـه خالـصـ ُغلف ًا  ًا وقلوب ًا عمي ًا وأعين ًا ُصم أسأل أن يفتح به آذان

ًا.. لوجهه الكريم والحمد لله أولً وآخر
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بأسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب الـعـالمين والـصـلةا والـسـلم عـلـى ـخـاتم النبـيـاء
والمرسلين وبعد...

فاعلم رحمنا الله تعالى وإياك، أنه ـقـد تـنـاهى إليـنـا أـقـوال ـعـن
كثير ممن يدعي العلم والدعوةا إـلـى الـلـه، مفادـهـا أن لـيـس هـنـاك
قول أو عمل من العمال يكفر صاحبه به إل أن يرتبط ذلك باعتقاد
وإل فل، ويستثنون الصلةا.. وربما احتج بعضهم بحديث عبد الله ـبـن

ًاشقيق العقيلي رضي الله عنه: "كان أصحاب محمد  ـيئ  ل يرون ـش
. ويحتـجـون)(ـمـن العـمـال ترـكـه كـفـر غـيـر الـصـلةا" رواه الترـمـذي

ًا بـذنب مـا ـلـم يـسـتحله" وربمـا بالقول المشهور "ول نكفـر مسـلم
ًا. رفعه بعضهم وجعله حديث

وحصل أن تحاورت مع بعضهم وضربنا بعض المثلة التي تخالف
وتنقض ما قـعـدوه كالـسـب والـسـتهزاء والـسـجود للـصـنم ونـحـوه..
فقالوا: إن مـثـل ـهـذه الـقـوال والفـعـال ل تـصـدر إل ـعـن اعتـقـاد..
فالساب أو المـسـتهزىء أو الـسـاجد للـصـنم ل ـبـد وأـنـه يـضـمر ـمـن
فساد العتقاد والستخفاف بالدين وبشرائعه ما يدفعه إـلـى الـسـب
أو الستهزاء وأمثالهما.. فهذا هو الكفر، ل العمال.. ول يحكم على

عمل من العمال بالكفر إل بهذا القيد.

واعلم أن أـصـل المـسـألة إنـمـا أثـيـر ـحـول قـضـية التـحـاكم إـلـى
ـه أو ًا لحـكـم الـل ـه جـحـود الـطـاغوت وأن ـفـاعله ل يكـفـر إل إذا فعـل
استحللً - يقصدون طواغيت العصر المشرعين ـمـع الـلـه - فجعـلـوا
الكـفـر - أو قـيـد الكـفـر - ـفـي ـهـذه العـمـال الكفرـيـة ـهـو الجـحـود
والستحلل، ل نفس العمل الكفري من تحاكم للطاغوت أو تشريع
مع الله أو استهزاء بدين الله أو سب لشرع الله أو سجود لغير الله
ونحوه.. وقد كنت أظن أن هذا الـقـول الردـيـء الـعـاري ـعـن الدـلـة
إنما هو وقف على بعض الغرار حتى رأـيـت مـمـن ينتـسـبون للعـلـم
والصدارةا للدعوةا ويشار إليهـم بالبنـان بيـن العـوام والطغـام، مـن
يقول بذلك الفهم السقيم وينشرونه ويروـجـونه ـجـدالً ـعـن الطـغـاةا
وأعداء الدين من الحكام المرتدين.. فبادرت بكتاـبـة ـهـذه الورـقـات
لجل قمع هذه الشبهة وإبطالها، سائلً المولى عز وجل أن ينفع بها

ويجعلها خالصة لوجهه إنه نعم المولى ونعم النصير.

ًا من قول أبي هريرةا رـضـي الـلـه عـنـه وـهـو ـحـديث( ) ورواه الحاكم أيض
صحيح بطرقه.
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فصل 

في بأيان أن من العمال والقوال ما هو كفر
مجرد

إعـلـم أولً أن هـذه الـشـبهة ليسـت بالـشـبهة الجدـيـدةا، بـل ـهـي
قديمة ورثها هؤلء المقلدةا الجـهـال ـعـن أـشـياخهم ـمـن أـهـل الزـيـغ
ـي ـاث المريـس ـن غـي ـر ـب ـفوان وبـش ـن ـص ـم ـب ـال جـه ـلل أمـث والـض

وأضرابهم.. سواء من طريق الوجادةا، أم من وحي الشياطين..

فمما ينسب إلى بشر المريسي من القوال الشنيعة، ـقـوله: أن
السجود للشمس والقمر ليس بكفر ولكنه علمة علـيـه.. فـهـي إذن

عقيدةا جهم وأتباعه..

ـي محله ( ـالى ـف ـه تـع ـه الـل ـن ـحـزم رحـم ـام اـب ـال الـم ـذا ـق وـل
) في معرض كلمه عن سب الله تعالى: "وأما ـسـب الـلـه13/498

تعالى فما على ظهر الرض مسلم يـخـالف أـنـه كـفـر مـجـرد، إل أن
الجهمية والشعرية وهما طائفتان ل يعتد بهما يـصـرحون ـبـأن ـسـب
ـى ًا، قال بعضهم: ولكنه دليل عـل الله تعالى وإعلن الكفر ليس كفر

أنه يعتقد الكفر، ل أنه كافر بيقين بسبه الله تعالى".

ًا.. قلت: تأمل هذا ومطابقته لقول هؤلء الدعاةا الذين ذكرنا آنـفـ
].53[الذاريات: .. أتواصوا بأه  بأل هم قوم طاغون 

ـقـال: "وأـصـلهم ـفـي ـهـذا أـصـل ـسـوء ـخـارج ـعـن إجـمـاع أـهـل
ـالقلب فـقـط وإن السلم، وهو أنهم يقولون: اليمان هو التصديق ـب

.)(أعلن الكفر" أهـ

: "ثم يقال لهم إذ ليس شتم الـلـه تـعـالى عـنـدكم499وقال صا
ًا، فمن أين لكم أنه دليل على الكفر؟ كفر

فإن قالوا: لنه محكوم على قائله بحكم الكفر.

ًا بالقلب فقط ول دخل للعمال فـيــه،( ) أي ما دام اليمان عندهم اعتقاد
ن يخـالف ان منهـم م فإنه ل ينتقض عندهم إل باعتقاد، ومرجئة زماننا وإن ك
ـم ـط، إل أنـه ـف فـق ـه كتعرـي ـان وتعريـف ـي مـسـمى اليـم ـل ـف ـة الواـئ المرجـئ
يوافقونهم على نهجهم هذا في تنزـيـل الحـكـام، ويتبـنـون ـشـبهاتهم ويتبعونـهـا

ويروجونها.
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قيل لهم: محكوم عليه بنفس ـقـوله ل بمغـيـب ـضـميره اـلـذي ل
ـوله ـهـو يعلمه إل الله تعالى، فإنما حكم له بالكفر بقوله فـقـط، فـق
الكفر.. وقد أخبر تعالى عن قـوم يقولـون بـأفواههم مـا ليـس فـي
ًا كاليهود الذين عرفوا ـصـحة نـبـوةا محـمـد  قلوبهم فكانوا بذلك كفار
ًا بيقـيـن إذ ـ كما يعرفون أبناءهم وهم مع هذا كفار بالله تـعـالى قطـع

أعلنوا كلمة الكفر".

وقال رحمه الله تعالى في الموضع نفسه: "ولم يختلفوا في أن
فيه - أي كتاب الله - التسمية بالكفر والقطع بحكم الكفر على من

لقد كفر الففذين قففالوا إننطق بأقوال معروفة، كقوله تعالى:  
ولقد وقوله تعالى:    ]،17[المائدةا:   الله هو المسيح ابأن مريم

 فصح أن]74[التوبة:   قالوا كلمة الكفر وكفروا بأعد إسلمهم
ًا" اهـ. يكون الكفر كلم

ْتَم ـمـن أظـهـر)(وقال في الفصل : "وأما الشعرية فقالوا: إّن ـَشـ
السلم لله تعالى ولرسوله بأفحش ـمـا يـكـون ـمـن الـشـتم، وإعلن

، والقرار بأنه يدين بذلك،)(التكذيب بهما باللسان بل تقية ول حكاية
ًا، ـثـم خـشـوا مـبـادرةا جمـيـع أـهـل الـسـلم ليس شيء من ذلك كفر

ًا". لهم، فقالوا: لكنه دليل على أن في قلبه كفر

بل نقل في الموـضـع نفـسـه ـعـن الـشـعرية أنـهـم يقوـلـون: "إن
إبليس لم يكفر بمعصية الله تعالى في ترك السجود لدم ول بقوله

أنا خير منه، وإنما كفر بجحد لله تعالى كان في قلبه".

ثم قال: "وهذا خلف للـقـرآن، وتكـهـن ل يـعـرف ـصـحته إل ـمـن
حدثه به إبليس عن نفسه. عـلـى أن الـشـيخ غـيـر ثـقـة فيـمـا يـحـدث

به.." اهـ.

: "وقد تقصينا الرد على أهل هذه المقالة الملعونة76وقال صا
في كـتـاب لـنـا اـسـمه كـتـاب "اليقـيـن ـفـي النـقـض عـلـى الملـحـدين

المحتجين عن إبليس اللعين وسائر الكافرين".

قلت: ولم أقع على هذا الكتاب.. ولكنه أورد في كتابه "الفصــل
في الملل والهواء والنحل" ـفـي رده عـلـى الجهمـيـة والمرجـئـة ـمـا

.) ( وما بعدها..239يكفي ويشفي الغليل.. انظر الجزء الثالث صا

.75 صا5) الفصل في الملل والهواء والنحل (طبعة دار الجيل) جـ(

) أي النقل والخبار على سبيل الحكاية، فإن ذلك مستثنى بل خلل.(
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ًا ومن ذلك قوله: "وأما قولهم إّن ـشـتم الـلـه تـعـالى لـيـس كـفـر
ًا". قال:وكذلك شتم رسول الله   ولكنه دليل على أن في قلبه كفر

يحلفون بأففالله مففا"فـهـو دـعـوى، لن الـلـه تـعـالى ـقـال:           
قالوا، ولقففد قففالوا كلمففة الكفففر وكفففروا بأعففد إسففلمهم

].74[التوبة: 

فنص - تعالى - على أن من الكلم ما هو كفر.

إذا سمعتم آيات اللفه يكفففر بأهففا ويسففتهزأوقال تعالى:  
بأها فل تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم

ًا مثلهم ].140[النساء:   إذ

فنص تعالى: أن من الكلم في آيات الله - تعالى - ـمـا ـهـو كـفـر
بعينه مسموع.

ــالى:   ــال تـع قفففل أبأفففالله وآيفففاته ورسفففوله كنتفففم وـق
تستهزءون ل تعتذروا قففد كفرتففم بأعففد إيمففانكم إن نعففف

].66، 65[التوبة:   عن طائفة منكم نعذب طائفة

فنص - تعالى - على أن الـسـتهزاء ـبـالله - تـعـالى - أو بآـيـاته أو
برسول من رسله كفر ُمخرج عن اليمان ولم يـقـل - تـعـالى - ـفـي
ًا بنـفـس ًا، ـبـل جعلـهـم كـفـار ذلك أـنـي علـمـت أن ـفـي قـلـوبهم كـفـر

الستهزاء.

ومن ادعى غير هذا فقد قّول الله تعالى ما لم يقل وكذب على
).3/244الله تعالى. أهـ   (

ًا ( ) في رده على أهل الرجاء: (لو3/253وقال في الفصل أيض
ًا - عليه الصلةا والسلم - ـكـافر وـكـل ـمـن ًا قال: إن محمد أن إنسان
تبعه كافر وسكت، وهو يريد كافرون بالـطـاغوت كـمـا ـقـال تـعـالى: 
فمففن يكفففر بأالطففاغوت ويففؤمن بأففالله فقففد استمسففك

، لما اختـلـف أـحـد]256[البقرةا:   بأالعروة الوثاقى ل انفصام لها
من أهل السلم في أن قائل هذا محكوم له بالكفر.

وـكـذلك لـو ـقـال إن إبليـس وفرـعـون وأبـا جـهـل مؤمنـون، لمـا
اختلف أحد من أهل السلم في أن قائل ـهـذا محـكـوم ـلـه ـبـالكفر،

وهو يريد أنهم مؤمنون بدين الكفر.." اهـ.

) وحـمـده لـبـن19-4/18() ومعلوم مدح شيخ الـسـلم ـفـي الفـتـاوى ( (
حزم في مسائل اليمان والرد على المرجئة.
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قلت: فصح أننا كفرناه بمجرد قوله وكلمه الكفري ول دخل لـنـا
ًا كفرـنـاه بمغيب اعتقاده.. وهكذا كل من أظـهـر ـقـولً أو عملً كفرـيـ
ـه ـعـز بمحض ذلك القول أو العمل إذ مغيب اعتقاده ل يعلمه إل الـل

)(: "إني لم أبعث لشق عن قلوب الناس"وجل.. وقد قال الرسول 

ّدعي عـلـم الغـيـب ل ـشـك ّدعي خلف هذا مدع علم الغيب، وم فالم
كاذب.

“وقد شهد الله تعالى بأن أهل الكتاب يعرفون الحق ويكتـمـونه،
ـه  ًا رســول الـل ـد ـق وأن محـم ـالى ـح ـه تـع ـون أن الـل ـق،ويعرـف  ـح

ويظهرون بألسنتهم خلف ذـلـك، ومـا ـسـماهم الـلـه ـعـز وـجـل ـقـط
ًا إل بما ظهر منهم بألسنتهم وأفعالهم" .)(كفار

فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر وقال تعالى: 
ًا ًا وعلففو مبين * وجحدوا بأهففا واسففتيقنتها أنفسففهم ظلمفف

].14، 13[النمل: 

ًا ـنـص جـلـي ل يحتـمـل ـتـأويلً عـلـى أن قال ابن حزم: "وهذا أيض
الكفار جحدوا بألسنتهم اليات التي أتى بها النبياء - عليـهـم الـصـلةا

.)(والسلم - واستيقنوا بقلوبهم أنها حق"

وقال رحمه الله: "واحتج بعضهم في هذا المكان بقول الخـطـل
النصراني لعنه الله إذ يقول:

جعل اللسان على الفؤادإن الكلم لفي الفؤاد وإنما
)(دليل

ـل ـون قاـئ قال فجوابنا على هذا الحتجاج أن نقول: ملعون، ملـع
هذا البيت، وملعون من جعل قول هذا النصراني حجة في دين الله
عز وجل، وليس هذا من باب اللـغـة اـلـتي يحـتـج فيـهـا ـبـالعربي وإن
ًا، وإنما هي قـضـية عقلـيـة، فالعـقـل والـحـس يـكـذبان ـهـذا كان كافر
البيت. وقضية شرعية، فالله عز وجل أصدق من النصراني اللعيــن

يقولون بأأفواههم ما ليس في قلففوبأهم إذ يقول عز وجل: 

).60، 40) رواه البخاري في المغازي ((

).3/259) الفصل ((

).3/243) الفصل ((

) قال في المتاع والمؤانسة: (البيت موضوع على الخطل، فلـيـس ـهـو(
في نسخ ديوانه، وإنما هو لبن ضمضام ولفظه: إن البيان لفي الفؤاد... الخ.
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، فقد أـخـبر ـعـز وـجـل ـبـأن ـمـن الـنـاس ـمـن يـقـول]167[آل عـمـران: 
بلسانه ما ليس في فؤاده بخلف قول الخطل لعنه الله.

فأما نحن فنصدق الله عز وجل ونكذب الخطل، ولعن الله ـمـن
يجعل الخطل حـجـة ـفـي ديـنـه. وحـسـبنا الـلـه ونـعـم الوكـيـل. اهـــ (

3/261.(

إن الذين ارتدوا علففى ): "وقد قال عز وجل: 3/262وقال (
أدبأارهم من بأعد ما تبين لهففم الهففدى * الشففيطان سففّول
لهم وأملى لهم، ذلك بأأنهم قالوا للذين كرهففوا مففا نففزل
الله سففنطيعكم فففي بأعففض المففر واللففه يعلففم إسففرارهم
فكيف إذا توفتهم الملئكة يضربأون وجففوههم وأدبأففارهم
ذلك بأأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فففأحبط

].28-25[محمد:  )( أعمالهم

ًا بعد علمـهـم الـحـق. وبـعـد أن قال: فجعلهم تعالى مرتدين كفار
تبين لهم الهدى، بقولهم للكفار ما قالوا فـقـط. وأخبرـنـا تـعـالى أـنـه
يعرف إسرارهم، ولم يقل تعالى أنها جحد أو تصديق، ـبـل ـقـد ـصـح
أن في سرهم التصديق، لن الـهـدى ـقـد ـتـبين لـهـم. وـمـن ـتـبين ـلـه

شيء فل يمكن البتة أن يجحده بقلبه أصلً".

يحلفون بأففالله مففا وقال رحمه الله تعالى عن ـقـوله تـعـالى: 
قالوا، ولقد قففالوا كلمففة الكفففر، وكفففروا بأعففد إسففلمهم

ـة:  : "فصح بـنـص الـقـرآن. أن ـمـن ـقـال كلـمـة الكـفـر، دون]74[التوـب
تقية، فقد كفر بـعـد إـسـلمه، فـصـح أن ـمـن اعتـقـد اليـمـان وتلـفـظ

) ـمـن339بالكفر فهو عند الله تعالى كافر بـنـص الـقـرآن) أهـــ صا(
(كتاب الدرةا فيما يجب اعتقاده).

يا أيهففا الففذين آمنففوا ل ترفعففوا أصففواتكم وقال تـعـالى: 
فوق صوت النبي ول تجهروا لففه بأففالقول كجهففر بأعضففكم

].2[الحجرات:   لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم ل تشعرون

فهذا نـص جـلـي وخـطـاب للـمـؤمنين بـأن إيمـانهم يبـطـل جمـلـة
 دون جـحـد ـكـانوأعمالهم تحبط برفع أصواتهم فوق ـصـوت الـنـبي 

أن منهم أصلً، ولو كان منهم جحد لشعروا به، والله تعالى أخبرنـا ب
ذلك يكون وهم ل يشعرون.

 ويراـجـع كلم العلـمـة الـشـنقيطي ـفـي28 إـلـى 25 آية ) سورةا محمد (
تحكيم القوانين حول هذه اليات في تفسيره القيم أضواء البيان فإنه مهم.
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ـاعله ـان ـف ًا مبطلً ليـم فصح أن من أعمال الجسد ما يكون كفر
جملة. 

ـل ـي ـك ًا لكن على ما حكم الله تعالى به ـف ومنه ما ل يكون كفر
ذلك ول مزيد" أهـ.

قلت: وهذا هو الحق الذي ل مرية فيه.

ـال وليس كما يقول الخوارج الضالون أن جميع الذنوب من أعـم
الجسد كفر يناقض اليمان.

ـع ًا، ـمـن أن جمـي ـ ـة العـصـر الـضـالون أيـض ـا يـقـول مرجـئ ول كـم
العـمـال واـلـذنوب ل يكـفـر فاعلـهـا إل باعتـقـاد. ـبـل الـحـق أن ـمـن

العمال المجردةا ما ينقض ويهدم اليمان كما بان لك وظهر..

ومنها ما ينافي كمال اليمان فقط فينقصه ويخدشه ول ينقضــه
إل باستحلل أو جحود..

وهذا التفصيل ضيعه وأعرض عنه الخوارج بإفراطهم، والمرجئة
بتفريطهم.. وكلهما طائفتان ضالتان..

بل ينسب إلى إبراهـيـم النخـعـي ـقـوله: "لفتـنـة المرجئـة أـخـوف
.)(على هذه المة من فتنة الزارقة"

.)(وقوله: "الخوارج أعذر عندي من المرجئة"

ويقول الوزاعي: كان يحيى وقتادةا يقولن: "لـيـس ـمـن الـهـواء
.)(شيء أخوف عندهم على هذه المة من الرجاء"

ول شك أن الرجاء كان ردةا فعل على فتنـة الخـروج علـى ولةا
الجور وما ترتب عليه من ـسـجن وقـتـل وابتلءات، إذ أول ـمـا ظـهـر

ن الشـعث ن ب د الرحم ا ردةا)(الرجاء وانتشر بعد هزيمة عب  ولكنه

).1/313) كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ((

) فليهنأ مرجئة العصر وأشياخهم أنهم أضل من1/337) المرجع نفسه ((
ًا. ًا وبهتان الخوارج، ذلك الوصف الذي طالما رموا به أهل الحق زور

).1/318) المرجع نفسه ((

ـن( ـة اـب ـد هزيـم ) "ذكر الذهبي عن قتادةا، قال: إنما حدث هذا الرجاء بـع
) ـسـير أعلم النبلء واـبـن الـشـعث ـهـذا ـخـرج عـلـى ولةا5/275الـشـعث". (

زمانه ومعه طائفة من أهل العلم ووقعت بينـهـم وبـيـن الحـجـاج وـقـائع ـكـثيرةا
هـ في83 أو 82انهزم في أكثرها الحجاج إلى أن جاءت وقعة الجماجم سنة 

العراق حيث كان الغـلـب والظـفـر للحـجـاج.. وعـلـى أـثـر ـهـذه الهزيـمـة ظـهـر
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فعل غير منـضـبطة بـضـوابط الـشـريعة. كـحـال مرجـئـة العـصـر ـفـي
ـذا ـي ـه ـرةا ـف ـى غلةا المكـف ـل عـل ّدةا فـع ـا ر ـتي غالبـه ـاتهم اـل تخبـط
الزمان.. بل وعلى أهل الحق المكفرين لمن كـفـره الـلـه ورـسـوله 
ًا كمداهناتهم وركونهم للطـغـاةا الـحـاكمين، فـهـي ـفـي بالدليل.. تمام
الـغـالب ردةا فـعـل لتنكـيـل ـهـؤلء الطـغـاةا بأـهـل التوحـيـد وـسـجنهم

وتعذيبهم..

وطالب الحق ل تتحكم فيه ردود الفعل العكسية هذه، بل يضــع
نصب عينيه حديث المصطفى صلوات الله عليه في صـفة الطائـفـة
الظاهرةا المنصورةا: "ل يـضـرهم ـمـن ـخـالفهم ول ـمـن ـخـذلهم" فل
يتضرر أو ينحرف أو يتأثر بالمفِرطين ول ـبـالمفِّّرطين.. ـبـل ل ـيـزال

ًا على المحجة البيضاء التي تركه عليها النبي  ًا ثابت ـىقائم ـتى يلـق  ـح
الله..

* وبعد أن سقنا لك أكثر كلم المام ابن حزم في هذه المسألة
نـعـّرج عـلـى ـشـيخنا ـشـيخ الـسـلم اـبـن تيمـيـة نـسـتفتيه ـفـي ـهـذه
المسألة، وليس مرادنا من وراء ذلك إل قطع حلـوق ضـلل مرجئـة
العصر الذين يتشدقون ببعض كلمه رحـمـه الـلـه تـعـالى.. إذ ليـسـت
الحجة كلم ابن حزم ول كلم ابن تيمية ول غيرهما بل الحجــة كلم
ـِف بكلم الله وكلم رسوله صلوات الله وسلمه عليه.. ومن لم يكـت

الله وكلم رسوله فل نتعب أنفسنا معه..

[الجاثيــة:  فبأي حديث بأعد الله وآياته يؤمنون قال تعالى: 
6.[

ورحم الله ابن القيم إذ يقول:

الله في قلـــب ول   من لم يكن يشفيـــــه ذان     فل شفاه 
أبدان

فل كفاه الله شر حــوادثمن لم يكن يكفيـــــه ذان 
الزمان

         رماه رب العرش بالقللمن لــم يكــن يغنيـه ذان
والحرمان

         تلك الراذل سفلـةإن الكلم مع الكبار وليس مع
الحيــــوان

قال رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول:

الرجاء..
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ًًا، ـسـواء ـكـان ًًا وباطـنـ "إن ََسَّّب الله أو سب رسوله كـفـر ـظـاهر
الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مـسـتحلً ـلـه أو ـكـان ذاهلً ـعـن
اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن اليمان
قول وعمل.." إلى أن ـقـال: "وـكـذلك ـقـال أـصـحابنا وغيرـهـم: ـمـن
ًا.." قال: "وهذا هو الصــواب ًا أو جاد سب الله كفر سواء كان مازح
المقطوع به.. وقال القاضي أبو يعلى في المعتمد: ـمـن ـسـّب الـلـه
أو سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل سـبه أو ـلـم يسـتحله، فـإن

قال لم أستحل ذلك لم يقبل منه..".

ًا ( ): "ويجب أن يعلم أن القول بأن كـفـر الـسـاب515وقال أيض
ـفـي نـفـس الـمـر إنـمـا ـهـو لـسـتحلله الـسـب، زلـة منـكـرةا وهـفـوةا

عظيمة..".

ـة "وإنما وقع من وقع في هذه المهواةا بما تلقوه من كلم طائـف
من متأخري المتكلمين وهم الجهمـيـة الـنـاث اـلـذين ذهـبـوا ـمـذهب
الجهمـيـة الوـلـى ـفـي أن اليـمـان ـهـو مـجـرد التـصـديق اـلـذي ـفـي

القلب..".

): "إن الحكاية المذكورةا عن الفقهاء إنه إن كان517وقال صا(
مستحلً كفر وإل فل، ليس لها أصل وإنما نقلها القاضي - من كتاب

.)(بعض المتكلمين"

): "إن اعتقاد حّل الـسـب كـفـر ـسـواء اـقـترن ـبـه516وقال صا(
.) (وجود السب أو لم يقترن)

ِّّفر ـهـو اعتـقـاد الـحـل، فلـيـس ـفـي ًا: "إنه إذا كان المك وقال أيض
السب ما يدل على أن الساب مستحل، فيجب أن ل يكفر ل ســيما

ـاوي (( ـاء تخبـطـوا7/403) وقد ذكر ابن تيمية في الفـت ) أن بـعـض الفقـه
بين قول السلف وقول الجهمية في هذه المسألة بـسـبب أنـهـم أـخـذوا بـحـث
هذه المسائل ـمـن كـتـب أـهـل الكلم اـلـذين نـصـروا ـقـول جـهـم ـفـي مـسـائل
اليمان، فتراهم تارةا ينصرون ـقـول الئـمـة، وـتـارةا ـيـذكرون ـمـا يناـسـب كلم
جهم. وذكر أن القاضي عياض لما عرف هذا من قول أـصـحابه أنـكـره ونـصـر

قول مالك وأهل السنة وأنه أحسن في ذلك..

() قلت: وهذا مطابق لرد تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى على ـمــن (
ـالى:  ـوله تـع ـأول ـق ومففن لففم يحكففم بأمففا أنففزل اللففه فأولئففك هففم ـت

ًا.. إذ ـقـال ـفـي ـمـدارج الـسـالكين: "وـهـذا ـتـأولالكافرون   بأن فعله جحود
مرجوح فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم" اهـ.
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ًا أو)(إذا قال أنا أعتقد أن هذا حرام ـ ًا وعبـث ًا وـسـفه  وإنما أقول غيـظـ
ًا كما قال المنافقون:  ].65[التوبة:   إنما كنا نخوض ونلعب لعب

ًا، فهو خلف نص القرآن. فإن قيل: ل يكونون كفار

ًا فهو تكفـيـر بغـيـر ـمـوجب إذا ـلـم يجـعـل وإن قيل: يكونون كفار
ًا. نفس السب مكفر

وقول القائل: أنا ل أصدقه في هذا، ل يـسـتقيم؛ ـفـإن التكفـيـر ل
يكون بأمر محتمل، ـفـإذا ـكـان ـقـد ـقـال: (أـنـا أعتـقـد أن ذـلـك ذـنـب

ومعصية وأنا أفعله)، فكيف يكفر إن لم يكن ذلك كفرا ؟.

ل تعتذروا قففد كفرتففم بأعففد ولـهـذا ـقـال ـسـبحانه وتـعـالى: 
ـ 66[التوبة:   إيمانكم ولم يقل: "قد ـكـذبتم ـفـي ـقـولكم: إنـمـا كـنـا]ـ،

نخوض ونلعب" فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في سائر مــا
أظهروا من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر لو كانوا صادقين.

ّين ـب بل بين أنهم كفروا بعد إيمانهم، بهذا الخوض واللعب، وإذا ـت
أن مذهب سلف المة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة فــي
نفسها كفر، استحلها ـصـاحبها أو ـلـم يـسـتحلها، فاـلـدليل عـلـى ذـلـك

).517جميع ما قدمنا" اهـ. من الصارم المسلول (

مففن كفففر * ويقول رحمه الله تعالى في تفسير قوله تـعـالى: 
أأكره وقلبه مطمئففن بأاليمففان بأالله من بأعد إيمانه إل من 

ًا.. ، اليات قال: "لو]106[النحل:    ولكن من شرح بأالكفر صدر
ًا إل إذا شرح بـه الصـدر ـلـم يـسـتثن كان التكلم بالكفر ل يكون كفر
المكره. فلما استثنى المـكـره عـلـم أن ـكـل ـمـن تكـلـم ـبـالكفر غـيـر

ًا للحكم". اهـ. ًا. فهو حكم وليس قيد المكره فقد شرح به صدر

ًا للحكم" ـفـإنه مـهـم.. وتأمل قول الخير.. "فهو حكم وليس قيد
فالمعلن لكلمة الكـفـر لغـيـر ـعـذر ـشـرعي ـكـافر ـقـد ـشـرح ـبـالكفر
صدره، ول يقال ننظـر حـتى نعـرف مـا فـي صـدره أمعتقـد هـو أم
ـذا ّبه ـه مستحل أم ل؟.. وكذا الساب لله ولرسوله ولدينه شارح بس
ًا قد صدره للكفر وإن لم يعلمنا هو بذلك، وكذا الساجد للصنم طائع
شرح ـبـالكفر ـصـدره بفعـلـه ـهـذا ول يـقـال ننـظـر أمـسـتحل أم غـيـر
مستحل، لن هذه العمال أعمال مكفرةا بذاتها، وكذا المـشـّرع ـمـع

): "لو قال6/189) ومثله قول محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فتاويه ((
َّّكم القانون: أنا أعتقد أنه باطل. فهذا ل أثر له، ـبـل ـهـو ـعـزل للـشـرع، من ح

كما لو قال أحد: أنا أعبد الوثان وأعتقد أنها باطل" اهـ.
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ًا ـقـد ـشـرح ًا ومعـبـود ًا ومشرع الله أو المتبع والمبتغي غير الله حكم
ًا ـفـي ذـلـك أو باتـبـاعه ًا معـبـود ـبـالكفر ـصـدره بجـعـل نفـسـه طاغوـتـ
ـتحل ـر أـس ـول ننـظ ـرعه، ول نـق ـاكمه لـش ـتزامه وتـح ـاغوت واـل للـط
التشريع مع الله واعتقده أم لم يعتـقـده.. وـكـذا المـسـتهزئ بـشـيء
من دين الله كافر باستهزائه نفسه، ـشـارح ـبـالكفر ـصـدره وإن ـلـم
يخبرنا هو بذلك، فنكفره بمجرد الستهزاء ول نتوـقـف ـحـتى نـسـأله
عن اعتقاده واستحلله، بل لو ـصـّرح ـبـأنه غـيـر معتـقـد ول مـسـتحل

ل تعتففذروا قفد كفرتفم بأعفد لكفرناه وقلنا له كما قال تـعـالى: 
].66[التوبة:   إيمانكم

ًا للكـفـر كـمـا ـد فهو حكم بالكفر كما ذكر شيخ السلم وليس قـي
ًا ـد ـبي الخـفـي قـي جعله مرجئة العصر. ولو اعتبر مثل هذا المر الغـي

للكفر في العمال المكفرةا لصبح دين الله ألعوبة بيد كل زنديق.

ـه يضــمر الحســان ـم أـن ـافر ول مشــرك إل ويزـع ـن ـك ـا ـم فـم
.)(والتوفيق واليمان والرشاد

والشارع الحكيم إنما أناط الحكام الـشـرعية - ومنـهـا التكفـيـر -
في الدنيا بعـلـل وأـسـباب ـظـاهرةا ومنـضـبطة، وـلـم ينطـهـا بأـسـباب

خفية أو غيبية أو باطنية فهذا كله يتبع أحكام الخرةا.

ُكفر التكذيب والجحود ما هو إل نوع واحد من أنواع الكفــر.. ثم 
وليس هو النوع الوحيد كما هو معلوم..

ًا فـقـد ـجـاء نـفـر ـمـن7/561) يقول شيخ السلم في الفتاوى (( ): "وأيـضـ
 فقالوا: نشهد أنك لرسول، ولم يكونوا مـسـلمين ـبـذلك،اليهود إلى النبي 

ـك لنهم قالوا ذلك على سبيل الخبار عما في أنفسهم أي نعلم ونجزم أـن
رسول الله، قال: "فلم ل تتبعوني"؟ قالوا: نخاف من يهود.

فعلم أن مجرد العلم والخبار عنه لـيـس بإيـمـان، ـحـتى يتكـلـم باليـمـان عـلـى
وجه النشاء المتضمن لللتزام والنقياد.."اهـ.

وهذا من هذا.. فمجرد الخبار عن اعتـقـادهم اليـمـان وإرادةا الحـسـان
والرشاد وأنهـم فـي ـصـدورهم يعتـقـدون أن الـشـريعة أفضـل مـن قـوانينهم،
ويعتقدون وجوب تحكيمها، كل هذا الذي يرقع لهم به مرجئة العـصـر ل يغـنـي
ـه ـعـرض ًا، ما داموا ل يلتزمون ذلك ول ينقادون له، بل يـضـربون ـب عنهم شيئ
الحائط ويعطلونه، ويعملون قوانينهم ويقدمونها عليه ويشرعون ـمـع الـلـه ـمـا
لم يأذن به الله، ويحاربون أولياء الـلـه الموـحـدين المـتـبرئين ـمـن تـشـريعاتهم
ويواـلـون وينـصـرون ويكرـمـون أـعـداء الـلـه المـلـتزمين المتبعـيـن المناـصـرين

لتشريعاتهم.
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ًا ـفـي الفـتـاوى ( ):7/560يـقـول ـشـيخ الـسـلم اـبـن تيمـيـة أيـضـ
"فهؤلء القائلون بقول جهم والصالحي قد ـصـَّّرحوا ـبـأن ـسـب الـلـه
ًا ورسوله، والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلم الكفر ليس هو كفر
ـذا أن ـع ـه في الباطن ولكنه دليل في الظاهر على الكفر ويـجـوز ـم
ًا ًا ـلـه مؤمـنـ ًا بالله موـحـد يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارف
ًا به، فإذا أقيمت عليهم الحـجـة بـنـص أو إجـمـاع أن ـهـذا ـكـافر باطـنـ

ًا. وظاهر

قالوا: هذا يقتضي أن ذلـك مسـتلزم للتكـذيب البـاطن.. فيقـال
ًا بغـيـر ـكـره، ـبـل ـمـن لهم فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوع
ًا غـيـر مـكـره، وـمـن اـسـتهزأ ـبـالله وآـيـاته تكلم بكلمات الكفر طائـعـ
ًا، وأن ـمـن ـقـال: أن مـثـل ـهـذا ـقـد ًا وـظـاهر ورسوله فهو كافر باطن
ً ًا بالله وإنما هو كافر بالظاهر. فإنه قال قول يكون في الباطن مؤمن
معلوم الفساد بالضرورةا من الدين، وقـد ذـكـر اللـه كلمـات الكفـار
في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بها.. كقوله تـعـالى: 

لقد ، ]73[المائدةا:   لقد كفر الذين قالوا إن الله ثاالث ثالثاة
ـدةا:  كفر الذين قالوا إن الله هو المسففيح ابأففن مريففم [الماـئ

ًا.] 16 وأمثال ذلك". اهـ مختصر

ـرد ـم ـي ـه ـل ًا عن اية سورةا النحل نفسها: "ومعلوم أـن ويقول أيض
ـو ـه، وـه بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط، لن ذلك ل يكره الرجل علـي
ـقـد اـسـتثنى ـمـن أـكـره، وـلـم ـيـرد مـن ـقـال واعتـقـد، لـنـه اـسـتثنى
المكره، وهو ل يكره على القصد والقول، وإنما يـكـره عـلـى الـقـول
فقط، فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعلـيـه غـضـب ـمـن الـلـه
وله عذاب أليم. وأنه كافر بذلك إل من أكره وهو مطمئن باليمان..

ًا. ًا من المكرهين، فإنه كافر أيض ولكن من شرح بالكفر صدر

ًا إل من أـكـره، فـقـال بلـسـانه كلـمـة فصار من تكلم بالكفر كافر
الكفر وقلبه مطمئن باليمان.

ـتهزئين:  ـق المـس ل تعتذروا قففد كفرتففم وقال تعالى في ـح
ـة:  بأعد إيمانكم ـالقول ـمـع أنـهـم ـلـم]66[التوـب  ـفـبين أنـهـم كـفـار ـب

يعتقدوا صحته وـهـذا ـبـاب واـسـع" اهـــ ـمـن الـصـارم المـسـلول صا(
524.(

ًا صا( * وقد نص رحمه الله تـعـالى ـفـي الـصـارم المـسـلول أيـضـ
) أن إيذاء النبي والدعاء عليه في حياته بالموت ـلـو ـصـدر ـمـن222

ًا. مسلم كان به مرتد
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) أن قتل النبي من أـكـبر أـنـواع الكـفـر وإن زـعـم453وذكر صا(
القاتل أنه لم يقتله مستحلً، وذكر عن إـسـحاق بـن راهـويه أن ـهـذا

إجماع من المسلمين.

ًا ـفـي الكـتـاب نفـسـه صا( ): ".. وبالجمـلـة فـمـن178ويقول أيض
ًا إذ ُكفٌر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون ـكـافر قال أو فعل ما هو 

ل يقصد أحد الكفر إل ما شاء الله" اهـ.

ويستثنى بالطبع من هذا الطلق - كما نقلنا ـلـك ـمـن قـبـل ـمـن
ـة أو نـحـو ـة أو حكاـي كلم ابن حزم - من أعلن الكفر أو نطق به تقـي
ذلك مما استثناه الشارع، فإن نعق مرجئة العـصـر وـقـالوا: مهلً ـمـا
هذا الستثناء وما الذي جعل ناطق الكفر هنا يـخـرج عـمـا قررتـمـوه

من قبل، من أن قائل الكفر وفاعله يكفر ولو لم يعتقد. 

قلنا: هو مستثنى في هذه المواضع بنص كلم الله تعالى.. والله
عز وجل هو الذي يسمي ويصف ما يـشـاء بـمـا يـشـاء. فاـلـذي أوـقـع
مسمى الكفر على من وقع بأعمال أو نـطـق ـبـأقوال مكـفـرةا.. ـهـو
سبحانه نفـسـه اـلـذي اـسـتثنى ـهـذه المواـضـع.. وإليـكـم رد منجنـيـق
الغرب ابن حزم عـلـى أـشـياخكم وأـسـلفكم ـمـن المرجـئـة الواـئـل

حول هذه الشبهة.

): "لـقـد قلـنـا أن3/250ـقـال رحـمـه الـلـه تـعـالى ـفـي الفـصـل (
التسمية ليست لنا وإنما هي لله تعالى.

- فلما أمرنا تعالى بتلوةا القرآن، وقد حكى لـنـا فـيـه ـقـول أـهـل
ارئ الكفـر، وأخبرنـا تعـالى أنـه ل يرضـى لعبـاده الكفـر، خـرج الق
للقرآن بذلك عن الكفر إلى رضى الله عز وـجـل واليـمـان بحـكـايته

ما نص الله تعالى عليه.

إل - ولما أمر الله تعالى ـبـأداء الـشـهادةا ـبـالحق فـقـال تـعـالى: 
ـرف:   من شهد بأالحق وهففم يعلمففون ، ـخـرج الـشـاهد]86[الزـخ

ًا إلى رضى الـلـه المخبر عن الكافر بكفره، عن أن يكون بذلك كافر
عز وجل واليمان.

إل من أكره وقلبه مطمئففن بأاليمففان - ولما قال تعالى: 
ًا  ـخـرج ـمـن ثـبـت]106[النحــل:   ولكن من شرح بأففالكفر صففدر

ًا إـلـى رخـصـة الـلـه تـعـالى إكراهه عن أن يكون بإظهار الكـفـر ـكـافر
والثبات على اليمان.
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ًا ًا ول مكرـهـ ًا ول حاكـيـ ًا ول ـشـاهد وبقي من أظهر الكفر ل قارـئـ
ه بحكـم الكفـر على وجوب الكفر له بإجمـاع المـة علـى الحكـم ل

ـروبحكم رسول الله  ـة الكـف  بذلك وبنص القرآن على من قال كلـم
إنه كافر.

ًا وليس قول الله عز وجل:  ولكن من شففرح بأففالكفر صففدر
 على ما ظنوه من اعتقاد الكفر فقط، بل كّل من نطق]106[النحل: 

ًا ول ـ بالكلم الذي يحكم لقائله عند أهل السلم بحكم الكفر ل قارـئ
ًا بمعنى أنه شرح ًا فقد شرح بالكفر صدر ًا ول مكره ًا ول حاكي شاهد
صدره لقبول الكفر المحرم على أهل السلم وعلى أهل الكفر أن

يقولوه، وسواء اعتقدوه أو لم يعتقدوه.." اهـ.

ول بأس أن أورد هنا للمستزيد أقوالً منثورةا أخرى لئمة آخرين
غير ابن حزم وابن تيمية حول هذا الموضوع. 

:53* يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في (كتاب الصــلةا) صا
"وـشـعب اليـمـان قـسـمان: قولـيـة وفعلـيـة، وـكـذلك ـشـعب الكـفـر

نوعان: قولية وفعلية. 

ومن شعب اليمان القولية ـشـعبة ـيـوجب زوالـهـا زوال اليـمـان
فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب – زوالها – زوال اليمان.

وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر بالتيان بكلـمـة
الكفر اختيارا وهي ـشـعبة ـمـن ـشـعب الكـفـر، فـكـذلك يكـفـر بفـعـل

شعبة من شعبه كالسجود للصنم والستهانة بالمصحف" اهـ.

ومنه تعرف أن (الكفر العملي) ليس كله أصغر عند أهل العلم،
ًا لما يروجه مرجئة زماننا. بل منه ما هو كفر مخرج عن الملة، خلف

* ويقول ابن الوزير في كتابه (إيثار الـحـق عـلـى الخـلـق ـفـي رد
: "وقد بالغ الشيخ أبو هاشم395الخلفات إلى المذهب الحق) صا

ولكن مففن شففرح وأصحابه وغيرهم فـقـالوا ـهـذه الـيـة - يقـصـد  
ًا ـل:   بأالكفر صدر  - تدل على أن ـمـن ـلـم يعتـقـد الكـفـر]106[النـح

ـم ـالبراءةا منـه ـن وـب ـر وبـسـب الرـسـل أجمعـي ونـطـق بـصـريح الكـف
وبتكذيبهم من غير إكراه وهو يعلم أن ذلك كـفـر أـنـه ل يكـفـر، وـهـو
ظاهر اختيار الزمخشري في كشافه فإنه فسر شرح الصدر بطـيـب

ًا.. وهذا كله ممنوع لمرين: النفس بالكفر وباعتقاده مع

لقد كفففر الففذين - أحدهما: معارـضـة ـقـولهم بـقـوله تـعـالى: 
ـدةا:   قالوا إن الله ثاالث ثالثاة  فقـضـى بكـفـر ـمـن ـقـال]73[الماـئ
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ذلك بغير شرط فخرج المكره ـبـالنص والجـمـاع وبـقـي غـيـره، فـلـو
ًا غير مـكـره بمقاـلـة النـصـارى اـلـتي ـنـص الـقـرآن قال مكلف مختار
على أنها كفر ولم يعتقد صحة ما ـقـال وـلـم يكـفـره ـمـع أـنـه لعلـمـه
ًا ـمـن بـعـض الوـجـوه لـقـوله بقبح ـقـوله يـجـب أن يـكـون أعـظـم إثـمـ

ـرف:   وهم يعلمففون تعالى:   ـوا الجاـهـل]86[الزـخ  فعكـسـوا وجعـل
ًا!!. ًا والعالم الجاحد بلسانه مع علمه مسلم بذنبه كافر

- المر الثاني: أن حجتهم دائرةا بين دللتين ظنـيـتين ـقـد اختـلـف
فيهما ـفـي الـفـروع الظنـيـة إـحـداهما: قـيـاس العاـمـد عـلـى المـكـره
ة ل بالثلث ون القائ ل ك ى مث ف ملغ راه وص )(والقطع على أن الك

ًا، ومثله ل يقبل في الفروع الظنية. ًا، وهذا نازل جد نصراني

ًا وثانيهما: عموم المفهوم   ولكن من شففرح بأففالكفر صففدر
ـ 106[النـحـل:  ًا، وـفـيـ] ًا وفاـقـ فإنه ل حـجـة لـهـم ـفـي منطوقـهـا قطـعـ

المفهوم خلف مشهور هل هو حجة - ظنية، ـمـع التـفـاق عـلـى أـنـه
ـن ليس بحجة قطعية، ثم في إثبات عموم له خلف، وحجتهم هنا ـم

ًا وهو أضعف منه" اهـ. عمومه أيض

* ويقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله تـعـالى ـفـي المغـنـي (
ًا بـيـن أـهـل8/151 ّلم السحر وتعليمه حرام، ل نعلم فيه خلـفـ ): "تع
العلم".

قال أصحابنا: "ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه
أو إباحته" اهـ.

ًا وقلبه مطمئن * وفي الحاوي للفتاوي: "من كفر باللسان طائع
ـيخ ـق لكلم ـش ًا عند الله" وهو مواـف باليمان فهو كافر، وليس مؤمن

السلم في آية الكراه في سورةا النحل.

* ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات صا(
) بعد أن أنكر على الذين يقولون أن الكفر ل يـكـون إل بتـكـذيب22

أو إنكار أو جحود: "فما معنى الـبـاب اـلـذي ذـكـره العلـمـاء ـفـي ـكـل
مذهب؟ (باب حكم المرتد) وهو المسلم اـلـذي يكـفـر بـعـد إـسـلمه،
ّفر، ويحل دم الرجل ومــاله، ًا كثيرةا، كل نوع منها يك ثم ذكروا أنواع
حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرةا عند ـمـن فعلـهـا، مـثـل كلـمـة ـيـذكرها

بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب.

ًا.( ) أي القائل بالتثليث مكره
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ًا: الذين قال الله فيهم:   يحلفون بأالله ما قففالوا ويقال أيض
ـة:   ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بأعففد إسففلمهم ]74[التوـب

ّّفرهم بكلمـة مـع كـونهم ـفـي زمـن رسـول اللـه  أما سمعت الله ك
ّلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون؟ ويجاهدون معه ويص

ـم:  قل أبأففالله وآيففاته ورسففوله وكذلك الذين قال الله فيـه
كنتففم تسففتهزئون؟ ل تعتففذروا قففد كفرتففم بأعففد إيمففانكم

ـ 65[التوبة:   فهؤلء الذين صّرح الـلـه أنـهـم كـفـروا بـعـد إيـمـانهم،]66ـ،
 في غزوةا تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوهاوهم مع رسول الله 

على وجه المزح” اهـ.

ًا في كتاب الشبهات صا( ـن29وقال أيض ): "عليك بفهم آيتين ـم
ـوله:   ـن ـق ل تعتذروا قففد كفرتففمكتاب الله. أولهما: ما تقدم ـم

ـة:   بأعد إيمانكم  ـفـإذا تحقـقـت أن بـعـض الـصـحابة اـلـذين]66[التوـب
 كفروا بسبب كلـمـة قالوـهـا عـلـى وـجـهغزوا الروم مع رسول الله 

ًا المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بـالكفر، أو يعـمـل بـه خوـفـ
من نقص مال، أو جاه، أو ـمـداراةا لـحـد أعـظـم مـمـن تكـلـم بكلـمـة

يمزح بها. 

من كفر بأالله مففن بأعففد إيمففانهوالية الثانية: قوله تعالى:  
 فـلـم يـعـذر]106[النـحـل:   إل من أكره وقلبه مطمئن بأاليمان

ًا باليمان. وأما غـيـر الله من هؤلء إل من أكره مع كون قلبه مطمئن
ًا أو ـمـداراةا، أو مـشـحة هذا فقد كفر بعد إيـمـانه، ـسـواء فعـلـه خوـفـ
بوطنه، أو أهله، أو عشيرته، أو ماله أو فعله عـلـى وـجـه الـمـزح، أو
لغير ذلك من الغراض، إل المكره. والية تدل على هذا من جهتين:

ـوله:   ـى: ـق ـل:   إل مففن أكففرهالوـل ـم يـسـتثن إل]106[النـح  فـل
ـا المكره. ومعلوم أن النسان ل يكره إل على العمل أو الكلم، وأـم

عقيدةا القلب فل يكره أحد عليها.

ذلك بأففأنهم اسففتحبوا الحيففاة الففدنياوالثانية: قوله تعالى:  
 فصرح أن هذا الكفر والعذاب ـلـم يـكـن]107[النحل:   على الخرة

بسبب العتقاد أو الجهل، أو البغض لـلـدين، أو محـبـة الكـفـر، وإنـمـا
ًا من حـظـوظ اـلـدنيا، ـفـآثره عـلـى اـلـدين" سببه أن له في ذلك حظ

اهـ.
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* ويقول حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه (التوضيح
ًا:42عن توحيد الخلّّق في جواب أهل العراق) صا( ): "المرتد شرع

ًا أو فعلً" ويقول صا( ًا أو اعتقاد ):101الذي يكفر بعد إسلمه نطق

ًا ـبـالقول، كـسـب الـلـه أو "وكما يكون الكفر بالعتقاد يكون أيض
ـالى:   ـال تـع قل أبأففالله وآيففاتهرسوله أو دينه أو الستهزاء به، ـق

ورسففوله كنتففم تسففتهزئون ل تعتففذروا قففد كفرتففم بأعففد
].66، 65[التوبة:   إيمانكم

ًا كإلقاء المصـحف ـفـي القـاذورات والسـجود لغيـر وبالفعل أيض
الله ونحوهما وـهـذان وإن وـجـدت فيهـمـا العقـيـدةا ـفـالقول والفـعـل

مغلبان عليهما لظهورهما" اهـ.

ًا في كتابه (اـلـدلئل): "وـقـد أجـمـع العلـمـاء عـلـى أن ويقول أيض
من تكلم بالكفر هازلً أنه يكفر" اهـ.

ًا * ويقول الشيخ حمد بن علي بن ـعـتيق رحـمـه الـلـه تـعـالى رد
ًا ـمـن تكـلـم ـبـالكفر إل إذا اعتـقـده على من زعم أنه ل يـكـون ـكـافر

، إن كنتقاتلك الله يا بأهيموشرح له صدره وطابت به نفسه: "
ًا فهل يقدر أحد أن يكره تزعم أنه ل يكفر إل من شرح بالكفر صدر
ـة ـى آـي ًا على تغيير العقيدةا وأن يشرح صدره بالكفر - يـشـير إـل أحد
الكراه في سورةا النحل - وسوف نبين إن شاء الـلـه أن الـيـة ـتـدل
ـم ـا ـل على كفر من قال الكفر وفعله وإن كان يبغضه في الباطن ـم
ًا، وأما إذا انشرح صدره بالكفر وطابت نفـسـه ـبـه ـفـذاك يكن مكره

ًا أو غير مكره" ًا مكره .)(كافر مطلق

ًا في إبطال ذلك القول نفسه: "وهذا معارضة لصريح وقال أيض
المعقول وصحيح المنقول وسلوك سبيل غير سبيل المؤمنين، ـفـإن

 وإجماع المة قد اتفقت على أن من قــالكتاب الله وسنة رسوله 
الكفر أو فعله كفر، ول يشترط في ذلك إنشراح الـصـدر ـبـالكفر ول
ًا أي فتـحـه يستثنى من ذلك إل المكره، وأما من شرح بالكفر ـصـدر
ووسعه وطابت نفسه به ورضي فهذا كافر عدو لـلـه ولرـسـوله وإن

).59لم يتلفظ بذلك بلسانه ول فعله بجوارحه.." اهـ صا(

* وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد ـبـن عـبـد
ـردود صا( ـرات اـل ـزء مختـص ـنية ـج ـدرر الـس ـي اـل ـاب ـف ):214الوـه

) من رسالة (الدفاع عن أـهـل الـسـنة والتـبـاع) ـمـن مجموـعـة48) صا((
رسائل حمد بن عتيق - نشر دار الهداية - الرياض.
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ـول ًا فقد ذكر الفقهاء في حكم المرتد أن الرجل قد يكفر بـق "وأيض
ًا رـسـول أو عمل يعمله وإن كان يشهد أن ل إله إل الله وأن محـمـد
ًا تحبط أعماله ما قــال أو الله ويصلي ويصوم ويتصدق فيكون مرتد
ًا" ًا إن مات على ذـلـك فيـكـون حـبـوط أعـمـاله إجماـعـ فعل، خصوص

اهـ.

): "ـثـم ـهـؤلء ـقـد90* وقال القنائي في (حقيـقـة اليـمـان) صا(
قالوا - من غير دليل معتبر - أن المسلم مهما أـتـى ـمـن عـمـل ـمـن
العمال ل يكفر بذلك طالما أن اعتقاده صحيح فـيـه، وـطـردوا ذـلـك
المعنى في جميع العمال فلم يفرقـوا بيـن أعمـال الكفـر وأعمـال
ًا في كفر من عمل أي عمل المعاصي، وجعلوا فساد العتقاد شرط
ًا كان هذا العمل، والحق أن هذه المسألة لـهـا من أعمال الجوارح أي
تفصيل فإنه يجب أن نفرق بين العمال اـلـتي يكـفـر فاعلـهـا، وبـيـن
أعمال المعصية عامة، فإن التيان بعمل من أعمال الكـفـر الـصـراح
المخرج من الملة - في حالة ثبوت عدم وجود أي ـعـوارض - يعـنـي
بالـضـرورةا فـسـاد العتـقـاد القـلـبي ول ـشـك، ـحـتى دون أن يـصـرح
بذلك، أو حتى دون أن يقصد إليه، وهذا مقتضى ما ظهر من اعتـبـار

الشريعة للتلزم بين الظاهر والباطن.." اهـ.

وتذكر أن الفرق بيـن هـذا وقـول المرجئـة، أنـه هنـا حكـم، أمـا
ًا للكفر.  ًا وشرط المرجئة فيجعلونه قيد

وأنه ذكر هنا فساد العتقاد، والعلـمـاء ـيـدخلون ـفـي ذـلـك عـمـل
القلب إضافة إلى التـصـديق، أـمـا المرجـئـة فيقـصـرونه عـلـى فـسـاد

التصديق الذي هو الجحد أو التكذيب.

ًا لو ذهبنا نتتبعه لطال بنا المقام ولضاقت به وهذا باب واسع جد
ـم ـب أـهـل العـل مثل هذه الوراق.. وهو أمر معروف مشهور في كـت
ـي ول أظنه يخفى على المبتدئين، ولكنه التعصب والهوى الذي يعـم

ويصم..

* فالحناف على سبيل المثال - رـغـم أنـهـم يـخـالفون الجمـهـور
في العـمـل، وـفـي دـخـوله ـفـي مـسـمى اليـمـان - وـمـع ـهـذا ـفـإنهم
ّفرون في أشياء كثيرةا يقولها المرء بلـسـانه أو يفعلـهـا بـجـوارحه، َك ُي
كأن يشد زنار النصارى على وسطه أو يهدي بيـضـة إـلـى المـجـوس
ول ـفـي ه بـدل كلمـه كمـن يق يوم نيروزهـم، أو يسـتعمل كلم الل

ًاازدحام الناس:   ـف:   فجمعناهم جمعفف  أو يتخاـصـم ـفـي]99[الكـه
مال فيقال ـلـه: "ل ـحـول ول ـقـوةا إل ـبـالله" فيـقـول: وـمـا أـصـنع بل
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حول، (ل حول) ل تؤكل خبز، أو يقول: قصعة ثريد خـيـر ـمـن طـلـب
ًا على من قال: يا كافر أو يا نصــراني، أو العلم. أو قال: لبيك، جواب
ودي. أو قـال: النصـارى قال لولده: يا ولد المجوسي أو يا ولـد اليه
خير من المسلمين، أو قال: سلطان زماننا ـعـادل، فيـسـمي الـجـور
المحرم عدلً، أو قال: لو دخل فلن الجنة ما دخلتها.. وأمـثـاله ـكـثير
ًا ًا في هذا الباب.. وقد جـمـع ـكـثير في كتبهم، فهم أكثر الناس خوض
من مقالتهم هذه محمد بن إـسـماعيل الرـشـيد الحنـفـي ـفـي كـتـابه

(البدر الرشيد في اللفاظ المكفرات) فراجعه إن شئت.

ًا عند الشافعية.. يقول تقي الدين أبو بكر * ومثل ذلك كثير أيض
بن محمد الحسيني الشافعي في كتابه (كفاية الخيار في حل غاـيـة

 في تعريف الردةا: "هي الرجوع عن السلم إلى الكفر) (الختصار)
ـاد، ـارةا بالعتـق وقطع السلم، ويحصل تارةا بالقول وتارةا بالفعل وـت
وكل واحد من هذه النواع الثلثة فيه مسائل ل تـكـاد تحـصـر..” ـثـم
عدد من القوال والفـعـال المكـفـرةا الـشـيء الـكـثير عـلـى نـحـو ـمـا

): "ولو فـعـل431/2سقناه لك من كلم الحناف.. ومن ذلك قوله (
فعلً أجـمـع المـسـلمون عـلـى أـنـه ل يـصـدر إل ـمـن ـكـافر، وإن ـكـان
ًا بالـسـلم ـمـع فعـلـه، كالـسـجود للـصـليب أو المـشـي إـلـى مـصـرح

الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها فإنه يكفر" اهـ.

ًا وابن حجر الهيتمي الشافعي قد ـصـنف ـفـي المكـفـرات مـصـنف
ًا ـسـماه (العلم بقواـطـع الـسـلم) ذـكـر فـيـه ـمـن ـهـذا الـبـاب خاص
الشيء الكثير من مذهب الشافعي وعدد مقالت الحنفية والمالكية

والحنابلة.

* والمالكـيـة ـكـذلك فـقـد ذـكـر القاـضـي عـيـاض ـفـي آـخـر كـتـاب
(الشفا بتعرـيـف حـقـوق المـصـطفى) جمـلـة ـمـن اللـفـاظ المكـفـرةا

وصرح بنقل الجماع عليها..

* وكذلك الحال بالنسبة للحنابلة فـقـد ـعـددوا ـفـي أـبـواب حـكـم
ـك المرتد أقوالً وأفعالً من صدرت عنه حكم بكفره.. وراجع في ذـل
القناع وشرحه في الكلم على نواقض السلم وحكم المرـتـد فـقـد
ـا ـثير منـه ـاقض.. ـك ذكروا مما ينتقض به السلم أكثر من أربعمائة ـن

من هذا الباب..

() طبعة - دار الفكر - عمان. (
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شبهة

 احتجاجهم للطواغيت المشرعين بأمقولة

(كفر دون كفر)
ً إذا فهمت ما تقدم كله وعلمت أن الكفر قد يكون قولً أو عمل

يخرج صاحبه من ملة السلم..

فاعلم أن القوم - أعني مرجـئـة العـصـر - إنـمـا مّّوـهـوا ـفـي ـهـذا
الباطل كله، وخلطوا ولبسوا.. ليرقعوا لطـغـاةا العـصـر ـمـن الحـكـام
المشرعين مع الله ما ـلـم ـيـأذن ـبـه الـلـه.. وليهوـنـوا ـمـن جريمتـهـم
النكراء هذه فيجعلونها من ـبـاب اـلـذنوب والعـمـال اـلـتي ل تـنـاقض
اليمان ول تهدمه، فيحكمون لـهـم بالـسـلم وكـلـم ـمـا ـيـترتب عـلـى
ذلك ـمـن ـمـوالةا وولـيـة وـتـوٍل، وـمـا يتـفـرع ـعـن ذـلـك ـمـن تحرـيـم
لموالهم ودمائهم وأعراـضـهم ونـصـرةا وتأيـيـد ومـظـاهرةا.. وبالـتـالي
تسمية من كفرهم ودعى لمنازعتهم ومنابذتهم والبراءةا منهم وـمـن
جـنـدهم وأنـصـارهم وأـشـياعهم.. ـبـالخوارج، ويستـشـهدون لـهـم بـمـا
ينسب لبن عباس في رده على الخوارج: " إنه لـيـس الكـفـر اـلـذي

ًًا ينقل عن الملة:   ومن لم يحكم بأمففاتذهبون إليه، إنه ليس كفر
ـر".]44[المائدةا:   أنزل الله فأولئك هم الكافرون  كفر دون كـف

ـا خلـصـة ول مانع ما دمنا في صدد إبطال شبهاتهم أن أسوق ها هـن
القول في هذا الثر من الناحية الحديثية ثم أتبع ذلك بخلصة القول

ًا للتلبيس. ًا للحق وكشف فيه من الناحية الفقهية بيان

 بأيففان حففال هففذه اللفظففة عففن ابأففن عبففاس مففن جهففة
السناد

ُيروى من طرـيـق ـسـفيان ـبـن عييـنـة ـعـن هـشـام ـبـن "هذا الثر 
ـذي حجير عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: " إنه ليس الكفر اـل

ًا ينقل عن الملة:   ومن لم يحكم بأمففاتذهبون إليه، إنه ليس كفر
 كفر دون كفر" -]44[المائدةا:   أنزل الله فأولئك هم الكافرون

رواه الحاكم وغيره من طريق هشام بن حجير المكي.

* وهشام بن حجير ضعفه الئمة الثـقـاةا وـلـم يـتـابعه عـلـى ـهـذه
الرواية أحد.
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ـي قال أحمد بن حنبل في (هشام): "ليس بالقوي"، وقال: "مـك
ضعيف الحديث" وهذا طعن من جهة الرواية. 

وضعفه يحيى بن سعيد القـطـان وـضـرب عـلـى ـحـديثه، وـضـعفه
علي بن المديني وذكره العقيلي في الضعفاء، وكذا ابن عدي. 

* وهشام صالح في دينه، ـلـذا ـقـال اـبـن ـشـبرمة: "لـيـس بمـكـة
مثله". 

.. فهذا في الدين أو العبادةا، بدليل أن)(وقال ابن معين: "صالح"
ًا". ابن معين نفسه قد قال فيه: "ضعيف جد

وقال الحافظ ابن حجر: "صدوق له أوهام". 

ّي ـثـابت قلت: فلعل هذا من أوهامه. لن مثل ـهـذا الـقـول ـمـرو
َهَََم فنسبه إلى ابن عباس.  َو عن ابن طاووس فلعله 

وقال علي بن الـمـديني: " زـعـم ـسـفيان ـقـال ـكـان هـشـام اـبـن
ًا علـيـه، حجـيـر كـتـب كتـبـه عـلـى غـيـر ـمـا يكـتـب الـنـاس أي اقـتـدار

). 203/2فاضطربت عليه" ا.هـ من معرفة الرجال    (

ًا بأـهـل مـكـة، ًا عارـفـ * وهشام من أهل مكة وسفيان كان عالـمـ
"روى العقيلي بإسناده عن ابن عيينة أنه قال: " لم نأخذ منه إل ـمـا

لم نجده عند غيره" اهـ.

فصح أن هذا الثر مما تفرد به هشام لنه من روايـة ابـن عيينـة
عنه.

ًا ـمـن ـصـيغ التمرـيـض ُيكتب حديثه" وهذه أيـضـ وقال أبو حاتم: "
ُيقبل استقللً وإنما يؤـخـذ ـبـه والتضعيف، لن هذا يعني أن حديثه ل 

في المتابعات فقط. 

ًا ـمـع * ولذلك لم يرو لـه البـخـاري ومـسـلم إل متابـعـة أو مقروـنـ
غيره وكانت أحاديثه من الحاديث المنتقدةا على الصحيحين. 

ـن ًا هو حديث (ـسـليمان ـب ًا واحد أما البخاري فلم يرو له إل حديث
ـرأةا... ـى تســعين اـم ـة عـل ـا الســلم): "لطــوفن الليـل داود عليهـم

) قد يكون مقصود ابن معين، صلح الدين وـقـد تـكـون ـهـذه ـصـيغة ـمـن(
صيغ التضعيف والتمريض فإنه والمام أحمد يفعلن ذلك. قال ابن حـبـان ـفـي
ترجمة عبد الرحمن بن سليمان ـبـن عـبـد الـلـه ـبـن حنظـلـة النـصـاري: "ـكـان
ًا، مَّّرض القول فيه أحمد ويحيى وقال: ـصـالح" ا.هـــ انـظـر يخطىء ويهم كثير

مقدمة الفتح لبن حجر، وانظر المجروحين لبن حبان.
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الحديث". أورده في كفارةا اليمان ـمـن طرـيـق هـشـام وـتـابعه ـفـي
كتاب النكاح برواية عبد الله بن طاووس. ومن المعلوم أن الحافظ
ابن حجر من عادته ـفـي مقدـمـة فـتـح الـبـاري أن ـيـذب عـمـن تكـلـم
ن ظهـر لـه ا أوتـي مـن علـم، أمـا م فيهم بغير حق ويدافع بكـل م
ضعفهم وأن البخاري لم يعتمد عليـهـم وـحـدهم وإنـمـا أوردـهـم ـفـي
المتابعات أو مقرونين.. فمثل هؤلء ل يكلف نفسه عناء الرد عنـهـم
بل يذكر المتابعات الواردةا لهم في الصـحيح وكفـى.. وكـذلك فعـل

مع هشام بن حجير (راجع المقدمة). 

أما مـسـلم فكـذلك ليـس لـه عـنـده إل حـديثان ولـم يـرو لـه إل
ًا.. وراجع في هذا ما قاله الشيخ الهروي في كـتـابه: "خلـصـة مقرون

القول المفهم على تراجم رجال المام مسلم". 

والخلصة أنه عرف مـمـا ـسـبق أـنـه ل حـجـة لـمـن ـحـاول تقوـيـة
هشام بالحتجاج برواية البخاري ومـسـلم ـلـه.. لنهـمـا ـلـم يروـيـا ـلـه

استقللً ولكن متابعة.. وهذا من الدلة على تضعيفه إذا انفرد. 

* ومن أجل هذا كله لم يوثق هشام ـبـن حجـيـر إل المتـسـاهلون
ـال كابن حبان فإنه مشهور بالتساهل في التوثيق. ومثله العجلي، ـق
المعلم اليماني: "توثيق العجلي وجدته بالستقراء كتوثيق ابن حبان

ًا أو أوسع". النوار الكاشفة صا: ( ). 68تمام

وقال اللباني: "فالعجلي معروف بالتسـاهل ـفـي التوثيـق كـابن
ًا فتوثيقه مردود إذا خالف أقوال الئمة الموثوق بنقــدهم حبان تمام

).633/7وجرحهم"". انظر السلسلة الصحيحة صا(

وكذا توثيق ابن سعد فإن أغـلـب ـمـادته ـمـن الواـقـدي الـمـتروك
كما ذكر ابن حجر في مقدمة الفتح عـنـد ترجـمـة عـبـد الرحـمـن ـبـن

شريح. 

فإذا كان هذا ـحـال ـمـن وثـقـوه ـفـإن رواـيـاته ل تـقـوم بـهـا حـجـة
بتوثيقهم هذا. 

فكيف وـقـد عارضـهم وـقـال بتـضـعيفه الئمـة الجبـال الرواـسـي
كأحمد وابن معين ويحـيـى ـبـن ـسـعيد القـطـان وعـلـي ـبـن الـمـديني

وغيرهم. 

فخلصة القول: أن هشام ـبـن حجـيـر ـضـعيف ل تـقـوم ـبـه حـجـة
ـت، ـات كمــا عرـف ـي المتابـع ـو يصــلح ـف ـم ـه اســتقللً وحــده. نـع
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والمحتجون به لم يـوردوا لـه علـى روايـة اـبـن عبـاس هـذه متـابع،
فيترجح ضعفها وعدم صّحة الجزم بنسبتها إلى ابن عباس. 

بل قد روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس بإسناد صحيح في
تفسير هذه الية غير ذلك فقال: ثنا الحسن بن يحـيـى ـقـال: أخبرـنـا
عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيـه قـال سـئل

ـالى:   ومن لففم يحكففم بأمففا أنففزل اللففهابن عباس عن قوله تـع
ـن]44[المائدةا:   فأولئك هم الكافرون . قال: هي به كفر. قال اـب

.)( اهـ)(طاووس: "وليس كمن كفر بالله وملئكته ورسله"

 بأيان مناط تلك المقولة وأمثالها

ـن هذا من جهة الرواية، أما من جهة الدراية، فنقول: أن قول اـب
عباس هذا إن صح - إذ قد صح قريب من معناه عن غيره - فهو رد
على الخوارج الذين أرادوا تكفـيـر الحكمـيـن، وعـلـي ومعاوـيـة وـمـن
معهما من المسلمين لجل الخصومة والحكومة اـلـتي ـجـرت بينـهـم
في شأن الخلفة والصلح وما جرى بين الحكمين عمرو ـبـن الـعـاصا
وأبي موسى الشعري.. إذ تلك الحادثة ـكـانت أول مخرجـهـم - كـمـا

ّكمتم الرجال":   ومن لم يحكم بأما أنزلهو معلوم - فقالوا: "ح
ـدةا:   اللففه فأولئففك هففم الكففافرون (]44[الماـئ ـم)  ـك أنـه  ول ـش

مخطئون في ذلك ضالون.. إذ ذلك الذي وقع بين الصحابة ولو ـجـار
بعضهم فيه على بعض ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة بحال، وقد

) قلت: وكذا رواه مسلم بن نصر المروزي في تعظيم قدر الـصـلةا صا((
)، وفي هذه الطريق الصحيحة التصريح ـبـأن ـقـوله: "ولـيـس كـمـن كـفـر570

بالله... الخ، مدرج من قول ابن طاووس، وليس هو من قول ابن عباس كـمـا
قد يفهم من ظاهر رواية (سفيان عن معمر) المجمـلـة عـنـد الـطـبري، فـهـذه
ـل الرواية مبينة لها، هذا على فرض صحة تلك الرواية، إذ قد ضعفها بعض أـه

الحديث لعنعنة سفيان إذ هو متهم بالتدليس.

) وهو مستفاد ومختصر من رد الشيخ أبي أيوب بن ـنـور اـلـبرقوي عـلـى(
من صحح هذه اللفـظـة، أحبـبـت إـيـراده هاهـنـا، كزـيـادةا ـفـي الفاـئـدةا لـطـالب
ّي أن ًا، إذ معـلـوم ـلـد الحق، ولم أعّول في العتماد على تـضـعيف الـثـر ـكـثير

معناه ثابت عن بعض السلف، وإنما تعويلي على ما يأتي بعد هذا.. 

() لما قرىء كتاب التحكيم على الناس وـسـمعه ـعـروةا ـبـن ـحـدير أـخـو (
ـيفه، ّكمون في دين الله الرجال (ل حكم إل لله) وشد بـس أبي بلل قال: "أتح
فضرب دابة من قرأ الكتاب، وكان ذلك أول ما ظهر الـخـوارج. انـظـر الـفـرق

) وغيرها..7/278بين الفرق في (ذكر المحكمة الولى) والبداية والنهاية  (
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بعث علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس إلى الخوارج يناظرهم
في ذلك، فخرج إليهم فأقبلوا يكلمونه، فقال: نقمتم ـمـن الحكمـيـن

ًا مفنوقد قال الله عز وجل:   ًا مففن أهلففه وحكمفف فابأعثوا حكم
. الية. فكيف بأمة محمد ]35[النساء:   أهلها

قالوا له: ما جعل الله حكمه إـلـى الـنـاس وأمرـهـم ـبـالنظر فـيـه
فهو إليهم وما حكم فأمضى فليس للعباد أن ينظروا في هذا. 

يحكم بأففه ذوا عففدلفقال ابن عباس: فإن الله تعالى يقول:  
 ].95[المائدةا:   منكم

قالوا: تجعل الحكم في الـصـيد والـحـرث، وبـيـن الـمـرأةا وزوجـهـا
كالحكم في دماء المسلمين؟ وـقـالوا ـلـه: أـعـدل عـنـدك عـمـرو ـبـن
العاصا وهو بالمس يقاتلـنـا؟ ـفـإن ـكـان ـعـدلً، فلـسـنا بـعـدول، وـقـد

ّكمتم في أمر الله الرجال".  ح

والشاهد.. أنه بعد هذه المناظرةا رجع منـهـم إـلـى الـحـق خـلـق..
وأصر آخرون على ـضـللهم وانـشـقوا ـعـن جـيـش عـلـي بـعـد حادـثـة

الحكمين هذه، وهم أصل الخوارج. 

فعمد مرجئة العصر إلى تلك المقولة المنسوبة لبن عباس وما
شابهها من أـقـوال أخـرى لبعـض الـتـابعين.. كـطـاووس وابنـه وأـبـي
مجلز والتي كانت كلها في شأن الخوارج.. وطاروا بـهـا ـكـل مطـيـر،
ًا في محل غير محلها وواقع غير واقعـهـا ومـقـام ًا وبهتان لينزلوها زور
غير مقامها. بدليل أن هذه اللفظة التي يحتج بها ـهـؤلء، فيـهـا ـقـول
ًا بعينـهـم، ـعـن واقـعـة بعينـهـا: " إـنـه لـيـس ًا أناـسـ ابن عباس مخاطـبـ
الكفر الذي تذهبون إليه"، فلفظة "الذي تذهبون" خـطـاب للـخـوارج
ًا ليس ومن تبعهم في زمانه، في واقعة معلومة معروفة.. فقوله إذ
ّلقها الخوارج خـطـأ في تفسير الية، وإنما في المناط الخطأ الذي ع
ّدلين لـشـرع الـلـه فيه، بدليل أن الية أـصـلً تتكـلـم ـعـن الكـفـار المـبـ
ُيعقل أن يقول ابن ًا كانوا أو غيرهم وسيأتي تفصيل هذا.. فهل  يهود
عباس أو غيره من أهل السلم في تبديل اليـهـود أو غيرـهـم لحـكـم
أو حد من حدود الله - كالدية أو ـحـد الزـنـا - اـنـه كـفـر دون كـفـر؟؟
فمقولته هذه إذن - على تقدير ـصـحتها - ـهـي ـفـي المـنـاط الباـطـل
الذي أراد الخوارج إنزالها فـيـه وليـسـت ـفـي بـيـان الـيـة وتفـسـيرها

نفسها.. فتنبه، ول تنخدع بتلبيسات الضالين.. 

يقول العلمة الـسـلفي أحـمـد محـمـد ـشـاكر ـفـي تعليـقـاته عـلـى
(عمدةا التفسير) عن ـهـذه الـثـار: "وـهـذه الـثـار - ـعـن اـبـن عـبـاس
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وغيره - مما يلعب به المضللون ـفـي عـصـرنا ـهـذا، ـمـن المنتـسـبين
ًا أو إباحة للعلم، ومن غيرهم من الجرءاء على الدين: يجعلونها عذر
للقوانين الوثنية الموضوعة، التي ضربت عـلـى بلد الـسـلم" اهـــ (

4/156 .(

ـود ـه محـم وينقل رحمه الله تعالى في الموضع نفسه تعليق أخـي
شاكر على آثار مشابهة، يناقش فيها أـبـو مجـلـز وـهـو أـحـد الـتـابعين

)،10/348بعض الخوارج في زمانه، أوردها الطبري في تفســيره (
قال: " اللهم إني أبرأ إلـيـك ـمـن الـضـللة، وبـعـد، ـفـإن أـهـل الرـيـب
والفتن ممن تصـدروا للكلم ـفـي زماننـا ـهـذا، قـد تلّمـس المعـذرةا
لهل السلطان في ترك الحكم بـمـا أـنـزل الـلـه، وـفـي القـضـاء ـفـي
ـابه، الدماء والعراض والموال بغير شريعة الله التي أنزلها ـفـي كـت
وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلد السلم. فلما وقف
ًا ـيـرى ـبـه ـصـواب القـضـاء ـفـي على ـهـذين الـخـبرين، اتـخـذهما رأـيـ
ـريعة ـة ـش الموال والعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالـف

الله في القضاء العام ل تكفر الراضي بها، والعامل عليها.. ". 

ـذين وساق مناسبة تلك الثار وأنها كانت مناظرةا مع الخوارج اـل
أرادوا تكفير ولةا زمانهم بالمعاصي التي ل تـصـل إـلـى الكـفـر.. ـثـم
قال: "وإذن فلم يكن ـسـؤالهم عـمـا احـتـج ـبـه مبتدـعـة زمانـنـا، ـمـن
القضاء في الموال والعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل
السلم، ول في إصدار قانون ملزم لـهـل الـسـلم، بالحتـكـام إـلـى

، فـهـذا الفـعـلحكم غـيـر حـكـم الـلـه ـفـي كـتـابه وعـلـى لـسـان ـنـبيه 
إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دينه، وإيـثـار لحـكـام أـهـل الكـفـر
على حكم الله سبحانه وتعالى، وـهـذا كـفـر ل يـشـك أـحـد ـمـن أـهـل

القبلة على اختلفهم في تكفير القائل به والداعي إليه. اهـ. 

فإذا عرف المنصف الذي ُوفق لطـلـب الـحـق، ـهـذا كـلـه، وفـهـم
ن السـلف .)(منـاط تلـك القـوال المنسـوبة لبـن عبـاس وغيـره م

ًا من السلف كالمام أحمد، عـنـد كلـمـه عـلـى ـقـوله تـعـالى:( ) إذ أن كثير
ـدةا:{ومن لم يحكم بأما أنزل اللففه فأولئففك هففم الكففافرون}  [الماـئ

] ينقـلـون ـمـا اـشـتهر ـحـول ـهـذه الـيـة ـمـن مـقـالت الـصـحابة والـتـابعين،44
ـك ـرون تـل ويفسرونها بتلك القوال لنهم يعرفون مناطها الذي قيلت فيه فيـق
الـقـوال ويستـشـهدون بـهـا ـفـي مناطـهـا أو نـظـائره، فل يـحـل نـقـل أـقـوالهم
واستشهادهم إلى غـيـر مناطـهـا.. إذ ذـلـك ـكـذب عليـهـم وتقوـيـل لـهـم ـمـا ـلـم
يقولوه.. إل بدليل من كلمهم يدل على أنهم أنزلوها في أمثال واقعنا الـيـوم،
،وحاشاهم عن أمثال هذه الفهام السقيمة.. ومع ذلك فل معصوم بعد النبي 
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والواقع اـلـذي قيـلـت فـيـه وـصـفة الـقـوم اـلـذين قيـلـت لـهـم وـصـفة
مقالتهم. 

ثم نظر بعين البصيرةا فيما نحن فيه اليوم من تـشـريع ـمـع الـلـه
ما لم يأذن به الله، واستبدال الذي هو أدـنـى ـمـن زـبـالت الـقـوانين
الوضعية وأهواء البشر، بأحكام الله وتشريعاته وحدوده المطهرةا. 

ـوم عرف فداحة ذلك التلبيس العظيم والتضليل المبين الذي يـق
ـبـه مرجـئـة العـصـر ـبـإنزال تـلـك النـصـوصا عـلـى واـقـع مـغـاير ـكـل
ًا لجريـمـة العـصـر ـهـذه المـغـايرةا لواقعـهـا اـلـذي قيـلـت فـيـه، ترقيـعـ

ومجرميها.. 

فهل كان علي ومعاوية ومن معهم من الصحابة يوم أن واجههم
ّدعون لنفسهم حق التـشـريع ـمـع الـلـه؟ أو الخوارج بحججهم تلك، ي
اخترعوا قوانين ودساتير كفرية تنص على أن [الـسـلطة التـشـريعية

ًا للدستور] (يتولها المير ومجلس المة وفق  - كما هو الـحـال ـفـي) 
الدول التي تسمى إسلمية اليوم!!؟؟

حاشاهم، وألف حاشاهم، بل وحاشى مرجـئـة زـمـانهم ـمـن ـهـذا
الكفر البواح. 

ـعب ـم الـش ًا لحـك وبالتالي هل شّرع الصحابة قوانين وضعية وفق
ـالى ـه تـع ـة واســتبدلوها بحــدود الـل ـوى الغلبـي ًا لـه ـ ـه أو تبـع ورغبـت

المرفوعة المطهرةا..؟؟

ـاع ـانين والرـع ـفهاء والمـج ـى الـس ـل وحاـش ـحابة.. ـب ـا الـص حاـش
ّـنـى يتـصـور والعوام في ذلك الزمان عن مثل ـهـذا الكـفـر الـبـواح.. أ
فيهم مثل هذا، وهم الذين خّضبوا الغبراء بدمائهم الزكية ـمـن أـجـل
ـذ ًا فعل يومـئ رفعة شريعة دين الله وعزتها.. وإنما نقول، لو أن أحد
ـر الـصـريحة مثل ذلك، لما استشهد عليه الخوارج بتلك النصوصا غـي

ومن لم يحكم بأما أنففزل اللففهفي باب التشريع كقوله تعالى:  
ًا أـخـرى]44[المائدةا:   فأولئك هم الكافرون ، ولما ترـكـوا نصوـصـ

ـرد فإن حصل مثل ذلك من أحد منهم، فسوف نقول: "كل يؤخذ من قوله وـي
".إل النبي 

) ـمـن الدـسـتور الكوـيـتي، وأختـهـا غـيـر51() هذه الـمـادةا ـهـي الـمـادةا ( (
ـس الـشـعب86الشرعية في الدستور المصري برقم ( ) وبلفظ: "يتولى مجـل

) وبلـفـظ: "تـنـاط25سلطة التشريع" وأختـهـا ـفـي الدـسـتور الردـنـي برـقـم (
السلطة التشريعية بمجلس المة والملك.." هذا مما كان تحت يدي الســاعة

من دساتيرهم ومن أراد المزيد فليراجعها.
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 عـلـى كـفـر المـشـرعين وـكـونهم ـطـواغيت)(صريحة وقطعية الدللة
ًا تعبد من دون الله، كـقـوله تـعـالى:   إن أطعتمففوهم إنكففموأرباب

ــام:   لمشففركون أم لهففم شففركاء، وقــوله تعــالى:  ]121[النـع
ـورى:   شرعوا لهم من الدين ما لففم يففأذن بأففه اللففه ،]21[الـش

ًاوقوله تعالى:   أيشرك في حكمه أحد ـا]،26[الكهف:   ول   ونحوـه
مما لم يكن ليخفى على من كان يحقـر الصـحابة قراءتهـم للقـرآن

ًا مففنإلى قراءته، أو قوله تعالى:   ًا أربأابأفف وأل يتخذ بأعضنا بأعض
اتخذوا أحبففارهم، وقوله تعالى:  ]64[آل عمران:          دون الله

ًا من دون الله.. ـم]31[التوبة:    ورهبانهم أربأابأ  ونحوها.. ولكنـه
ه ليتنـزل علـى ًا من ن ذلـك، لنـه لـم يكـن شـيئ ًا م لم يـذكروا شـيئ
واقعتهم تلك.. وما كان مثل هذا ليخفى على ابن عباس أصلً لو أن
واقعتهم كانت حولة - كيف وهو حبر الـقـرآن - وراوي ـسـبب ـنـزول

]. 121[النعام:   وإن أطعتموهم إنكم لمشركون قوله تعالى:  

فقد روى الحاكم بإسناد صحيح عنه رـضـي الـلـه عـنـه أـنـه ـقـال:
ًا من المشركين كانوا يجادلون المسلمين في مسألة الذبح [إن ناس
وتحريم الميتة فيقولون: " تأكلون مما قتلـتـم ول ـتـأكلون مـمـا قـتـل

[النـعـام:  وإن أطعتموهم إنكم لمشركونالله؟" فقال تعالى:  
. ـفـدل عـلـى أن المـشـرع أو متـبـع تـشـريع غـيـر الـلـه وـلـو ـفـي]121

مسألة واحدةا أـنـه مـشـرك ـكـافر ـبـالله، بخلف الـحـاكم أو القاـضـي
ًا غير دين الـلـه ًا ول دين  ول جـعـل لنفـسـه)(الجائر الذي لم يتخذ شرع

أو لغيره حق التشريع مع الله. فيحـكـم بغـيـر ـمـا أـنـزل الـلـه بمعـنـى
الظلم والجور والهوى ل بمعنى التـشـريع والـسـتبدال فـهـذا ل يـعـدو
ًا ول يكفر ولو حكم بمثل هذه الصورةا مئات ًا جائر ًا ظالم كونه حاكم

المرات ما لم يستحله..].

) النص القطعي الدللة: ـهـو ـمـا دل عـلـى معـنـى متعـيـن فهـمـه مـنـه ول(
يحتمل تأويلً ول مجال لفهم معنى غيره منه. والظني الدللة: هو ما دل على
معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويصرف عن هذا المعنى ويراد منه معنى غيره.

) ولمثل هذا المعنى أشار أبو مجلز في قوله عن شرع الله: "هو دينـهـم(
ًا إلى ولةا زـمـانه اـلـذين ـلـم الذي يدينون به" في مناظرته مع الخوارج مشير
ًا غير دين الله ول استبدلوا ول قنـنـوا، وإنـمـا ـصـدرت منهـم بعـض يشرعوا دين
الهفوات التي أراد الخوارج تكفيرهم بها.. وراجع الثار في ذـلـك ـفـي تفـسـير

] ـمـن44 [الماـئـدةا: {ومن لففم يحكففم بأمففا أنففزل اللففه.. }قوله تعالى: 
تفسير الطبري وتعليقات محمود شاكر عليها.. 
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فلو كانت قضيتهم مثل طامتنا لما كان رضي الله عـنـه لـيـتردد -
ل هو ول غيره من الصحابة طرفة عـيـن، ـفـي تكفـيـر ـمـن فعـلـه، إذ
ًا أن التشريع ولو في قضية أو مسألة واحدةا فيما أنهم يعرفون جيد
ل يجوز إل لله شرك بالله أكبر وكفر ـفـوق كـفـر وظـلـم ـفـوق ظـلـم
وفسق فوق فسق، ـبـل إن مـجـرد ـصـرف ـحـق التـشـريع أو ادـعـائه
لحد من الخلق (المير أو الرئيس أو الملك أو الشعب أو مجلـسـه)
ـك شرك وكفر أكبر سواء شّرع أم لم يشّرع، وسواء تابع صارف ذـل
تـشـريعهم أم ـلـم يـتـابعه.. فظـهـر أن واقعتـهـم ـكـانت غـيـر واقعتـنـا
وفتنتهم كانت غير فتنتنا.. فافهم التفريق بين الواقعتين والقضيتين،
وإياك والخلط والتلبيس المفضي إلى مرضاةا الطواغيت وإبليس.. 

 حجية قول الصحابأي

ثم هب يا أخا التوحيد أن اـبـن عـبـاس، وـهـو بـشـر غـيـر معـصـوم
ـو يصيب ويخطئ، أراد بذلك القول المنسوب إليه واقعتنا هذه - وـه
ـول ـادم بـق محال كما عرفت إذ لم يكن لها مثيٌل ساعتئذ - فهل نـص
ائل ن مس ألة م ابـن عبـاس قـول اللـه وقـول الرسـول وفـي مس
التوحيد الذي بعثت بها الرسل كافة وهي الكفر بالـطـاغوت، ـشـطر

كلمة التوحيد؟؟

ل شك أن الجابة على ـهـذا يفهمـهـا ـصـغار الطلـبـة فـضـلً عـمـن
ينتسب إلى العلم والدعوةا والدعاةا، إذ ل حجة بـشـيء ـفـي دينـنـا إل

. بقول الله وبقول الرسول 

ـي ًا على من احتج عليه ـف أوليس ابن عباس نفسه هو القائل رد
شأن متعة الحج بفعل أبي بكر وعمر، وهما هما - رضي الله عنهـمـا
-: "توشك أن تنزل عليكم حجارةا من السماء، أـقـول قالـهـا رـسـول

، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر". الله 

ًا حاشا ابن عباس أن يخلط أو يخبط أو يخالف في ونقول تكرار
أصل من أصول الدين كهذا، وهو ترجمان القرآن.. ولكن المقصــود
التذكير بأن قول الصحابي ليس بدين ول ـهـو بحـجـة ـفـي دـيـن الـلـه
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، فكيف إذا افترض أنه معارض لقول الله تعالى أو قول)(عند النزاع
.. رسوله 

ًا وإنما اضطرنا إـلـى الـتـذكير بـهـذه الـبـدهيات ـمـا نـسـمعه ـمـرار
ًا من مرجئة زماننا المجادلين ـعـن الـطـواغيت، ـمـن التـقـديم وتكرار
ـق ّين في شرك اتخاذ الخـل بين يدي الله ومعارضة كلمه الواضح الب
ًا بالتشريع والتحليل والتحرـيـم، بتـلـك المقوـلـة المنـسـوبة لـبـن أرباب

عباس (كفر دون كفر)..

) يستثنى قول الصحابي في "سبب النزول" إذ حكمه حكم الرفع. (

ومثله كل ما ل يقال من قبل الرأي كـمـا ـهـو معـلـوم، لـكـن بـشـرط أن ل
يكون الصحابي من المكثرين من الرواية عن بني إسرائيل.
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بأيان أن الحكم بأمعنى التشريع كفر مجرد

بأخلف الحكم بأمعنى الجور في القضاء ففيه
التفصيل

وأن كفر الطواغيت اليوم وعبيدهم من الول

ـاب الجهــم وبشــر ـة العصــر وأذـن واستئصــالً لشــبهات مرجـئ
ـزل المريسي، بقي أن ننبه الخأ الموحد إلى معنى الحكم بغير ما أـن
الله الذي حكم الله تعالى على أهله بالشرك والكـفـر المـخـرج ـمـن
ُيذكر معه الستحلل والعتقاد أو نحوه كقـيـد ـلـذلك.. الملة دون أن 
وأنه هو عينه التشريع العام والملزم اـلـذي جعـلـه ـطـواغيت العـصـر
حقا لهم ولتباعهم من الشعب بنيابة برلماناتهم الكفرية، وهو عمل
من أعمال الكـفـر المـحـض اـلـذي يكـفـر ـصـاحبه دون أن يـقـال فـيـه
اـسـتحل أو ـلـم يـسـتحل، واعتـقـد أم ـلـم يعتـقـد، بخلف الـجـور ـفـي
القضاء والحكم ـمـع اـلـتزام الـسـلم وـشـرائعه وـعـدم تـبـديل ـشـيء
منها.. فهذا فيه التفصيل المشهور المعلوم بـيـن معتـقـد مـسـتحل أو
ـر يلـبـس عاصا متبع للهوى أو الشهوةا ونحوها.. وهذا التفصيل الخـي
ـى فيه مرجئة العصر وأشياخهم على المة وعلى الناس، بتنزيله عـل
النوع الكفري الول الحاصل من ـطـواغيت العـصـر فيـصـورون لـهـم
ـر صــاحبها إل ـا معصــية ل يكـف ـى أنـه ـذه عـل ـراء ـه ـم النـك جريمتـه

بالستحلل أو الجحود..

ـق بالـشـرك ـو متعـل ـذي ـه ـى التـشـريع اـل ـرف معـن ـد أن تـع فل ـب
والتوحيد وتفهم الفرق بينه وبـيـن الحـكـم المتعـلـق ـبـالفروع لـيـزول
عنك تلبيس مرجئة العصر والـشـكال اـلـذي ـقـد يـقـع ـلـك ـفـي كلم
بعض السلف عندما يجمعون بين (الحكم بغير ما أنزل الله) وبـعـض

ًا ويدرجون ذلك كلهالذنوب غير المكفرةا التي سماها الرسول   كفر
ـفـي الكـفـر الـصـغر اـلـذي ل يكـفـر ـصـاحبه إل بالـسـتحلل - ـفـإنهم
يريدون بالحكم ـهـا هـنـا معـنـاه غـيـر المـخـرج ـمـن المـلـة ل المعـنـى
التشريعي التبديلي الحاصل من طواغيت العصر.. ومن جـنـس ـهـذا

) وغيرها من كتاب الصلةا: "وإذا حـكـم بغـيـر61قول ابن القيم صا(
ًا وهو ملتزم للسلمما أنزل الله أو فعل ما سماه رسول الله   كفر

ـتزم وشرائعه فقد قام به كفر وإسلم" اهـ. فتأمل ـقـوله: "وـهـو مـل
للسلم وشرائعه" تعرف أنهم ل يقصدون في مثـل ـهـذه المقـالت
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الحكم بغير ما أنزل الله بصـورته التـشـريعية الكفريـة ـفـي زمانـنـا..
")(.

ـن وقد أشار إلى مثل هذا التفصيل والتفريق الـشـيخ ـسـليمان ـب
عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كـتـابه (التوـضـيح ـعـن

) فقّسم الحكم بغير141توحيد الخلّق في جواب أهل العراق) صا(
ما أنزل الله إلى نوعين..

نوع شركي يضاد التوحيد. ونوع في الفروع. 

ّين أن النوع الول كفر حقيقي ل إيمان فيه.. وب

 فذكر التفصيل المعروف فيه على قسمين: )(وأما الثاني

ًا كـفـر حقيـقـي ل)(- فإن لم يقر اللسان وينقد القـلـب  فـهـو أيـضـ
إيمان معه. 

- "وأما إن اعترف بقلبه وأقر بلـسـانه بحـكـم الـلـه ولكـنـه عـمـل
ًا في الفروع خاصة، فليس بكفر ينقل عن الملة" وذكر بضده ظاهر
ًا منها قول طاووس: "ليس الحكم في الفروع بغـيـر ـمـا في هذا آثار
أنزل الله مع القرار بحكمه والمحبة له ينقل عن الملة" وبـيـن ـهـذا

) بقوله: "وعدم الحكم بـمـا143النوع في موضع آخر من كتابه صا(
أنزل الله في الفروع التي ليـسـت ـمـن أـصـل اـلـدين ـمـع الـعـتراف
بحكم الله في قلبه وقوله ومحبـتـه واختـيـاره وانقـيـاده إلـيـه فيهـمـا"

اهـ.

فتأـمــل تفريقـهــم بـيــن الحـكــم المتعـلــق بالـشــرك والتوحـيــد
(التشريع).

) وهذا قريب من تقسيم شيخه شيخ الـسـلم اـبـن تيمـيـة لـنـوعي الحـكـم(
{فل) عـنـد ـقـوله تـعـالى: 5/131بغير ما أنزل الـلـه ـفـي منـهـاج الـسـنة (

ـال:وربأك ل يؤمنون حتى يحكموك فيما شففجر بأينهففم} ـث ـق  حـي
(فمن لم يلتزم تحكيم الله ورـسـوله فيـمـا ـشـجر بينـهـم فـقـد أقـسـم الـلـه

بنفسه أنه ل يؤمن).

ًا: (ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر). وقال أيض

ًا لـكـن عـصـى ًا وـظـاهر ًا بحكم الله ورـسـوله باطـنـ (وأما من كان ملتزم
واتبع هواه فهو بمنزلة أمثاله من العصاةا) هـ.

) وهو الذي خلط فيه الخوارج ويخلط فيه مرجئة الزمان. (

) وهذه إشارةا للجحد والستحلل ونحوه. (
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والحكم في الفروع بمعنى "الجور في القضاء ـمـن غـيـر تـشـريع
ول استبدال ول استحلل".

ًا ًا وتدليســ ـة العصــر جهلً أو تلبيســ ـا مرجـئ ـط بينهـم ـا يخـل وكـم
فينزلون النوع الخير عـلـى ـطـواغيت الزـمـان المـشـرعين، فـكـذلك
ـم يصــاحبه ـالول وإن ـل ـر ـك ـل الخـي الخــوارج خلطــوا وأرادوا جـع
استحلل أو جحود.. ولذلك قال الشيخ سليمان في الموضــع الول:
"وقد جنح الخوارج إلى العموم لظاهر الية وقالوا أنها نص فــي أن
ـم كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، وكل من أذنب فقد حـك
ًا. وـقـد انعـقـد إجـمـاع أـهـل بغير ما أنزل الله فوجب أن يكون ـكـافر
السنة والجماعة على خلفهم. ونحن لم نكفر إل من لم يحـكـم بـمـا
أنزل الله من التوحيد بل حـكـم بـضـده وفـعـل الـشـرك وواـلـى أهـلـه

وظاهرهم على الموحدين" اهـ.

أقول: وكذلك نحن فإن الذين كفرـنـاهم ـبـالحكم بغـيـر ـمـا أـنـزل
الله لم نكفرهم لحكمهم بالفروع بمعنى الجور بالقضاء ونحوه مــن
غير استحلل كما هي طريقة الخوارج، وإنما كفرـنـاهم لن حكمـهـم
بغير ما أنزل الله مـن الـنـوع التـشـريعي الشـركي المنـاقض لصـل
ًا ًا غير الله عز وجل، وابتغوا دين ًا ومشرع التوحيد، ولنهم اتبعوا حكم
ًا لتوليهم أهل الـشـرك وـطـواغيته وشريعة غير دينه وشريعته.. وأيض

على اختلف ألوانهم، ومظاهرتهم على الموحدين.. 

ـة العـصـر فافهم هذا ول تكن ممن تنطلي عليهم تلبيسات مرجـئ
ّـفـر ُيك ّفر به الرسل وأتباعهم، وبين ـمـا  ُيك وتخبطاتهم، وفّرق بين ما 

به الخوارج وأشياعهم. 

ثم اعلم أن التشريع والستبدال كفرم مجرد ل يـقـال فـيـه؛ ـهـل
استحل أو اعتقد أو جحد ؟ فهذه التقييدات إنما هي في النوع الخر

ّلط فيه الخوارج.  الذي خ

اتخففذوا أحبففارهمفأهل الكتاب الذين أنزل الله تعالى فيهم:  
ًا مفن دون اللفه ـة:   ورهبانهم أربأابأ  كـفـروا بالتـشـريع]،31[التوـب

وطاعة المشرعين في ذـلـك ومـتـابعتهم لـهـم عـلـى تـشـريعاتهم، ول
يقال كفروا لعتقادهم أنه حرم على الحقيقة أو أبيح على الحقيقــة
أو أنهم استحلوا التشريع (الـسـتحلل القـلـبي) أو أنـهـم اعتـقـدوا أن

ًا في اللوهية أو الربوبية. لهم حق

يقول الشيخ عبد المجـيـد الـشـاذلي ـفـي (ـحـد الـسـلم وحقيـقـة
ـاه431اليمــان) صا( ـس معـن ّلــوه أو حّرمــوه لـي ـى أح ): "إن معـن
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(العتقاد) بمعـنـى العـلـم بـصـحة الـشـيء والخبـار عنـه، بـل العمـل
بمقتضى تحريمهم وتحليلهم من الحكم والتحاكم إليه.. ".

واليهود عندما بدلوا حد الزنـا واصـطلحوا واجتمعـوا عـلـى حكـم
غيره، لم يعتقدوا إباحة الزنا أو استحلله، بل كانوا يعتقدون حرمـتـه
ـو ـعوه ـه بتحريم الله له، ول هم زعموا أو قالوا أن الحكم الذي وـض
ـمـن عـنـد الـلـه، ول ـقـالوا أـنـه أفـضـل ـمـن حـكـم الـلـه أو أـعـدل، ول
صــّرحوا باســتحللهم للتشــريع أو أنهــم يعتقــدون أن لهــم حــق
ًا نحوه.. ـبـل كـفـروا بمـجـرد ـتـواطئهم واجتـمـاعهم التشريع.. أو شيئ
واصطلحهم على حكم وتـشـريع غـيـر حـكـم الـلـه وتـشـريعه، وـكـانوا

ًا لمن أطاعهم وتابعهم وتواطأ معهم على ذلك التشريع.  أرباب

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ـفـي كـتـاب
التوحيد: "من أطاع العلـمـاء والـمـراء ـفـي تحرـيـم ـمـا أـحـل الـلـه أو

ًا من دون الله" اهـ. تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباب

فالمتبع لتشريع المشرعين المناقض لشرع اللـه، مـشـرك اتخـذ
ًا، والمشرع نفسه طاغوت كافر أـشـرك نفسـه مـع اللـه غير الله رب

ول يشرك في حكمهفي ألوهية الحكم والتشريع.. قال تعالى:  
ًا ول، وفي قراءةا اـبـن ـعـامر وـهـو ـمـن الـسـبعة:  ]26[الكهف:   أحد

ًا  بصيغة النهي. فالتشريع إـمـا]26[الكهف:   تشرك في حكمه أحد
أن يـكـون إـشـراك أو اـشـتراك ـمـع الـلـه ـفـي الحـكـم وكلهـمـا كـفـر

مجرد.. 

ـي رســالته (التســعينية): ـة ـف ـن تيمـي ـول شــيخ الســلم اـب يـق
"واليجاب والتحريم ليس إل لله ولرسوله فمن عاقب على فعل أو
ًا ًا، فـقـد جـعـل لـلـه ـنـد ـ ترك، بغير أمر الله ورسوله، وشرع ذلك ديـن
ًا أو ًا، بمنزـلـة المـشـركين اـلـذين جعـلـوا لـلـه أـنـداد ولرـسـوله نظـيـر
بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب، وهو ممن قيل فيه:
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بأه اللففه

.)( اهـ]21[الشورى: 

7ويقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله ـفـي (أـضـواء البـيـان) جـــ
): "ولما كان التشـريع وجميـع الحكـام، شـرعية كـانت أم169صا(

ـر ًا غـي كونية قدرية، من خصائص الربوبية.. كان كل من اتبع تـشـريع
ًا، وأشركه مع الله" اهـ. تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع رب

، طبعة دار الفكر.5) ضمن مجموعة فتاوى ابن تيمية - جـ14) صا((
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): "وعلى كل حال فل ـشـك أن ـكـل ـمـن أـطـاع173ويقول صا(
غير الله في تشريع مخالف لـمـا ـشـرعه الـلـه، فـقـد أـشـرك ـبـه ـمـع

الله". 

ول* ويقول في موضع آخر: "ويفهم من ـهـذه الـيـات كـقـوله:  
ًا ــف:   يشففرك فففي حكمففه أحففد  أن متبـعــي أحـكــام]26[الكـه

المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. وـهـذا المفـهـوم
ًا في آيات أخرى، كقوله فيمن اتـبـع تـشـريع الـشـيطان ـفـي جاء مبين

ول تأكلوا ممففا لففم يففذكرإباحة الميتة، بدعوى أنها ذبيحة الله:  
اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحففون إلففى
أوليففائهم ليجففادلوكم وإن أطعتمففوهم إنكففم لمشففركون

 فصرح أنهم مشركون بطاعتهم.. " اهـ.]121[النعام: 

ـالى:   ـوله تـع ألم تر إلففى الففذين يزعمففون أنهففم* وفي ـق
آمنوا بأمففا أنففزل إليففك ومففا أنففزل مففن قبلففك يريففدون أن
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفففروا بأففه ويريففد

ًا 83 يـقـول صا(]60[النســاء:   الشيطان أن يضلهم ضللً بأعيففد
): "وبهذه النصوصا السماوية التي ذكرنا، يظـهـر غاـيـة الظـهـور4جـ

أن الذين يتبعون الـقـوانين الوـضـعية اـلـتي ـشـرعها الـشـيطان عـلـى
ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله عز وجل على لـسـان رـسـوله 
أنه ل يشك في كفرهم وشركهم إل من طمس الله بصيرته وأعماه

عن نور الوحي مثلهم” اهـ.

* ويقول عبد المجيد الشاذلي في كـتـابه (ـحـد الـسـلم وحقيـقـة
(اليمان) : "ول فرق في التشريع بـيـن الباـحـة وغيرـهـا، فالمـشـرع) 

الوضعي ل يأمر بالشرب أو باستحلل الشرب، بل ذـلـك راـجـع إـلـى
دين كل ـفـرد ـفـي المجتـمـع وـهـو يفـصـل بـيـن اـلـدين والدوـلـة وـهـو
مشرع الدولة، والدين في نظره علـقـة بـيـن العـبـد ورـبـه، وبالـتـالي
فطاعته في ذلك ل شأن لها بالفـعـل ول بالـسـتحلل وإنـمـا ـفـي أن

 هذا التحليل وأن يقر بحقه في ممارسته..)(يحترم

) طبعة جامعة أم القرى.383() صا( (

) وهذا ـهـو اـلـذي يقـسـم علـيـه أعـضـاء البرلمـان الـشـركي واـلـوزراء ـفـي(
يمينهم الدستورية الشركية التي يؤدونها قبل توليهم مناصبهم.

ـن79 و43) من الدستور الكويتي، والمادةا (91 و126انظر المادةا ( ) ـم
الدستور الردني.
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ـدما ـاليهود عـن ـالمر، ـف وكذلك ل شأن للعتقاد بمعنى المعرفة ـب
اصطلحوا على الجلد والتحميم بدلً من الرجم كانوا مـتـأثمين ـبـذلك
ـبي يبحثون له عن مخرج فقهي، ولذلك قالوا: "انطلقوا إلى هذا الـن
فإنه قد بعث بالتخفيف فإن أفتاكم بالجلد والتحميم كان حجة لكــم

].41[المائدةا:   وإن لم تؤتوه فاحذرواعند الله:  

* ويقول عبد الله بن محمد بن أحمد القنائي في كتابه (حقيقــة
ومن لففم يحكففم) حول سبب نزول قوله تعالى:  95اليمان) صا(

ـدةا:   بأما أنزل الله فأولئك هم الكافرون  "ـفـإن ـمـن]44[الماـئ
المعلوم في سبب نزول الية أن اليهود إنما غيروا الحكم الذي ـفـي
ًا ًا مستأنف ًا جديد التوراةا دون حذفه منها، ودون اعتقاد أن هناك حكم
نزل من عند الله، وإنما هم غيروه مع إثبات الحكم الـصـلي، وـكـان
ذـلـك لمـجـرد اـشـتداد الـمـر عليـهـم، وـعـدم ـقـدرتهم عـلـى تنفـيـذه

لفسقهم، يقول الطبري في تفسير قوله تعالى: 

: "وعـنـدهم]43[المائدةا:   وكيف يحكموك وعندهم التوراة 
التوراةا التي أنزلتها على موسى، والتي يقرون بها، وأنها حق، وأنها
كتابي الذي أنزلته على نبيي، وأن ما فيه ـمـن حـكـم فـمـن حكـمـي،
يعلمون ذلك ل يتناكرونه، ول يـتـدافعونه. ويعلـمـون أن حكـمـي فيـهـا
على الزاني المحصن الرجم، وهم مع علمهم بذلك يتولـون. يقـول:
ًا ـلـي" "يتركون الحكم به بعد العلم بحكمي فيه جراءةا علّي وعصيان
والحق أن هذا القول في المسألة ل يحتمل المـكـابرةا، فلـيـس ـفـي
منطوق العبارات ول في مفهومها أي إشارةا إـلـى ـمـا يزعـمـون أـنـه
"الحق اللهي" الذي بمقتضاه يغير بعض النصارى واليـهـود الحـكـام
لما يعتقدون في أحبارهم أن الوحي ل يزال ينزل عليهم ليغيروا ـمـا
ّير الشرائع مع عندهم بإرادةا الله. هذا شيء وما ورد عن كفر من غ

إقرارها شيء آخر" اهـ.

* وقرـيـب مـنـه الـنـوع اـلـذي ذـكـره ـشـيخ الـسـلم ـفـي الـصـارم
) وهو يتكلم عن أنواع الـسـتحلل: "وـتـارةا يعـلـم521المسلول صا(

أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله، ثم يمتـنـع
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ًا مـمـن)(عن التزام هذا التحرـيـم، ويعاـنـد المـحـرم ، فـهـذا أـشـد كـفـر
قبله" اهـ.

* وكذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـفـي كـشـف الـشـبهات
ـان28صا( ـالقلب واللـس ـون ـب ـد أن يـك ـد ل ـب ): "ل خلف أن التوحـي

ًا، ـفـإن والعمل، فإن اختل ـشـيء مـن ـهـذا ـلـم يكـن الرـجـل مـسـلم
عرف التوحيد ولم يعـمـل ـبـه، فـهـو ـكـافر معاـنـد كفرـعـون وإبلـيـس
وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هـذا ـحـق، ونـحـن
ـوز - أي نفهم هذا، ونشهد أنه الحق، ولكن ل نقدر أن نفعله، ول يـج
ل يقبل ول يمشي - عند أهل بلدنا إل ـمـن وافقـهـم وغـيـر ذـلـك ـمـن
ـم العذار، ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق وـل

اشتروا بأآيففاتيتركوه إل لشيء من الـعـذار. كـمـا ـقـال تـعـالى:  
ًا قليلً  وغير ذلك من اليات" اهـ.]9[التوبة:   الله ثامن

ّوـجـوا إـسـلم( ) "العناد والتـفضيل" ألفاظ يتلعب بها مرجـئـة العـصـر لير
الطواغيت المشرعين حين يصرحون في اـلـوقت اـلـذي يـحـاربون فـيـه اـلـدين
ويهدمونه بكل ما أوتوا من وسائل وسبل، فيقوـلـون: "ل ـشـك أن حـكـم الـلـه
هو الفضل، ونحن نتمنى أن نقدر على تحكيمه!! وأنتم أدـعـوا لـنـا وأعينونـنـا"
ـن ـس ـم ـن والـن ـياطين الـج ـم ـش ـا إليـه ـتي يوحيـه ـاتهم اـل ـن تلبيـس ـوه ـم ونـح
مستـشـاريهم المطلعـيـن عـلـى غـبـاوةا وـسـفاهة مرجـئـة الزـمـان المتـصـدرين
للدعوةا والدعاةا - إذ أكثر أولئك المستـشـارين ـلـو راجـعـت ـتـاريخهم لوـجـدت
ًا مع جماعات الرجاء هذه، وـمـا أوـصـلهم أـصـلً لمناـصـبهم ـهـذه إل لهم جذور
مذهب الرجاء واستحسانات واستصلحات جماعاته.. وأنا أـسـأل ـعـن ـصـورةا
ًا لـلـدين ًا أو حرـبـ الواقع الذي نعايشه وحسب، بالله ربكم هل هناك أكبر عـنـاد
ولشرع الله وتفضيلً لحكم الطاغوت عليه ممن يعـلـم ويـعـرف، ويـصـّرح ـبـأنه
يعلم ويعرف أن حكم الله والـشـريعة أفـضـل ـمـن حـكـم الـطـاغوت، ـثـم وـمـع
علمه ـهـذا او تـصـريحه ـبـه ل يخـتـار إل حـكـم الـطـاغوت وـشـرعه، ولـيـس ـهـو
ًا بل ويلزم الناس اتباعه والدخول فيه ويعاقب من تركه ًا محض ًا شخصي اختيار
أو تعدى حدوده، مع تعديه لحدود الله ليل نهار وترخيصه ودـعـوته ـبـل وأـمـره
ًا فليس فــي الناس بتعديها بأبواب ووسائل شتى.. فإن لم يكن مثل هذا عناد
ـد ـاب بـع الدنيا كلها إذن عناد، ولذا سترى من قول الشيخ محمد بن عبد الوـه
هذا أنه حكم بالعناد على من ـتـرك التوحـيـد بـعـد أن عرـفـه وجعـلـه كفرـعـون
وإبليس، فكيف بمن حاربه وـسـعى لـهـدمه ـمـع تـصـريحاته بمعرفـتـه.. فـتـارك
أصل التوحيد، إما كافر معرض، أو عالم معاند، والمعاند لـيـس بمـحـارب ـفـي
كل الحوال، بل هناك معاند (محارب) وهناك معاند (متول ملتزم للـضـد)، ول
شك أن القوم من المعاندين المحاربين ورب الكعبة، ول يخفى ـهـذا إل عـلـى
العميان.. وكذلك التفضيل يكون باللسان، ويكون أبلغ بالفعل، وهل التفـضـيل

إل اختيار المفّضل واتباعه والخذ به؟؟
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ومثل هذا أو أشد؛ ما يزعمه بعض طغاةا هذا الزـمـان ـمـن أنـهـم
يقرون بشرع الله وبدينه وبأنه الفضل والكمل والحسن والواجب
تحكيمه وغير ذلك، ثم يجعلون لنفسهم حق التشريع كما تقدم من
ّدلون ـحـدود الـلـه وأحـكـامه بـقـوانينهم وتـشـريعاتهم ـ دـسـاتيرهم ويـب
النتنة.. فهم يزعمون أنهم يؤمنون بالله وبالرسول وبـمـا أـنـزل إلـيـه
ًا مـشـرعين وـطـواغيب ـ وما أنزل من قبله ثم ينصبون أنفسهم أرباـب
ّبدون الناس لهم ويلزـمـونهم اتـبـاع تـشـريعاتهم المناقـضـة لـشـرع ُيع
ـٌل ّد ذاته فـع الله وطاعتها ويمنعون تحكيم شرع الله ففعلهم هذا بح
وعمٌل كفرّي. مخرج من ملة السلم، ول نبحث فـيـه ـعـن العتـقـاد

والستحلل.. 

) في ـقـوله تـعـالى:3/245يقول المام ابن حزم في (الفصل) (
أيَضففّل بأففه الففذين كفففروا إنما النسففيء زيففادة فففي الكفففر 
ًا ليواطئوا عدة مففا حففرم اللففه ًا ويحرمونه عام يحلونه عام
أزيففن لهففم سففوء أعمففالهم واللففه ل فيحلوا ما حففرم اللففه 

ـا]37[التوبة:   يهدي القوم الكافرين : "وبحكم اللغة التي نزل بـه
القرآن أن الزيادةا في الشيء ل تكون إل منه ل من غيره. 

فصح أن النسيء كفر، وهو عمل ـمـن العـمـال وـهـو تحلـيـل ـمـا
حرم الله تعالى. 

فمن أحل ما حرم الله تعالى وهو عالم ـبـأن الـلـه تـعـالى حرـمـه
فهو كافر بذلك الفعل نفسه.. " اهـ فتأمل ـقـوله: "وـهـو عـمـل ـمـن
ـى ّـن العمال" وقوله: "أحل ما حرم الله وهو عالم بأن الله حرمه" أ

تتسرب إليه شبهة العتقاد..

وفي هذا فائدةا في أن الستحلل كما أـنـه يـكـون بالعتـقـاد دون
ًا ـكـذلك العمل تارةا وبالعتقاد مع العمل تارةا أخرى فإنه يكون أيـضـ

ًا ..)(عملً مجرد

) ومن هذا الباب تفريق أـهـل العـلـم بـيـن الزاـنـي بمـحـرم ـمـن مـحـارمه(
والعياذ بالله، وبين من تزوج من محارمه فعقد عليها عقد نكاح، راجع تـهـذيب

) وزاد المعاد وغـيـره، حـيـث ذـكـروا ـفـي ـهـذا ـمـا رواه3/441الثار للطبري (
المام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وهو صحيح عن اـلـبراء أن

ـة ـعـنالنبي  ، بعث خاله أو عمه إلى رجل تزوج امرأةا أبيه فقتله. وـفـي رواـي
ًا معاوية بن ـقـرةا ـعـن أبـيـه (أـنـه خـمـس ـمـاله).. ـفـدل عـلـى أـنـه قتـلـه ـكـافر
ّوجـهـا ًا تذكر أنهم أخرجوه وضربوا عنقه ولم يـسـألوه، ـهـل تز والروايات جميع

ًا ِحّل ذلك أم غير معتقد.. فصح أن الستحلل يكون عملً. معتقد
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ًا ـفـي فالعتقاد إذن في شأن الـسـتحلل أو التحلـيـل لـيـس قـيـد
ـي الكفر وإنما هو زيادةا فيه.. ول شك أن شرب الخمر أو الوقوع ـف
الزـنـا أو أـكـل الرـبـا، ـكـل ـهـذا ل يـسـتوي ـمـع التـشـريع ـلـذلك بـسـن
ـة ّوـن ـه أو المه ـدود الـل ـة لـح ـة المبدـل ـيم والنظـم ـوانين والمراـس الـق
المسّهلة للخمر والزنا أو المرخصة المبيحة للردةا والربا مع حراسة
ـم.. ـام للحـك ذلك وحمايته والجتماع والتواطؤ عليه واصطلحه كنـظ
فالول هو الذي يقال فـيـه عـنـد الكلم ـفـي التكفـيـر اـسـتحل أو ـلـم

يستحل لنها ذنوب غير مكفرةا.. 

ـى ـه إـل أما الثاني فهو كفر تشريع وتحليل وتحريم ول يلتـفـت فـي
العتقاد ولو أقسم فاعله ألف ألف مرةا على أنه غير مسـتحل قلـنـا

ـه وـسـمى]66[التوبة:   ل تعتذروا قد كفرتمله:   ، وقد كذبكم الـل
ًا..  إيمانكم الذي تدعون زعم

ًا يبتغي ـلـذةا عاجـلـة وبـيـن إذ فرق كبير كبير بين من يرابي متأثم
من يرـخـص الرـبـا للـنـاس ويـشـّرع ـلـه ويحـمـي مؤسـسـاته ويتواـطـأ
ـن ًا وبـي ًا بين من يشرب الخمر مذنب ويصطلح عليه.. وفرق كبير أيض
من يرخص للناس ـشـربها ويرـخـص لمحلت الخـمـر بيعـهـا ويحميـهـا

ّدل حد الله في الخمر بتشريعاته الساقطة.  ُيب و

ـة، ًا اـسـتجابة لغواـي ـ ًا بين من يقع في الزنا متأثـم وفرق كبير أيض
ا ن يبـدل حـد الزنـا ويرخـص للبغـاء بتشـريعات تجعـل الزن وبين م
ـة ول جريمة فقط في حق الزوج وبيده، فإن رضي الزوج فل جريـم

.) (عقوبة بل هو مباح عندهم..

فالتشريع وتحريم الحلل أو تحلـيـل الـحـرام كـمـا فهـمـت، عـمـل
كـفـري مـجـرد ولـيـس كـسـائر اـلـذنوب اـلـتي يـشـترط فيـهـا اعتـقـاد
ًا وزيادةا في ًا مركب الستحلل.. وقد ينضاف إليه العتقاد فيكون كفر
ًا للكـفـر ـهـا هـنـا، ـفـإن المـشـركين ًا أو ـشـرط الكفر.. وليس هو قـيـد
الذين أحلوا الشهر الحرم بتـبـديلها بأوـقـات أـخـرى، ـكـانوا يعرـفـون
ويعتقدون في قرارةا أنفسهم أن الشهر المحرمة من عند الله هي
تلك الولى بعينهـا ل الـتي اـسـتحدثوها وشـرعوها واسـتبدلوها هـم،
وهكذا كان معتقد اليهود يوم أن (ـبـدلوا) ـحـد الزـنـا أو (اجتمـعـوا) أو

((اصطلحوا) أو (تواطؤوا)  على حكم آخر من عـنـد أنفـسـهم، وـلـم) 
يستحلوا الزنا ول ـصـرحوا باـسـتحللهم القـلـبي للتـشـريع والتـبـديل..

() راجع لتتعرف إلى أمثلة من ذلك في قوانينهم العفنة، كتابنا (كشــف (
النقاب عن شريعة الغاب).
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فالكفر أو مناطه ها هنا هو عمل التـبـديل أو التـشـريع أو التـفـاق أو
الجتماع أو الصطلح أو التواطؤ على حكم غير شرع الـلـه تـعـالى..
فسواء قالوا نحن نقر في قلوبنا أو نجـحـد أن الـشـهر اـلـتي حرمـهـا
ه هـو الـحـق، أم لـم د الزنـا الـذي أنزلـه الل الله هي الحق أو أن ح
يقولوا.. فالعتقاد ل قيمة لذكره ها هنا إل على ـسـبيل الزـيـادةا ـفـي
الكفر.. لن فعلهم ذلك بحد ذاته كفر وإشراك مع الله ـفـي حكـمـه،
ومن أشرك نفسه مع الله بالتشريع فقد ـنـازع الـلـه ـفـي خصوـصـية

ـواردةا ـفـي ( ّلق مناط الكفر بها في الحاديث اـل ُع () هذه هي اللفاظ التي 
أمر اليهود وكفرهم لتبديل حكم الله.. وهي مناط الحـكـم ـبـالكفر، ولـيـس
في تلك الحاديث ذكر للعتقاد أو الجحود أو الستحلل فراجعها واحفظها

لتلجم بها أفواه مرجئة العصر. 

ـة ومثل هذا ما أشار إليه الشيخ عبد المجيد الشاذلي في (حد السلم وحقيـق
) في اللفاظ التي وـصـف فيـهـا ـمـن اتـخـذ الحـبـار428اليمان)       صا(

ًا وأشركهم مع الله في التحليل والتحريم، في طرق حديث والرهبان أرباب
ـعـدي، ـفـذكر: "ـفـاتبعوهم" "فأـطـاعوهم" "تأـخـذون بـقـولهم" "فحرـمـوه
وأحلوه" ونحوه ولم يرد في شيء منها "فاعتقدوا أنه حلل" وإنما المراد
ًا اـلـتزام تحريمـهـم وتحليلـهـم والـصـطلح والتواـطـؤ علـيـه واتـخـاذه قانوـنـ

ًا..  وحكم

إذ الصطلح والتواطؤ والجتماع على ـشـريعة غـيـر ـشـريعة الـلـه واـلـتزام
ذلك ولو في ـحـد أو حـكـم ـهـو ـشـيء غـيـر الطاـعـة المـجـّردةا للمـشـرع أو
لغيره في معصية الله ولو تـعـددت، واـلـتي ـيـذكر فيـهـا قـيـد الـسـتحلل أو
ـم ـر. ولعلـه ـة العـص ـا مرجـئ ـط فيهـم ـان يخـل ـا عملن مختلـف ـاد فهـم العتـق
يستشهدون ببعض كلم شيخ السلم الذي يشترط فيه ذلك الشرط فــي
كفر متبعي المشرعين في المعاصي فقط.. وهذا حق ل شك فـيـه ولكـنـه
أمر غير الصطلح والتواطؤ على حكم أو ـحـد أو ـشـرع ـمـن غـيـر ـشـريعة
ا يمارسـه اد، وهـو م الله الذي فعله اليهود وكفروا بـه دونمـا ذكـر للعتق
الطواغيت وعبيدهم اليوم، أما مـن اعتقـد تحريـم مـا حرمـه المشـرعون
فهـذا مشـرك كـافر سـواء الـتزمه أو لـم يلـتزمه، وهـذا ل دخـل لـه فـي

) ـكـان ـفـي ـشـأن7/70موضوعنا هذا، ويجدر التنبيه إلى أن تفصيله ذاك (
التباع ل المتبوعين، وـقـد فـصـلنا الـقـول فـيـه ـفـي رـسـالتنا الثلثينـيـة ـفـي
التحذير من أخـطـاء التكفـيـر، وذـلـك لن الـطـائع للمـشـرع لـيـس بلزم أن
ًا له في كل حال.. بل قد يطيـعـه ًا عليه ملتزم ًا لتشريعه متواطئ يكون متبع
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ًا مع الـلـه، وأتـبـاعه وأنـصـاره ًا مشرع من خصوصياته وأمسى طاغوت
وأشياعه على ذلك هم له عابدون..

ع ًا إل م بعض العصاةا في معصية الله فقـط، فل يكـون فعلهـم ذلـك كفـر
الستحلل، فلزم التفصـيل فـي شـأن التبـاع لوجـود مـثـل ـهـذه الحـالت
ًا للـه ولورود الحتمال.. أما المشرعون اـلـذين جعلـوا مـن أنفسـهم أنـداد
ـة فمنحوا أنفسهم، بل وغيرهم من النواب خاصية هي من خصائص اللوـي
(التشريع) فمن السفه كما تقدم أن ينزل في مثل ـهـؤلء ذـلـك التفـصـيل

فيقال هل استحلوا أو اعتقدوا؟؟

واعلم أن هؤلء الطواغيت قد جمعوا بين الـطـامتين، فـهـم مـشـرعون.
وفي نفس الوقت اتباع للمـشـرعين اـلـدوليين يتواـطـؤون ويـصـطلحون عـلـى
ًا ـفـوق كـفـر وظلـمـات تشريعاتهم ويجتمعون معهم عليها... فقد جمـعـوا كـفـر

بعضها فوق بعض... 
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شبهة أو فرية

أن عمر (لم يحكم بأما أنزل الله) بأتعطيله

لحد السرقة عن بأعض المضطرين في عام
الرمادة

ـه هذا وقد رأيت لبعض من ختم الله على ـسـمعه وبـصـره وجعـل
أضل من النعام بإعراضه وانشغاله عن تعـلـم أـصـل ديـنـه وتوحـيـده
ًا أتنزه عن الطاـلـة فـيـه، مـفـاده بالحياةا الدنيا وزخرفها، فرية وكلم
أن "الفاروق رضي الله عنه ـلـم يحـكـم بـمـا أـنـزل الـلـه ـيـوم عـطـل

العمل بحد السرقة في عام الرمادةا". 

فأقول كما قال بعض أـهـل العـلـم: إن وـقـوف الـمـؤمن الـعـارف
بدين الله على هذه الضللت والجهالت المركبة، فيه تنبيه له على
نعمة الله عليه، وحث على شكر نعمة التوحيد والسلم والفهم في

ًادين الله، قال تعالى:   ومن يففؤت الحكمففة فقففد أوتففي خيففر
ًا ، قال بعض السلف: ـمـن أعـطـي الـقـرآن ورأى]269[البقرةا:   كثير

ًا فوقه فما عرف نعمة الله عليه.  أن أحد

ثم أقول بإيجاز: قد فصلنا لك فيما تقدم أن الحكم بغير ما انزل
الله يطلق على معنيين: أحدهما تشريعي استبدالي كـفـري، والـخـر

من الجور في الحكم والقضاء للهوى أو الشهوةا دونما استحلل. 

وبيان أن فعل عـمـر الـفـاروق ل يـمـت إـلـى كل الـنـوعين بـصـلة،
والخوض في ذلك وتفصيله هو في الحقيقة مضيعة للوقت، بـل هـو
استخفاف بالقارئ واستصغار لعقـلـه بمـخـاطبته بـمـا ـهـو ـمـن قبـيـل

ّين وتوضيح الواضح فهذا ل يكون إل مع السفهاء..  تبيين الب

أما فعله رضي الله عنه ـفـي ـعـام الرـمـادةا فـهـو اجتـهـاد مـحـض
ًا وبل ـشـك مصيب فيه يؤجر عليه أجرين إن ـشـاء الـلـه.. وـهـو قطـعـ
من الحكم بما أنزل الـلـه ولـيـس بـخـارج عـنـه بـحـال، إذ ـهـو إعـمـال

 بـهـا وأـنـزل الكـتـاب ووـضـعتلمقاصد الشريعة التي بعث الرسول 
ـاس ـالح الـن ـظ مـص ـي حـف ـا وـه ـل تحقيقـه ـن أـج ـدود الـشـريعة ـم ـح

الساسية الشرعية وتحصيل أعظمها ودرء المفاسد عنها.. 
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وهذه المصالح الـشـرعية مـضـبوطة معلوـمـة باـسـتقراء نـصـوصا
الشريعة وليست هي تبع للهواء والستحسانات كـمـا يـتـوهمه ـكـثير

من الرويبضة السفهاء.. 

فمنـهـا ـمـا ـهـو ـضـروري ومنـهـا ـمـا ـهـو ـحـاجي وآـخـر تحـسـيني
تكميـلـي.. اـمـا الـضـروريات فـهـي ـسـت: "اـلـدين والنـفـس والعـقـل
ـى الطلق، ـالح عـل ـم المـص ـي أـه ـال" وـه ـرض والـم والنـسـب والـع
ـإذا مــا تعارضــت هــذه ـد) ـف ـدين (التوحـي ـا هــو اـل وأعلهــا وأجلـه
الضــروريات أو أحــدها مــع مصــلحة حاجيــة أو تكميليــة قــدمت

الضرورية بل خلف.. 

ـم ـون للـه أما إذا تعارضت مصلحتان ضروريتان فإن التقديم يـك
والعظم منهما، من باب تحصيل أعـظـم المـصـلحتين المتعارـضـتين

بتفويت أدناهما.. أو درء أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما.. 

وهذا باب عظـيـم ـمـن أـبـواب الفـقـه، وـهـو ـمـن أعـظـم مقاـصـد
شريعة الله وحكمها وقواعدها، ومن وفق إلى فهمه ومعرفـتـه فـقـد

هدي إلى معرفة كثير من أسرار الشريعة وحكمها.. 

وفهم هذا الباب وتطبيقه في الواقع، هو دون ـشـك ـمـن أـصـول
الشريعة ومن الحكم بما أنزل الله.. ولم يكن اجتهاد عـمـر رـضـوان
الله تعالى عليه في عام الرمادةا إل ـمـن ـهـذا.. فـقـد ـقـدم مـصـلحة
النفوس وحفظها على مصلحة المال وحفظها عندما تعارضتا، فقــد
كان الناس في مخمصة عظيـمـة والـضـرورات تبـيـح المحـظـورات..
فكان أكل المال المسروق كأكل الميتة في تـلـك الـظـروف.. يـبـاح،
بل يجب على قول طائفة من أهل العلم إذا تحـقـق الهلك، وـتـاركه
في مثل ذلك عاصا لله قاتل لنفـسـه كـمـا يـقـول اـبـن ـحـزم، واحـتـج

ـاء:   ول تقتلوا أنفففسكمبـقـوله تـعـالى:   ، ـقـال: "وـهـو]29[النـس
.)(عموم لكل ما اقتضاه لفظه” اهـ

ـفـدفع رـضـي الـلـه عـنـه ـقـدر ـمـا اـسـتطاع أعـظـم المفـسـدتين
باحتمال أدناهما.. وـحـافظ عـلـى أعـظـم المـصـلحتين (أرواح الـنـاس
ونفوسهم) بتفويت أدناهما (أموالهم) لتعارضهما في تلك الظــروف
الخاصة.. وهذا من فقهه رضي الله عنه في ديـن اللـه وهـو تحكيـم
لمقاصد الشريعة ومحافـظـة عـلـى مـصـالحها وـضـرورياتها اـلـتي ـمـا

) المحلى في (حد السرقة).(
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وضعت الحدود كلها أصلً إل لحفظها وتحصيلها ودرء المفاسد عنها.
.)(ولذا قال ابن القيم فيه: "وهذا مقتضى قواعد الشرع"

فهو إذن حكم بما أنزل الـلـه.. ولـيـس كـمـا يلـبـس أـعـداء الـلـه..
ـه ـزل الـل ّين.. وشتان شتان بينه وبين الحكم بغير ما أـن وهذا واضح ب

ًا.. فكيف بأطمها..؟؟  بأقل أنواعه شر

حتى تشيب مفارق الغربانوالله ما استويا ولن يتلقيا

َينسب الفاروق إلى غير هذا أو يتهمه بالحكم بغـيـر ـمـا أـنـزل ول 
الله إل كافر زنديق.. أو رافضي خبيث غاظه عدُل الفاروق ودينه. 

) ـفـي (تغـيـر الفـتـوى بتغـيـر الزـمـان والمـكـان)3/11) أعلم الموقعين ((
فصل (سقوط حد السرقة أيام المجاـعـة) وذـكـر فـيـه أـثـر عـمـر: "أن غلـمـان
حاطب سرقوا ناقة رجل من مزينة وأقروا على أنفسهم، فقال: ـيـا ـكـثير ـبـن
الصلت اذهب فاقطع أيديهم، فلما ولى بهم، ردهم عمر ـثـم ـقـال: أـمـا والـلـه
لول أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أـكـل ـمـا حـرم
عليه حل له، لقطعت أيديهم. وأيم الله إذ لم أفعل لغرمنك غراـمـة توجـعـك،
ثم قال: يا مزني بكم أريدت منك ناقتك؟ قال: بأربعمائة. ـقـال عـمـر: اذـهـب
ـفـأعطه ثمانماـئـة" وذـكـر ـمـذهب أحـمـد رحـمـه الـلـه ـفـي ـسـقوط الـحـد عـام

المجاعة، وتضعيف الغرم على من درىء عنه الحد والقود لسبب شرعي.
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شبهة

 وبأعض أصحابأه قد حّرموا أشياء علىأن النبي 
أنفسهم

وقبل أن نغادر هذا الموـضـع إـلـى ـشـبهة أـخـرى ـمـن ـشـبهاتهم..
ننبهك أخا التوحيد إلى معنيين للتحريم غير المعنى التشريعي اـلـذي

يقابل التحليل؛ أحدهما عرفي والخر لغوي. 

ـك ـا علـي ـاولون خلطهـم ـر ويـح ـة العـص ـا مرجـئ ـب بهـم ـد يتلـع ـق
. )(بالتشريع والتبديل الذي يمارسه ويدين به طواغيتهم

فالعرفي: هو لفظة (التحريم) التي يـسـتعملها الـنـاس ويرـيـدون
بها اليمين، فل يقال فيمن ظاهر امرأـتـه وـقـال: "أـنـت عـلـّي ـحـرام
ّدل حكم الله.. بل ذلك عند الفقهاء كظهر أمي" مثلً أنه مشّرع أو ب
يمين يحلـفـه الرـجـل ويقطـعـه عـلـى نفـسـه بهـجـران زوجـتـه وـعـدم
مسها، لغضب أو عقوبة أو نحوه، وقد ذمه الـلـه تـعـالى وجـعـل فـيـه
أغلظ الكفارات، تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ـشـهرين متـتـابعين
ًا.. فــدل من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكين
هذا على أن المراد بالتحريم ها هنا (اليميـن)، إذ التشـريع ل كـفـارةا

. )(يمين له يا أولي العقول

ثم هناك فرق يتميز فيه ـهـذا الـنـوع ـمـن التحرـيـم ـعـن التحرـيـم
التشريعي الذي يقابل بالتحليل والباحة ويفعله المشركون مع الله،
وهو ما ذكره الشاطبي في العتـصـام ـمـن أن المـحـّرم ـبـاليمين "ل
ُيعدى هذا التحريم إـلـى غـيـره" كـمـا يلزم بهذا التحريم إل نفسه ول 
ـهـو الـشـأن ـفـي التحرـيـم الكـفـري اـلـذي يجتـمـع علـيـه المـشـركون

) وهذا تعبير صحيح ل نـفـتريه عليـهـم ول نظلمـهـم أو نبهتـهـم ـبـه، فنـحـن(
ًا ـ نخاطب هنا بصفة خاصة أولئك المجادلين عن الطغاةا، الذين يصّرحون دوـم
بعدم البراءةا منهم، بل ـهـم لـهـم أنـصـار وجـنـد محـضـرون متطوـعـون ـيـذبون
عنهم ويدافعون في كل واد وناد، بل ويرمون من كفرهم بمذهب الخــوارج!!
ومن هذا تعرف أن مساواتهم بالمرجئة الوائل ظلم لولـئـك، ومـعـاذ الـلـه أن
نساويهم بهم، وإنما تشبيههم فـي التـسـمية، ـمـن ـبـاب ـمـا ورـثـوه عنـهـم مـن

شبهات.. ولذا ميزناهم بنسبتهم إلى عصرنا.

) وليس له إل كـفـارةا واـحـدةا فـقـط، وـهـي كـفـارةا اـلـردةا أعـنـي "التوـبـة(
والعودةا إلى السلم" وإل فالسيف.. 
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ويتواطؤون ويصطلحون ويلزمون به ـمـن ـهـو تـحـت ـسـلطانهم. ـثـم
اليمين التحريمية تتعلق بالمنع فقط وليس لـهـا علـقـة بالتحلـيـل ول
ًا للتشريع الذي يتطرق للتحلـيـل والباـحـة كـمـا يتـطـرق بالباحة خلف

ّيٌن واضح..  للتحريم.. وهذا أمر ب

 المروي فيفمن هذا النوع - أعني التحريم باليمين قول النبي 
صحيح البخاري أنه ـقـال لبـعـض نـسـائه: "كـنـت أـشـرب عـسـلً عـنـد

: "فلن أعود ـلـه" ـهـو معـنـىزينب فلن أعود له وقد حلفت" فقوله 
ما تعارف عليه الناس من (التحريم) في معنى اليمين ـفـي ـقـولهم:
"هذا علي حرام" أو قولهم: "حرام علي كذا وكذا إن لم أفعل كذا"

: "وـلـن أـعـود ـلـه" تـشـريع ولفليس مثل هذا ول ـفـي ـقـول الـنـبي 
تبديل ول تقنين ول تواطؤ أو إـصـطلح أو اجتـمـاع كـمـا ـيـورد أـعـداء

ـالى:   ـه تـع ـول الـل ـزل ـق ياالله في إلزاماتهم.. إذ في هذه القولة ـن
ـم:    أيها النبي لم تحرم مففا أحففل اللففه لففك.. ، إـلـى]1[التحرـي

، وإذا ـكـان]2[التحريم:   قد فرض الله لكم تحلة أيمانكمقوله:  
ًا ول ًا ل تشريع تحليل مثل هذا هو الكفارةا، علم أن تحريمه كان يمين

تبديلً.. 

فل نلتـفـت بـعـد ـهـذا إـلـى تلبيـسـات مرجـئـة العـصـر وإلزاـمـاتهم
الكفرية الفاسدةا عندما تجادلهم ـفـي كـفـر ـطـواغيتهم المـشـرعين،
فيحتجون بأمثال ـهـذه الـيـات ويقوـلـون: "الرـسـول ـحـّرم فـهـل ـهـو

كبرت كلمة تخرج من أفففواههم إن يقولففون إلكافر؟؟"..  
ًا، وـمـا]5[الكهف:   كذبأا  فقد علمت مما تقدم أن ـهـذا لـيـس تـشـريع

كان للنبي صلوات الله وسلمه عليه أن يشرع إذ هو ليس بمشــرع
ول يحل له ذلك.. إن هو إل وحي يوحى.. وما هو إل نذير ومبلغ عن

المشرع الواحد الحد.. 

والمعنى الخر: هو (التحريم) الذي يأتي ويراد به معناه اللغــوي
المحض، ل الصطلحي الشرعي التشريعي.. وهو المتـنـاع المـجـرد

ومنه قول امرىء القيس: 

صرعيجالت لتصرعني فقلت لها اقصري امرؤ  إني 
عليك حرام

أي "ممتنع". وقول الخر: 

حتىحرام على عيني أن تطعما الكرى ترفئا  وأن 
ألقيك يا هند
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أي: "ممـنـوع عـلـى عيـنـاي".. ـهـذا إن ـلـم ـيـرد اليمـيـن، فيلتـحـق
بالمعنى العرفي الول. 

ـالى:   ـال تـع ـل ـق وحرمنففا عليففه المراضففع مففن قبففلوـق
، فليس المراد في هذا، التحريم التشريعي وإنما المنع]12[القصص: 

فـقـط. ـقـال القرـطـبي: "أي منعـنـاه ـمـن الرتـضـاع" وـقـال: "وـهـذا
تحريم منع ل تحريم شرع" اهـ.

فإنها محرمففة عليهففم أربأعيففن سففنةومثله ـقـوله تـعـالى:  
، قال القرطبي: "معنى محرمة: أي أنهم ممنوعون من]26[المائدةا: 

ًا: “فهـو تحريـم مـنـع ل تحريـم دخولها" وقال في هذا الموضـع أيضـ
شرع" اهـ.

فتنبه إلى هذا المعنى واعلم أنه غـيـر المعـنـى التـشـريعي اـلـذي
ـم ـوقهم وـسـلطاتهم ـه ـوم ـمـن خصائـصـهم وحـق ـاةا الـي ـه الطـغ جعـل
وأتباعهم وبرلماـنـاتهم، ويتواـطـؤون علـيـه ويـصـطلحون، ويتفـقـون..
ـوله فإن جاءك بعض أوليائهم من مرجئة العصر المجادلين عنهم بـق

يا أيها الذين آمنوا ل تحرموا طيبات ما أحففل اللففهتعالى:  
ـدةا:   لكم ـذا]87[الماـئ ـالوا: ـهـؤلء ـقـد ـشـرعوا، وـمـع ـه ـة. وـق .. الـي

خاطبهم الله بنداء اليمان.. !

فقل لهم: المراد بهذا يا أعداء أنفسكم التحريم بمعـنـاه اللـغـوي
المحض، ل التـشـريعي اـلـذي يمارـسـه ـطـواغيتكم واـلـذي ـهـو ـصـنو

التحليل وأخوه.. 

فالمراد منع النفس عن بعض الطيبات التي أحلهـا اللـه لعبـاده،
ًا.. بدليل أنها نزلت بسبب جماعة من أصــحاب ًا وترهب ًا أو تقشف نذر

ًا ـفـي اـلـدنياالنبي   أرادوا المتـنـاع ـمـن تـنـاول بـعـض الطيـبـات زـهـد
ًا.. فل هم شرعوا ول بدلوا ول قننوا. أو تحمل عـلـى المعـنـى وتقشف
السابق، أعني (اليمين) كما ذكر المفـسـرون ـفـي ـهـذه الـيـة، وـهـو
ـات، مروي عن ابن عباس، أن الذين أرادوا المتناع عن بعض الطيـب
كانوا قد حلفوا على ذلك فلما نزـلـت ـهـذه الـيـة.. ـقـالوا: ـمـا نـصـنع

ـرةا:   ـك مباـش ـد ذـل ل يؤاخذكمبأيماننا؟ فأنزل الله قوله تعالى بـع
ـدةا:    الله بأففاللغو فففي أيمففانكم..  الـيـة، وبـهـا اـسـتدل]89[الماـئ

الشافعي رحمه الله على قوله بأن الحلف أو اليمين ل يتعـلـق بهـمـا
ـل تحريم الحلل وأن تحريم الحلل لغو، فل كفارةا على من قال مـث
ذلك عنده وعند مالك رحمهما الله تعالى، وسواء كان الصواب ـهـذا
المعنى أو ذاك.. فكلهما ليس من التشريع في شيء كما عرفت..
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وقد تكون من ـبـاب الـنـذر، كاـلـذي ـحـرم عـلـى نفـسـه الجـلـوس
ًا، فنهاه النبي ًا في الشمس ساكت ًا بأن نذر الصوم قائم والكلم مؤقت
، وأمره بإتمام صومه.. ومـنـه قـوله تـعـالى ـعـن نـبي اللـه يعـقـوب:
كل الطعام كان حلّ لبني إسرائيل إل ما حففّرم إسففرائيل

ـران:   على نفسه من قبل أن تنففزل التففوراة  فـقـد]93[آل عـم
ًا إن شفاه الـلـه أن جاء في تفسيرها أنه مرض فنذر على نفسه نذر
ـل، ـوم الـب يمتنع عن أكل أطيب الطعام عنده فحرم على نفسه لـح
ًا عن مثل ذلك، وقد كانوا وذلك قبل أن تنزل التوراةا. فلم يكن منهي
ًا بالـنـذر أو ـبـاليمين ـلـم يـجـز لـهـم أن إذا حرموا على أنفـسـهم ـشـيئ
ًا من جنس يفعلوه ثم نسخ الله ذلك فنزلت كفارةا اليمين. فهو أيض
ـل ـذلك نـق ـيء، وـل ـي ـش ـريع ـف ـن التـش ـس ـم ـذر ولـي ـن أو الـن اليمـي
الـشـاطبي ـفـي العتـصـام ـعـن القاـضـي إـسـماعيل ـقـوله: "وـهـذه
الشياء وما أـشـبهها ـمـن الـشـرائع يـكـون فيـهـا الناـسـخ والمنـسـوخأ،

يا أيها الففذين آمنففوا ل تحرمففوافـكـان الناـسـخ ـقـوله تـعـالى:  
ـم يـجـز]87[المائدةا:   طيبات ما أحل الله لكم ، فلما وقع النهي ـل

للنسان أن يقول: الطعام علـي حـرام ومـا أشـبه ذلـك، فـإن قـال
ًا من ذلك كان قوله ـبـاطلً، وإن حـلـف عـلـى ذـلـك ـبـالله إنسان شيئ
كان له أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه" اهـ. فل يلبس عليك
مرجئة العصر فيقولون: "هذا نبي الله ـقـد ـشـرع ـمـن تلـقـاء نفـسـه
ودونما أمر من الله، فهل هو كافر؟؟، فما هذا بتحريم تشريع، ولــو
ـن ـأن اليمـي كان كذلك لما كان الناسخ له هذه الية التي هي في ـش
ـا ـد علـمـت مـم ًا.. ثم أنت ـق ًا وتقشف أو النذر أو المتناع المجرد زهد
تقدم أن إفراد الله في التشريع وعدم إشراك أحد مـعـه ـفـي ذـلـك،
هو من أصول التوحيد التي اتفقت عليها كاـفـة الـشـرائع، وـقـد ـكـان
الخلل بـهـذا الـصـل ـمـن جمـلـة المكـفـرات اـلـتي كـفـر بـهـا اليـهـود
والنـصـارى كـمـا عرـفـت.. وأـصـل كـهـذا ل ـيـدخل بـحـال ـفـي أـبـواب
المنسوخأ كما هو معلوم في الصول.. فصح أن مـثـل ـهـذا ـلـم يـكـن

ًا من نبي الله يعقوب بيقين..  تشريع

ومثل ذـلـك مـا رواه البـخـاري ومسـلم ـفـي النفـر الـذين سـألوا
 عن عبادته.. فقام بعـضـهم: "أـصـوم اـلـدهر ول أفـطـر"أزواج النبي 

ًا".. إلى آخر ما قالوه.. وقال آخر: "وأنا أعتزل النساء ول أتزوج أبد
 قد أنكر عليهم ذلك، وقال: “من رغـب عـن سـنتيورغم أن النبي 

ـديل كـمـا فليس مني".. إل أن هذا كله ل علقة له بالتـشـريع أو التـب
ـه الســلطة ـم أن ـل ـم شــرعوا ول زعــم أحــد منـه علمــت.. فل ـه
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التـشـريعية كـمـا ـهـو ـحـال طـغـاةا العـصـر.. فل تـغـتر بـشـبه ـسـاقطة
كهذه.. فإن هذا كله في واد وواقع طواغيت الزمان في واد آخر.. 

شتان بين مشّرق ومغّربسارت مشّرقة وسرت مغّربا

فإن المر اليوم كما يقول الشيخ عبد المجيد الشاذلي في كتابه
ـد أن ـسـرد376(حد السلم وحقيقة اليمان) صا( ـا، بـع ) عن واقعـن

ًا من القوانين الوضعية، وحقائق حول الدساتير ونصوصها.  نصوص

قال: "والن.. هذا الواقع قد تـجـاوز ـحـد التـشـريع المطـلـق إـلـى
القرار الصريح بحق التشريع لغير الله. 

ـدهم - ـانون - عـن بحيث أن نصوصا الشريعة ل تكتسب صفة الـق
لو أرادوا العمل بها إل بصدورها عمن يملك حق التشريع - عندهم -
ًا عن إرادته، وهذا فقط هو الذي يعطيها صفة القانون فـشـأنها تعبير
في ذـلـك كـشـأن غيرـهـا ـمـن الـعـرف أو الـقـانون الفرنـسـي أو آراء

فقهاء القانون أو ما استقرت عليه المحاكم. 

أما صدورها عن الله سبحانه وتعالى فل يعطيـهـا ـصـفة الـقـانون
لنه - عندهم - ليس مصدر الـسـلطات ولـيـس ـمـن حـقـه التـشـريع"

اهـ.

): "وهذا الواـقـع ـقـد تـجـاوز مرتـبـة المعـصـية أو367ويقول صا(
ا وراء ذلـك، كيـف ل قـد تجـاوز التشـريع المطلـق إلـى م البدعة ب
تختلط قضية المعاصي بقـضـية التـشـريع ـمـع ـمـا بينهـمـا ـمـن الـبـون

الشاسع؟". 

ًا، "وإذا كانت البدعة متميزةا عن المعـصـية بـفـوارق واـضـحة ـجـد
وما ذلك إل لوضعها على مضاهاةا التـشـريع. أفل يتـضـح الـفـرق بـيـن

المعصية والتشريع المطلق؟ " اهـ.

ويمكننا أن نقول في خلـصـة ـهـذا الموـضـع أن لفـظـة التحرـيـم،
لفظة مـشـتركة مـثـل بقـيـة اللـفـاظ اـلـتي تحـمـل أـكـثر ـمـن معـنـى،
فبعض معانيها لـغـوي أو عرـفـي وبعـضـها ـشـرعي.. كلفـظـة اليـمـان
ـى فإنها في اللغة التصديق ولكن الله تعالى نقلها إلى مسمى ومعـن
شرعي غـيـر المعـنـى اللـغـوي فزادـهـا ـقـول اللـسـان وعـمـل القـلـب
والجوارح، وكذلك الكفر فكما أن للكفر معناه اللغوي وأصله تغطية
الشيء، فيدخل فيه كفران العشير وكفران النعمة وغـيـر ذـلـك ـمـن
العمال التي يطـلـق عليـهـا الـلـه تـعـالى لفـظـة الكفـر، ول يـراد بهـا
الكفر الناقل عن الملة ومنها - كما عرفت - ما هو ناقل عن الملة.
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وكذلك الشأن في لفظة التحريم هذه.. فإنها تطلق على معــان
ـى - وإن كانت مذمومة قد نهى الله تعالى عنها - ولكنها ل تـصـل إـل
الشرك والكفر، كالمتناع عن بعض الطيبات التي أحلها الله تعــالى

ـة ًا ورهبانـي ًا وتقـشـف ْيـمـان أو زـهـد َل  وـكـذلك تطـلـق عـلـى)(ـسـواء با
ًا ًا وكـفـر التشريع الذي إن صرف إلى غير الـلـه ـسـبحانه ـكـان ـشـرك

أكبر مخرجا عن ملة السلم. 

فالله عز وجل يسمي ما يشاء بـمـا ـشـاء، ونـحـن لـيـس لـنـا ـمـن
المر شيء إل أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير..

): "إنـنـا ل3/229يقول ابن ـحـزم رحـمـه الـلـه تـعـالى ـفـي الفـصـل (
ـه تـعـالى أن نـسـميه، أو ًا إل بأن يأمرنا الـل نسمي في الشريعة اسم
يبيح لنا الله بالنص أن نسميه، لننا ل ندري مراد الله عز وـجـل مـنـا
ًا إل بوحي وارد من عنده، ومع هذا فإن الله ـعـز وـجـل يقـول منـكـر

ـه ـعـز وـجـل:   ـر إذـن ًا بغـي إن هي إللمن سمى في الشريعة ـشـيئ
أسماء سميتموها أنتففم وآبأففاؤكم مففا أنففزل اللففه بأهففا مففن
سلطان إن يتبعون إل الظففن ومففا تهففوى النفففس ولقففد

-23[النجــم:   جاءهم من ربأهم الهدى أم للنسان مففا تمنففى
24[ .

ـن ـالى، وـم فصح أنه ل تسمية مباحة لملك ول لنبي دون الله تـع
خالف هذا فقد افترى على الله عز وجل الكذب، وـخـالف الـقـرآن..

" اهـ.

ـن( ـر ـع ) ولعل إطلق لفظة التحريم في حق هؤلء يكون من باب التنفـي
ـهـذا الفـعـل الـمـذموم وتعظيـمـه، والتنفـيـر ـعـن مـشـابهة ـسـبيل المـشـركين
ـبيه  وشركائهم المشرعين، مثلما يطلق الله تعالى لفظة الكفر على لسان ـن
ًا ًا منهـا وتعظيمـ في شأن كثير مـن الـذنوب اـلـتي ل تـخـرج مـن المـلـة تنفيـر
لجرمها، حتى كان بعض السلف ل يخوضون في تأويلها ـعـن ظاهرـهـا لتـكـون

ًا ليست كغيرها.  أبلغ في الردع والزجر فإن معصية سماها الله كفر
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شبهة

ًا ولم يكفره بأل (كذبأة) أن الحّجاج كان مشرع
السلف

ومصيبة القوم أنهم أعرـضـوا ـعـن التـعـرف عـلـى واقعـهـم اـلـذي
ّدون ذـلـك ـمـن مـضـيعة يعيشون فيه وأعرضوا عن دراسته - ـبـل يـعـ
ًا ـفـي غـيـر الوقت - فعموا وـصـموا وـضـلوا وأـضـلوا بتنزيلـهـم أحكاـمـ
مناطها ومقالت ل تمت إـلـى الواـقـع والمـقـام بـصـلة.. ـحـتى لتراـنـا
ّلمات والطاـلـة فيـمـا ل نضطر إـلـى الـخـوض ـفـي مـثـل ـهـذه المـسـ
يستحق الطالة وما ذلك إل لما نجده ونسمعه ـمـن ـسـفاهة عـقـول

القوم وإيراداتهم.. 

حتى إنه بلغني قبل أيام من تبييض هذه الورقات ـعـن أـحـدهم -
ـترقيع ـواغيت واـل ـن الـط ـدال ـع ـالس للـج ـدر المـج ـن يتـص ـو مـم وـه
ًا ـمـن الـشـباب الـغـرار ليلـبـس لكفرياتهم، ويجمع ـحـوله فيـهـا لفيـفـ
عليـهـم دينـهـم وتوحـيـدهم ويـخـذلهم ـعـن الكـفـر بـطـواغيت الزـمـان
ـم ـى تكفيرـه ـج عـل ـن احـت ـى ـم ًا عـل ـال رد ـه ـق ـم - أـن ـبراءةا منـه واـل
ـد بتشريعاتهم الكفرية: "أن الحجاج بن يوسف بعث برسالة إلى أـح
ًا - المسلم-" فهذا تشريع!!! ومع هذا لم يكفره قادته "أن اقتل فلن

.) (أحد من السلف..!!"

ـترقيع ( ـي اـل ـوم ـف ـؤلء الـق ـلكها ـه ـتي يـس ـدةا اـل ـة الفاـس ـذه الطريـق () وـه
للطواغيت وأوليائهم تعرفك بـمـدى تلـعـب الـشـيطان بـهـم وأنـهـم ليـسـوا
طلب حق، إذ الواجب عند أهل الحق أن يكون الحتكام في جميع المور
إلى الكتاب والسنة ل إلى انحرافات وأخطاء أو هفوات أو إلى مـشـتبهات
من مقالت العلماء.. وإذا كانت أقوال العلماء واجتهاداتهم ـبـل والـصـحابة
غير ملزمة ول هي بحجة في دين الله تعالى فكـيـف ـبـأقوال وأفـعـال ـمـن
هم دونهم من الناس.. وكيف إذا ـكـانت هـفـوات وأخـطـاء وليـسـت مـجـرد
أقوال، أفيجوز إيرادها في موضع النزاع فـضـلً ـعـن إيرادـهـا للـبـس الـحـق
بالباطل والنور بالظلم، وللترقيع للمشركين وأوليائهم؟؟ ول شك أن هذه
ً ًا.. فالروافض مثل ًا ورثوها بعضهم بعض ًا وحديث من سبل أهل الهواء قديم
ـتي ـاب والـسـنة اـل يوردون على الغرار من أهل السنة بعض نصوصا الكـت
ظاهرها التعارض والشكال ليشككوهم بدينهم الـحـق وليـصـححوا ـمـذهب
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والحق يقال أنني لستحيي من تـسـويد الوراق ـفـي اـلـرد عـلـى
مثل هذه الترهات، ولكن من عرف واقعنا هذا، وما بلغ الـنـاس فـيـه

من الجهل في أصول التوحيد ومقدار غربة الدين عذرنا فيه.. 

ول أـقـول إل كـمـا ـقـال اـبـن ـحـزم ـفـي (الفـصـل) وـهـو يـنـاقش
مقالت بعض أسلف هؤلء.. "فهذه أقوال ـلـو قالـهـا ـصـبيان يـسـيل
مخاطهم ليئس من فلحهم، وـتـالله لـقـد لـعـب الـشـيطان بـهـم كـمـا

شاء.. فإنا لله وإنا إليه راجعون..".

الشيعة الفاسد، وربما تتبعوا هفوات أو اجتهادات خاطئة لبـعـض الـصـحابة
وهم بشر غير معصومين، ليوقعوا الغر في الطـعـن بـهـم واـلـبراءةا منـهـم.

 ألـيـسفربما جاءوك وقالوا لك ما تقول بمن ينـهـى عـمـا ـيـأمر ـبـه الـنـبي 
بضال، أليس بكذا..؟؟ ثم يأتونك بأحاديث فيها نـهـي بـعـض الـصـحابة ـعـن
متعة الحج ونحوها.. وربما قالوا: ما قولك فيمن وصف النبي بأنه (هجر)؟
وربما حرفوها وقالوا (خّرف) فتقول: أعوذ بالله هذا ضلل، ولعلك تقــول

 وـهـو عـلـىهذا كفر. فيوردون لك قول عمر رضي الـلـه عـنـه ـفـي الـنـبي 
فراش الموت.. وهكذا مع أن هذا كله لم يهمله أهل العلم ول يعسر على
طالب الحق الرجوع إليه وفهم ملبساته من مظانه، وعلـى هـذا المنـوال
أهل الرجاء في زماننا فإنهم يتتبعون هفوات بعض أهل العلم وأخطــائهم
ـائهم فيقوـلـون ليصححوا بها مذهبهم الفاسد وليرقعوا للـطـواغيت أو لولـي

 بـعـد ـمـوته.. وـمـا تـقـول بـمـن يغـيـرلك: ما تقول بمن جوز التبرك بالنبي 
الفتوى أو يضعف الحديث للسلطان، فلعـلـك تـضـلل أو تـبـدع.. فيبادروـنـك
بقولهم: المام أحمد قال كذا وابن المديني فعل كذا.. فقل لهم: يا ضلّل
ـة الـسـلف وأـهـل ما لمثل هذا يكون التحاكم عند النزاع.. أهذه هي طريـق
الحديث التي تتمسحون بها؟. أهذه هي البينات والبراهين والدلة والحجج
التي تحتجون بـهـا؟ أـهـذه آـيـات أم أـحـاديث، ـحـتى يـكـون اـلـرد إليـهـا عـنـد
ًا ـمـن ـكـان ـقـائله.. ول النزاع..؟ ثم قل لهم: هذا كـلـه خـطـأ وباـطـل، كائـنـ
ـر ـذا أـم يحيله إلى حق كون القائل به على مرتبة من العلم أو الدين.. وـه
بدهي.. فكما أننا نقبل الحق وإن جاءنا من أحقر الناس وأجهلهم، فكذلك
نرد الباـطـل وإن جاءـنـا ـمـن أعظمـهـم وأجلـهـم، فـمـاذا ترـيـدون ـيـا أـعـداء
أنفسكم بهذه اليرادات؟ أتريدون تجويزها؟ أم ترـيـدون إطـفـاء ـنـور الـلـه
والترقيع للطواغيت وعبيدهم بتهوين كفرياتهم ومقايـسـتها بتـلـك الخـطـاء
ـذه ـن ـه والمخالفات.. فيا فرحة أعداء الدين بكم وبترقيعاتكم.. فشتان بـي
اليرادات وبين ما القوم فيه الـيـوم ـمـن كـفـر ـصـراح، وـلـو تتبعـهـا ـطـالب
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ّلده: أما قولك ـعـن الحـّجـاج: "ـلـم ثم أقول لذلك العمى ومن ق
يكفره أحد من السلف" فمردود عليك.. وإن كان هذا ينطـلـي عـلـى
أغرار الشباب الذين تجمعهم لتلـبـس عليـهـم دينـهـم، ـفـإنه ل يخـفـي
ًا فـقـط على من عرف أقوال السلف في ذلك.. وإلـيـك مـثـالً واـحـد

يكفي لخرق إطلقك هذا الذي ادعيته.. 

الحق في مظانها لعرف بيسر بطلن مقايستها بأحوال الطغاةا، فمنها مــا
هو في الفروع والذرائع ل فيما نحن في صدد الرد علـيـه ـمـن ـهـدم أـصـل
الدين وقاعدته. ومنها ما هو مطعون فـي نـسـبته إلـى أولـئـك الفاضـل أو
كانوا مكرهين عليه وإذ ـلـم يكوـنـوا مكرهـيـن فـهـل يـجـوز معارـضـة الـحـق
وتمويهه بأقوال الرجال، فضلً عن معارضته وتمويهه بأخطائهم، وهم غير
معصومين ول بمشرعين حتى تكون أقوالهم وأفعالهم حجة فيما ـهـو دون
الذي خصومتنا فيه.. وحتى لو صدر الكفر منهم أو من أمثالهم أفيضر هذا
ًا؟ قـال تعـالى: ن قواعـد ديننـا وأصـوله شـيئ ّيـر م ًا؟ أم تراه يغ الحق شيئ

ًا} ـال: {ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئ {وقففال وـق
ًا فإن الله لغني موسى إن تكفروا أنتم ومن في الرض جميع

ـىحميد} ًا مبتورةا مقطوعة عـل .. وربما أوردوا لك من هذا القبيل نصوص
طريقة أهل الهواء يذكرون منه ما يوافق أهواءهم، كما فعل أحـدهم مـع
بعض إخواننا فأورد عليهم أكثر من مرةا قول أبي حنيفة: "لو أن رجلً عبد
ًا.. ول ًا"، يذكر هـكـذا مبـتـور هذه النعل يتقرب بها إلى الله لم أر بذلك بأس
أدري ما يقصد من وراء هذا اليراد بهذا القدر؟ أهو تجويز الشرك والكفر
ّد عـن تكفيـر الطـواغيت وأنصـارهم وعبيـدهم وعبادةا غـيـر الـلـه؟ أم الـصـ
بإلزامنا تكفير أبي حنيفة وتخويفنا بمخالفة السواد ـمـن الـعـوام والطـغـام
ًا، ومن ثبت كفره بالدليل كفرناه في ذلك..؟؟ فهذا دين الله ل يداهن أحد
ـول إن انتفت في حقه الموانع، فالدليل ل يجامل أبا حنيفة ول غيره، والـق
في أبي حنيفة لئمة زمانه الذين عاصروه، وقد ثبت بأـسـانيد ـصـحاح ـفـي
تاريخ بـغـداد والمجروحيـن لبـن حبـان والمعرـفـة والتارـيـخ للفـسـوي عـن
سفيان الثوري، وغيره أن أبا حنيفة استتيب ـمـن الكـفـر مرتـيـن.. وـسـواء
أكفر أبو حنيفة، أو غـيـره أم ـلـم يكـفـر فـهـذا ل يـضـر الـحـق ول يغـيـر مـنـه
ًا.. والذي نقوله هنا أن تلك المقولة التي أوردـهـا ـهـذا المرجـىـء كـفـر شيئ
سواء أصدرت عـن أـبـي حنيـفـة أم غـيـره (*).. وـقـد رواـهـا الفـسـوي فـي
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)32وهو ما رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في (كتاب اليمان) صا(
بإسناد صحيح عن الشعبي أنه قال: "أـشـهد أـنـه ـمـؤمن بالـطـاغوت

كافر بالله - يعني الحجاج".

وقريب منه قول ـطـاووس ـفـي الموـضـع نفـسـه بإـسـناد ـصـحيح
ًا". ًا لخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمن ًا: "عجب أيض

)2/211وـقـد ذـكـره الـحـافظ ابـن حـجـر ـفـي تهـذيب التـهـذيب (
ّـفـره جماـعـة منـهـم ـسـعيد ـبـن ـجـبير والنخـعـي ومجاـهـد وـقـال: (وك

وعاصم بن أبي النجود والشعبي وغيرهم).

) واـبـن حـبـان ـفـي377-2/375) والخطـيـب (3/784المعرفة والتارـيـخ  (
) وفيها زيادةا كتمهـا ـهـذا المرجـىـء لنـهـا تفـسـد علـيـه3/73المجروحين (

شبهته وإلزامه، وهي قول سعيد بن عبد العزـيـز ـفـي آـخـر الرواـيـة: (ـهـذا
ًا) فتنـبـه لتلبيـسـاتهم ول تـغـتر بـشـبههم فإنـمـا يتـبـع مـثـل ـهـذا الكفر صراح
ويستدل به من أفلس من الدلة والحجج الشرعية، فصار إلى أمثال هذه
الترقيعات والتلبيسات يدرأ بـهـا ـفـي نـحـر النـصـوصا الواـضـحة الـصـريحة،
ولـيـس بمـسـتعجب ول بمـسـتنكر أن يـشـتبه الـحـق بالباـطـل عـلـى أعـمـى
البـصـيرةا، كـمـا يـشـتبه اللـيـل بالنـهـار عـلـى أعـمـى البـصـر. ـيـا ويلـهـم أفل
ًا بتلبيساتهم وـشـبهاتهم يتوبون؟ والله إن لم يتوبوا عن هذا فسيعلمون غد
هذه عمن ـيـدفعون ولي ـشـيء يرقـعـون؟ وـفـي أي ـصـف يقـفـون؟ ومـن

يحاربون؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون..

 تنبيه:(*)

اعلم أن بعض صغار العقول من مرجئة العصر قد اـسـتغلوا ـهـذا الموـضـع
فافتروا علينا وادعوا أننا نتبنى تكفير أبي حنيفة النعمان، وـهـذا كـمـا ـيـرى
البصير المتأمل لكلمنا محض ـكـذب واـفـتراء، ناـتـج إـمـا ـعـن ـغـل وحـسـد
وسوء إرادةا، أو عن جهل وسطحية وعدم معرـفـة بكلم العلـمـاء ومـعـاني
اللفاظ.. فإن المتأمل لكلمنا يعلم أن الذي ذكرناه هنا إنما ـهـو اـعـتراض
بعض أفراخأ المرجئة على تكفيرنا للطواغيت بالمقالة المذكورةا عن أبــي
ًا وـصـدنا ـعـن تكفـيـر حنيـفـة، يرـيـدون ـبـذلك تخويفـنـا ـمـن التكفـيـر مطلـقـ
الطواغيت، أو إلزامنا بتكفير أبي حنيفة، فكان ملخص ردـنـا كـمـا ـتـرى أن
ّنا أن هذا ليس ـمـن طريـقـة أـهـل الـحـق ـفـي الـسـتدلل، وأن ـمـا أرادوا ّي ب
إلزامنا به ل يلزمنا، وإن كانت "تلك المقولة كفر سواء أصدرت ـعـن أـبـي

حنيفة أم غيره"..
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ّنيـه ، وإنمـا إبطـال شـبهاتك)(وليس مرادـنـا استقصـاء ذـلـك أو تب
وخرق إطلقاتك.. 

ثم أقول: أما تلك الرـسـالة اـلـتي نـسـبتها للحـجـاج وبنـيـت عليـهـا
شبهاتك الهشة، فما هي إل أمر كتابي ل يختلف ـعـن الـمـر الـقـولي
ـس ـه لـي ـول فـي ـيان، والـق ـا ـس ـل، وكلهـم ـابي بالقـت ـي الخـط اللفـظ
بمعضلة.. فإن كان ذلك في ـحـق ـمـن يـسـتحقه ـلـرده أو لقـصـاصا،
ًا مأجور - إن وفق لشروط قبول فإن فاعله والمر به كتابة أو تلفظ

وكل من له معرفة بكلم العلماء يعرف معنى هذه العبـارةا وأنهـا ل تعنـي
بحال تكفير أبي حنيفة، إذ معلوم عـنـد صـغار الطلـبـة الـفـرق بـيـن الحـكـم
على المقالة، وبين الحكم على قائلها، فالحكم عـلـى المقاـلـة بأنـهـا كـفـر،
ّين ل يحتاج إلى النظر في موانع التكفير، بخلف الحكم على قائلها، فل ه
بد فيه من ذلك، والنسان قد يتلفظ بكلمة الكفر ول يكفر مع ذلك، لقيام

مانع من موانع التكفير في حقه. 

ًا ًا ـمـن ـكـان قائلهـا، تماـمـ ونحن إنما تبّرأنا من المقالة، وحكمنا عليها، كائن
ًا" وـلـم نتـبـّن ل نـحـن ول ـسـعيد كما هو قول سعيد فيها "هذا الكفر صراح
في ظاهر مـقـالته تكفـيـر أـبـي حنيـفـة بـحـال، ولكنـهـا الـعـداوةا والخـصـومة
ّد عن النصاف. إذ والغل الذي يدعو إلى الفتراء ويعمي عن الصدق، ويص
ـر كل من يعرفنا أو يقرأ لنا، يعلم أننا آلينا على أنفسنا أن ل نشتغل بتكفـي
أحد من المنتـسـبين إـلـى العـلـم ـفـي زمانـنـا رـغـم مـخـالفتهم ـلـدعوتنا ـبـل
وطعن ـكـثير منـهـم بـنـا، واـفـترائهم عليـنـا. ول يـشـغلنا ـشـيء ـمـن ذـلـك أو
ًا ونرـكـز علـيـه ـمـن تكفـيـر الـطـواغيت أو يحرفـنـا عـّمـا ندـنـدن ـحـوله دوـمـ

أنصارهم. 

فكيف يعقل بعد هذا أن ننشغل بتكفير أمثال أبي حنيفة، ممن أفضوا إلى
ـار ـن إنـك ما قدموا، ول فائدةا ترجى من وراء ذلك أصلً. فنحن ل نتحرج ـم
ًا من كان.. مع علمنا بما ـحـوته كـتـب التارـيـخ الباطل ورده على قائله كائن
من ضعيف ومكذوب، ومعرفتنا بخصومات أهل المذاهب، واطلعنـا علـى

ما قرره العلماء في جرح القران بعضهم لبعض.. 

ـد فإن أبى بعض الناس مع هذا كله، إل الكذب والفتراء والبهتان.. فعـن
الله تجتمع الخصوم.

) فليتأمل هذا من افترى علينا تكفير أبي حنيفة، فإنـنـا ل نـشـغل أنفـسـنا(
بتكفير من مضوا ول فائدةا من وراء تكفيرهم، ولو ـكـانوا ـمـن أمـثـال الحـجـاج
ْغلنا ّفره بعض السلف، فكيف بغيره من المنتسبين للعـلـم؟؟ وإنـمـا ـُشـ الذي ك

65



العمل الصالح - وإن كان ممن ل يستحق القتل فهو في حق فاعله
ًا، جريمة وكبيرةا من كبائر الذنوب وظلــم ل والمر به كتابة أو تلفظ
يكـفـر ـفـاعله إل بالـسـتحلل، ول يـقـول بكـفـر فاـعـل مـثـل ذـلـك إل
ـي ـق تشــريعات ـف ـذين يســنون للخـل ـوارج الضــلل، بخلف اـل الـخ
النفوس والدماء والموال والعراض والنساب، ـمـا أـنـزل الـلـه بـهـا
ـة ـه وتشــريعاته المرفوـع ـدود الـل ـا ـح ـن ســلطان يســتبدلون بـه ـم
ـا ـؤلء كـم ـا، فـه ـا والخـضـوع لـه ـق إتباعـه ـون الخـل ـرةا، ويلزـم المطـه
عرفت. كفرةا مـشـركون اعتـقـدوا أم ـلـم يعتـقـدوا واـسـتحلوا أم ـلـم

يستحلوا.. 

وقد بينا وفصلنا لك ولغيرك فيما تقدم معـنـى التـشـريع الكـفـري
فراجعه وتأمله إن رمت الهدى، وذكرنا لك نصوصا الـطـواغيت ـفـي
ـن ًا ـم ـ ًا مطلـق ـ ـريعية حـق ـلطة التـش ـت الـس ـتي جعـل ـاتيرهم واـل دـس
ًا لله وحده، تعالى الله عـمـا يـقـول الـظـالمون حقوقهم، وليست حق
ًا. وإن شئت أن تتعرف على أمثلة كثيرةا ـمـن تـشـريعاتهم ًا كبير علو
ّلون بها دم المسلم المعصوم وماله وعرضه بما لم ينزل التي يستح

ًا فارجع إلى قوانينهم  ـلـترى الـبـون الواـسـع والـفـرق)(الله به سلطان
الشاسع بينهم وبين ذلك الحجاج الغشوم المظلوم.. أي والـلـه ـفـإن

مقايستهم عليه لظلم عظيم.. 

ـوا ـم أن يختلـف كيف والسلف قد اختلفوا في كفره.. وما كان لـه
ًا في كفر هؤلء المشركين المـشـرعين.. ولمـاذا نـذهب بالمـثـال أبد
ًا.. بل أرجعك إلى بعض أعضاء جماعـتـك اـلـتي ـتـدعي الـسـلفية بعيد
والسلف منها براء.. أعني أولئك الذين خانوا الله ورسوله وشاركوا
في (مجلس المة) التشريعي الشركي يوم أن شرعوا - مع غيرهم

، وـقـدموها)(من أعضاء البرلمان الوثني- "قوانين الخيانة العظـمـى"

ـريعة، ـداء الـش الذي َشَغلنا أعمارنا به، هو تكفير الطواغيت وأنصارهم من أـع
والسعي إلى جهادهم، والدعوةا إلى ذلك، نسأل الله تعالى أن يـسـتعملنا فـيـه

ويثبتنا ويميتنا عليه.

عى إلـى( ) بـل يسـتحلونها بمحـض التوحيـد فيمـن كفـر بطـواغيتهم وس
ّينا ذلك وكشفنا معه عوار وسفاهة تشريعاتهم وقوانينهم هدمها وإزالتها كما ب

في رسالتنا (كشف النقاب عن شريعة الغاب) فراجعها.. 

) هكذا سموها ويقصدون خيانة - اـلـوزراء للحكوـمـة الـكـافرةا وللدـسـتور(
الكفري وقوانين الدولة الوضعية فتأمل هذا الكفر الـصـراح.. وـمـع ذـلـك ـفـإن
هؤلء الرويبضة يعدون التقدم بمثل ـهـذه الـقـوانين لقرارـهـا كياـسـة وحكـمـة
ًا وخبرةا ومكاسب سياسية تحفظ حقوق الناس من ـسـرقة اـلـوزراء.. فـسـحق
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للحكومة، للتصويت عليـهـا وإقرارـهـا.. وـهـاك مقتطـفـات مـمـا نـشـر
ُيحل ذـلـك المجـلـس الكـفـري منها في الصحف تلك اليام.. قبل أن 
ـنة وتستطيع الرجوع إليه كاملً في مضابط المجلس واقتراحاته لـس

: "ـقـدم الـنـواب.. ـفـذكر أـسـماء منـهـا "جاـسـم الـعـون" ـمـن1984
ًا فيـمـا بـعـد، رؤوس أدعـيـاء الـسـلفية ـفـي الـكـويت وـقـد ـصـار وزـيـر
ًا بمـشـروع و"حـمـود الروـمـي.. " محـسـوب عـلـى الـخـوان؛ اقتراـحـ

قانون في شأن محاكمة الوزراء فيما يلي نصه: 

ـواد  58(نص المشروع): بعد الطلع على الدستور وبخاصة الـم
 منه. 132 و131 و126 و109 و101 و91 و79 و65و

 بإـصـدار ـقـانون الـجـزاء1960 لـسـنة 16وعـلـى الـقـانون رـقـم 
والقوانين المعدلة له. 

 بإـصـدار ـقـانون الـجـراءات1960 لسنة 17وعلى القانون رقم 
والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له. 

 بإنـشـاء دـيـوان المحاـسـبة1964 لـسـنة 30وعلى القانون رقم 
م. 1977 لسنة 4المعدل بالمرسوم بقانون رقم 

 لقانون تنظيــم1959 لسنة 319وعلى المرسوم الميري رقم 
.)(القضاء والقوانين المعدلة له

ُيرـفـض ًا لمن يهدم أحق حقوق الله على العبيد بمثل ـهـذا الـسـفه.. ـثـم  سحق
ِزّمة التشريع ـفـي خاتـمـة المـطـاف بـيـد الكثرـيـة اـلـتي يهيـمـن مشروعه لن أ
ُد إل بتـصـديق عليها الطاغوت وملؤه من الوزراء وغيرهم، ثم ل يقر قانون بـعـ
الطاغوت وإقراره.. فتأمل كياسة القوم وحنكتهم ـفـي السياـسـة!!!.. واعـلـم
ـا ّنا أعداء الله وبـعـض الـسـفهاء أنـن أننا لما تكلمنا في كفر أمثال هؤلء نَشَر ع
ِنـْصـفهم أو أـكـثرهم، بـهـذا الطلق ودون ذـكـر نكـفـر الـسـلفيين والـخـوان أو 
ًا عن الحق وأهله.. وسيسألون عن ذـلـك بـيـن ـيـدي الـلـه.. ونـحـن ّد لسبب، َص
ـابعه أو ناـصـره إنما كفرنا وما زلنا نكفر كل من دخل في مثل هذا الكفر أو ـت
أو آزره سواء كان من السلفيين والـخـوان أم مـن غيرـهـم، ول يـضـيرنا ـكـون
هذا الحكم يتناول طائفة ليست بالقليلة من ـهـؤلء.. ومـثـل ـهـذا ل يرهبـنـا ول
ّفر، ومهما ـكـان لقـبـه أو اـسـمه أو َك ًا من كان الُم يخذلنا عن القول بالحق كائن
انتماؤه أو طول لحيته أو قصر ثوبه.. ما دام الدليل قد تـنـاوله وانتـفـت بحـقـه
ًا.. وـمـا ـطـول اللـحـى وقـصـر الثـيـاب وتلـكـم الموانع.. فالدليل ل يجاـمـل أـحـد

اللقاب من موانع التكفير في شيء.. 

ًا لها، ثم يســميهم( ) تأمل أدلة المشركين التي يستدلون ويشرعون طبق
من هو أضل من سائمة النـعـام بالمـسـلمين ل ـبـل بالـسـلفيين ويـسـمي ـمـن

ّفرهم بهذا الكفر البواح (خوارج)، (وقد خاب من افترى). ك
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ّدقنا عليـه وافق مجلس المة على القانون التـي نصـه وقـد صـ
وأصدرناه. 

) يعـمـل بأحـكـام ـهـذا الـقـانون ـفـي ـشـأن محاكـمـة1(مادةا رقم 
الوزراء ويلغى كل نص يخالف أحكامه..!!

(الباب الول) في مسؤولية الوزراء: 

- الخيانة العظمى ويدخل فيـهـا ـعـدم اـلـولء للـوطن أو للمـيـر1
وكل جريمة تمس اـسـتقلل البلد أو وـحـدتها أو ـسـلمة أراـضـيها أو
أمنها الداخلي أو الخارجي أو نظام الحكم الميري للكويت وتوارث

المارةا وكل تعاون مع العداء!!

- المخالفة العمدية لحكام الدستور الساسية:2

وذكروا في العقوبات: 

) يـعـاقب عـلـى الخياـنـة العظـمـى بالـعـدام أو بـالحبس3(ـمـادةا 
المؤـبـد أو بـالحبس الـمـؤقت اـلـذي تزـيـد ـمـدته علـى ثلث ـسـنوات

وبالغرامة التي يجاوز مقدارها خمسة آلف دينار" اهـ.

أذكر هذا للعبرةا وللتاريخ.. وليتعرف طلب الـحـق عـلـى مخـازي
هذه الطرق والسبل الشركية التي ينتهجها ويـسـلكها ـهـؤلء اـلـدعاةا
على أبواب جهنم، بحجة مصلحة الدعوةا فما يلبثون أن ينقلـبـوا ـهـم
ـى ســبيل ـدعون إـل ـاب مشــرعين ـي ـى طــواغيت وأرـب أنفســهم إـل
طاغوتهم الكبر ومصلحته، ول يستحيون مع ذلك من الستمرار في

ًا..  ًا وبهتان التمسح بالدعوةا إلى الله ومصلحتها زور

أقول: 

إل من تاب واجتنب عبادةا الطاغوت وبرىء منه ثم اهتدى. 
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شبهة

ًا بأذنب ما لم يستحله) (ول نكفر مسلم

وهكذا، فإذا كنت قد فهمت ما تقدم كله، فل بد أنه قد ظهر لك
ًا ـبـذنب ـمـا ـلـم يـسـتحله" لـيـس عـلـى أن قولهم: "ول نكـفـر مـسـلم
ًا ـبـذنب ّيد هذا بقيد، فنقول: "ل نكـفـر مـسـلم ُيق إطلقه، بل ل بد أن 

غير مكفر ما لم يستحله".

بدليل أن الستهزاء بالله ودينه ذنب، وسب الله ورـسـوله ذـنـب،
والسجود للـصـنم ذـنـب، ورـمـي المـصـحف ـفـي الـقـذر ذـنـب، وقـتـل
النبياء ذنب، والتشريع مع الله ذنب، ومع هذا فقد علمت أن فاـعـل
ذلك كله كافر استحله أم لم يسـتحله.. فالـذنوب منهـا مـا ـهـو مـن
المكفرات، ومنها ما هو معاصا مجردةا ل تخرج من داـئـرةا الـسـلم،
فل يقال للول عند التكفير استحل أو لم يستحل، بخلف الثاني فل

ّلي وليس بكافر..  بد من ذلك لن الصل في فاعلها أنه فاسق ِم

ًا منّزلً ـحـتى يـعـارض بـهـا كلم الـلـه ثم هذه المقولة ليست قرآن
وكلم الرسول كما يفعل جهال مرجـئـة العـصـر، ـبـل الـحـق ـضـبطها

وتقييدها بكلم الله وكلم الرسول. 

 ـفـإن ذـلـك لوإن كان بعضهم يرفعها ويجعلـهـا ـمـن كلم الـنـبي 
يصح وهو حديث موضوع ل أصل له كما ذكر اـبـن القـيـم ـفـي ـبـدائع

).4/42الفوائد (

 قال: "ثلث مــن- ومن هذا القبيل ما يروى عن أنس أن النبي 
أصل اليمان: الكف عمن ـقـال ل إـلـه إل الـلـه ول نكـفـره ـبـذنب ول
نخرجه من السلم بعمل.. الحديث.." رواه أبو داود وأبو يعلى وهو
حديث ل يصح، يرويه عن أنس يزيد الرقاشي، قال أبو ـحـاتم: أـكـثر
الرواية عن أنس بما فيه نظر وفي حديثه ضعف. وقال اـبـن حـبـان:
غفل عن حفظ الحديث شغلً بالعبادةا حتى كان يقلب كلم الحـسـن

 فل تـحـل الرواـيـة عـنـه إل عـلـى جـهـةفيجعله عن أنس ـعـن الـنـبي 
.)(التعجب

): "الـصـحيح166) قال الشيخ عـبـد اللطـيـف ـفـي (مـصـباح الظلم) صا((
وقفه وليس من المرفوع، والجملة الخيرةا فـيـه وـهـي ـقـوله: والجـهـاد ـمـاض

منذ بعثني الله، فهي تروى" اهـ.
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ًا: - ومثله ما يرويه الطبراني في الـكـبير ـعـن اـبـن عـمـر مرفوـعـ
ّفوا عن أهل ل إله إل الله ول تكفروهم ـبـذنب، ـمـن كـفـر أـهـل ل ُك "

إله إل الله فهو إلى الكفر أقرب".

وفـيـه الـضـحاك ـبـن ُحـمـرةا وعـلـي ـبـن زـيـد ـبـن ـجـدعان وهـمـا
ضعيفان.. فهذه هي بضاعة القوم كلـهـا آـثـار ـضـعيفة متكـلـم فيـهـا..
وحتى لو ثبت ـشـيء منـهـا أو ـفـي معناـهـا، فينبـغـي أن تحـمـل عـلـى
مبينها من الكتاب والسنة، فتفهم كما فهمـهـا الـسـلف ل كـمـا يـهـوى
مرجـئـة العـصـر ويـشـتهون، فيحـمـل ذـلـك عـلـى ـمـن حـقـق التوحـيـد
واجتنب النواقض والشرك والتنديد، كـمـا ـجـاء ـفـي بـعـض الـحـاديث

: "من قال ل إـلـه إل الـلـه وكـفـر بـمـاالمبينة لهذا، ومنها قول النبي 
يعبد من دون الله؛ حرم ماله ودمه وحـسـابه عـلـى الـلـه ـعـز وـجـل"

رواه مسلم. 

ـبين ـا ـي يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "وهذا من أعـظـم ـم
ًا لـلـدم لك معنى ل إله إل الله، ـفـإنه ـلـم يجـعـل التلـفـظ بـهـا عاـصـم
ـذلك، ـبـل والمال، بل ول معرفة معناها مع لفظها، بل ول الـقـرار ـب
ول كونه ل يدعو إل الله وحده ل شريك له. بل ل يحرم دـمـه وـمـاله

حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله" اهـ.

ومعلوم أن النفي في كلمة (ل إله إل الله) يحـتـوي عـلـى مـعـان
منها المعنى الذي فّصله الحديث بقوله: "وكـفـر بـمـا يعـبـد ـمـن دون
الله" فتأكيد هذا المعنى عقبها مع أنه مستفاد منـهـا ـيـدل عـلـى أـنـه
أجل معانيهـا وأهمهـا.. وـسـيأتي بـسـط الكلم ـفـي ـهـذا عـنـد ـشـبهة

"أنهم يقولون ل إله إل الله ويصلون".

وهكذا الحال في لفظة "أهل القبلة" التي ـيـذكرها الـسـلف ـفـي
أشباه هذه المقولة. فعن جابر رضي الـلـه عـنـه أـنـه قـيـل ـلـه: "ـهـل
ًا؟ ـقـال: مـعـاذ الـلـه فـفـزع ًا من أهل القبلة مـشـرك كنتم تدعون أحد
ًا ـقـال: ل" رواه أـبـو ًا منـهـم كـافر لذلك. قال: هل كنتم تـدعون أـحـد

يعلى والطبراني في الكبير.

ومثلها ما جاء ـفـي العقـيـدةا الطحاوـيـة وـيـردده أـفـراخأ المرجـئـة
ًا من أهل القبلة ـبـذنب ـمـا ـلـم دون أن يفقهوا معناه: "ول نكفر أحد

يستحله".

ـانوا ًا وإن ـك ـ ـذين يـصـلون عموـم ـة اـل ـل القبـل ـراد أـه ـس الـم فلـي
مرتدين من أبواب أخرى، ـبـل الـمـراد المـسـلمين الموـحـدين منـهـم
ـن ـاةا، وـم ّفروا مانعي الزـك المجتنبين للنواقض، بدليل أن الصحابة ك
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ا سـيأتي.. ارك الـحـج كم ّفـر تـارك صـيام رمضـان وت السلف من ك
وكذلك ليس المراد أن الصلةا وحدها تعصم من الكـفـر وإن أـشـرك
مع الله وعبد غير الله، فإن الصلةا ل تقبل بدون التوحـيـد اـلـذي هـو
ًا. (فأـهـل القبـلـة) أصل اليمان وشرطه.. وسيأتي تفصيل ـهـذا أيـضـ
هم الموحدون المجتنبون لنواقض السلم (والمراد من النـهـي ـعـن
ّفروا بمطلق الذنوب التي ل يكفر مرتكبـهـا، ـفـإنه تكفيرهم) أن ل يك
ل يكفرهم بـذلك إل الـخـوارج وـمـن ـسـار عـلـى نهجـهـم.. ولـذا قـال

): "يشير الـشـيخ رحـمـه الـلـه بـهـذا الكلم316شارح الطحاوية صا(
إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب".

ـع ـكـثير ـمـن الئـمـة ـعـن إطلق317وـقـال صا( ): " ولـهـذا امتـن
ـا ًا بذنب. بل يقال: " ل نكفرهم بكل ذنب كـم القول بأنا ل نكفر أحد
تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام، ونفي العموم، والواجب هو
نفي العموم، مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب ولهذا
ّيده - الشيخ رحمه الله بقوله ـمـا ـلـم يـسـتحله، وـفـي والله أعلم - ق
قوله: ما لم يستحله، إشارةا إلى مراده من ـهـذا النـفـي لـكـل ذـنـب

من الذنوب العملية ل العلمية" اهـ.

قـلـت: المـراد باـصـطلح اـلـذنوب العمليـة عـنـدهم الـذنوب غـيـر
ًا، فـقـد المكفرةا، كما هو ظاهر من أول كلمه. أـمـا العـمـال مطلـقـ

علمت أن فيها تفصيلً وسيأتي المزيد من التفصيل.. 

ـة، ـك المقوـل ومن هذا يظهر لك بطلن احتجاجهم للطواغيت بتـل
وبطلن زعمهم الجماع على لفظها المطلق هذا، وفهمهم الفاســد

لها.. 

وإليك قول إمام أهل السنة والجماعة في ذلك.. 

ـقـال الخلل: أنبأـنـا محـمـد ـبـن ـهـارون أن إـسـحاق ـبـن إبراهـيـم
حدثهم قال: "حضرُت رجلً سأل أبا عبد الله فقال: يا أبا عـبـد الـلـه،
إجماع المسلمين على اليمان بالقدر خـيـره وـشـره؟ قـال أـبـو عبـد

الله: نعم. 

ًا بذنب؟ قال: ول نكفر أحد

فقال أبو عبد الله: اسكت، من ترك الصلةا فقد كفر، ومن قال
.)(القرآن مخلوق فهو كافر" اهـ

).1/79) من المسند تحقيق أحمد شاكر ((
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ويقول شيخ السلم ابن تيمية رحـمـه الـلـه تـعـالى: "وـقـد اتـفـق
المسلمون على أن من لم يأت بالشهادتين فهو كافر، وأما العمال
الربعة فاختلفوا في تكفـيـر تاركـهـا، ونـحـن إذا قلـنـا إن أـهـل الـسـنة
متفقون على أنه ل يكفر بالذنب، فإنـمـا نرـيـد ـبـه المعاـصـي كالزـنـا
والـشـرب، أـمـا ـهـذه المـبـاني فـفـي تكفيرـهـا ـنـزاع مـشـهور" اهـــ (

) الفتاوي.7/302

قلت: فكيف بأصل الصول الذي ل نقبل هذه المباني بدونه..؟؟

ـم ـوب فـه فدل هذا كله على بطلن الجماع المذكور. وعلى وـج
ًا كـمـا فهمـهـا هذه المقولة على ضوء الدـلـة المبيـنـة الـخـرى، تماـمـ

السلف.. وتقييدها كما قيدوها.. 

ولعل الشيخ عبد اللطيف يقصد هذا الثر أو نحوه بإشارته في رده علــى
ّد (أهل الكويت) ونحوهم من عباد القبور ـفـي زـمـن الـشـيخ محـمـد ـبـن من ع

):144عبد الوـهـاب ـمـن (أـهـل القبـلـة)، حـيـث ـقـال ـفـي مـصـباح الظلم صا(
ّـفـرون َك ُي "وفيه إشعار بأنه لم يعرف ـمـراد العلـمـاء بـقـولهم: "أـهـل القبـلـة ل 
بالذنوب" ولم يعرف مراد العلماء ول أصل هذه الكلمة وما تساق له. فكلمه
ظلمات بعضها فوق بعض، وقد أنكر المام أحمد قول الناس: "ل نكـفـر أـهـل
القبلة بذنب" مع أن مراد من قاله، مراد صحيح ل يمنعه أحمد، ولكن الـشـأن

ّلم منها وما يمنع" اهـ. ُيس في اللفاظ والعموميات وما 
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شبهة

احتجاجهم بأقول عبد الله بأن شقيق العقيلي

ًا من العمال تركه أن الصحابأة ل يرون شيئ
كفر إل الصلة

هذا وقد احتج بعض أـفـراخأ المرجـئـة لـلـترقيع للـطـواغيت بـقـول
عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه: " كان أـصـحاب محـمـد 

ًا من العمال تركه كفر غير الصلةا ". ل يرون شيئ

فإذا ما تساهلنا معهم وأرجأنا الكلم في مسألة حجية مثل هــذا
ًا إذا وـجـد المـخـالف والخلف فيه عند أهل العـلـم بالـصـول خصوـصـ
ـر.. والمعارض له من الصحابة، وانتقلنا إلى فهم المراد من هذا الـث
ًا معرفة العـمـال المـشـار إليـهـا فـيـه.. فإـمـا أن فالواجب علينا لزام
نطلقـهـا فـنـدخل فيـهـا ـكـل ـمـا يـقـع علـيـه مـسـمى العـمـل، فـيـدخل
(التوحيد) والكفر بالطاغوت ونحوه.. إذ هي أعمال وهذا باطل، لن
تركها كفر بالتفاق.. أو نقيدها بما هو دون ذلك من أعمال، فيبـطـل
ـا ـن لـه الحتجاج بهذا الثر على طامة زماننا الشركية - والتي لم يـك
وجود يـوم قـيـل ـهـذا الـثـر أـصـلً - أعـنـي "ـتـرك تحكـيـم ـشـرع الـلـه
ًا وأن القـضـية كـمـا وتحكيم الـطـواغيت المحلـيـة والدولـيـة" خصوـصـ
ًا ـبـل ـ ًا ليست مجرد ترك الحكم ببعض شرع الـلـه أحياـن علمت سابق
هي تول مطلق عن حدود الله، وتشريع واـسـتبدال، أي دـخـول ـفـي
ـا ـفـي ـة بطاعتـه ًا متفرـق ـ ـا أرباـب ـا واتخاذـه ـن الـطـواغيت وعبادتـه دـي
التشريع وعدم البراءةا منها ومن تشريعاتها.. وليس ـفـي ـهـذا ـتـرك
التوحيد والعراض عنه وحسب، بل فيه هدمه وحرـبـه.. ومعـلـوم أن
ـه هذا الصل الذي خصومتنا فيه، ل يكفر محاربه وهادمه والصاد عـن
ًا المعرض عنه، إذ هذا ليس ًا مجرد وحسب، بل وحتى التارك له ترك
ًا لعمل مستحب أو واجب ـمـن الواجـبـات اـلـتي ـلـم ـيـأثم تاركـهـا ترك
ـرك وإـعـراض ـعـن أـصـل الـسـلم الـصـيل، ـو ـت ـا ـه وحـسـب، وإنـم
والشرط الذي ل يقبل عمل من العمال دونه.. فكـيـف بالـهـادم ـلـه

المحارب الصاد عنه..؟؟

ـل.. إذ وعلى كل حال، فل ينبغي تحميل هذا الثر أكثر مما يحتـم
ًا هو ل يتكلم عن شعب الكفر العملية ول القولية، التي عرفت كثير
منهم فيما تـقـدم، وإنـمـا يتكـلـم ـعـن ـتـرك ـشـعب اليـمـان العملـيـة،
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فليس جميع العمال التي ـهـي ـمـن ـشـعب اليـمـان العملـيـة تركـهـا
ـك كفر، كإماطة الذى عن الطريق، والبذاذةا والحياء وأن تحب لخـي
ما تحب لنفسك ونحوها، فإنه من المعـلـوم أـنـه إذا زال ـشـيء ـمـن
أمثال هذه الـشـعب ـلـم ـيـُزل اليـمـان بالكلـيـة وـلـم ينتـقـض.. وإنـمـا
ينتقص بقدرها إن كانت من واجـبـات اليـمـان.. أـمـا ـشـعب اليـمـان
التي هي من أصله فإن اليـمـان ينتـقـض بزوالـهـا أو ـبـزوال بعـضـها،
كالصلةا التي ذكرت في هذا الثر على أنها الشعبة العملية الوحيدةا
ـبروا اليـمـان التي يناقض تركها لليمان.. وذلك لن أهل الـسـنة اعـت
اعتقاد وقول وعمل، فمن العمال عندهم ما هو من كمال اليمــان
(أي: المستحب)، ومنها ما هو من اليـمـان اـلـواجب، ومنـهـا ـمـا ـهـو

شرط لصحة اليمان. 

):53يقول ابن القيم رحمه الـلـه تـعـالى ـفـي كـتـاب الـصـلةا صا(
ًا "لما كان اليمان له شعب متعددةا وكل ـشـعبة منـهـا تـسـمى إيماـنـ
كالحياء والتوكل.. إلخ حتى تنتـهـي ـهـذه الـشـعب إـلـى إماـطـة الذى

عن الطريق فإنه شعبة من شعب اليمان. 

وهذه الشعب منها ما ـيـزول اليـمـان بزوالـهـا كـشـعبة الـشـهادةا.
ًا.  ومنها ما ل يزول بزوالها كترك إماطة الذى" اهـ مختصر

ـابعهم ـفـإنهم هذا عند أهل السنة.. أما المرجئة والجهمية ومن ـت
ـس ـالي فلـي يتخبطون في مسمى اليمان وعلقة العمال به.. وبالـت
من العمال شيء يزول بزواله اليـمـان عـنـدهم.. وتأـّمـل كلم اـبـن

القيم في شعبة الشهادةا.. فإن دندنتنا كلها حولها.. 

وأما كون هذا الثر ينص على أن الـصـحابة ل ـيـرون ـمـن ـشـعب
ـه ـى أـن اليمان العملية ما يكفر تاركه إل الصلةا، فل ينبغي فهمه عـل
إجماع منهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، بل أقصى ما يقال فيه
ًا لـشـأنها، لن ُأطـلـق الـقـول فـيـه تعظيـمـ أـنـه ـقـول طائـفـة منـهـم، و
منطوقه مـعـارض مـخـالف ـبـأقوال طائـفـة ـمـن الـصـحابة وأتـبـاعهم،
ًا فيما يسميه ابن تيمية بـ(المباني)، وهذا مبسوط في محله خصوص
قد ذكره أهل العلم فيما صنفوه من كتب اليمان.. بل هو معــارض
بإجماع الصحابة عـلـى قـتـال ـمـانعي الزـكـاةا قـتـال ردةا، فـقـد انعـقـد
إجماعهم بعد المناظرةا التي جرت بين أبي بكر وعمر على قتالهم،
ًا، ومع هذا ًا مجرد ًا منهم لم يجحدها وإنما منعها منع ومعلوم أن كثير
ـال أـهـل ردةا فاـسـتحلوا ـالهم قـت ًا وـكـان قـت ـ ـاتلهم الـصـحابة جميـع ـق
دماءهم وأموالهم بل وسبوا نساءهم وما (محـمـد ـبـن الحنفـيـة) ـبـن
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علي بن أبي طالب، إل ابن إمرأةا من ذلك السبي.. وعد هذا الفعل
من مناقب الصديق رضوان الله عليه.. فكيف إذا كانت قضيتنا ـهـي
(الكفر بالطاغوت) الذي ليس هو شعبة كسائر تلك الشعب، بل هو

أعلها وأعظمها فهو شطر أصل اليمان وقاعدته. 

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حـسـن آل الـشـيخ
في (مصباح الظلم): "وأصل السلم ومبانيه لها شأن ليس لغيرها
من السنن، ولذلك يكفر جاحدها ويقاتل عليها.. بل يكفر تاركها عند

.)(جمهور السلف بمجرد الترك" اهـ

ـن وقد ذكر شيخ السلم أقوالهم حول ذلك في مواضع كثيرةا ـم
) حيث قال: "وعـن أحـمـد فـي ذلـك نـزاع،7/302فتاويه انظر     (

وإحدى الروايات عنه أنه يكفر بترك واحدةا منها - وـهـو اختـيـار أـبـي
بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب.

وعنه رواية ثانية: ل يكفر إل بترك الصلةا والزكاةا فقط. 

ورواية ثالثة: ل يكفر إل بـترك الصـلةا، والزكـاةا إذا قاتـل عليـهـا
المام. 

. )(ورابعة: ل يكفر إل بترك الصلةا

وخامسة: ل يكـفـر ـبـترك ـشـيء منـهـن.. وـهـذه أـقـوال معروـفـة
للسلف" اهـ.

) وفيه قوله: "وكذلك عنه رواية أنه يكفر بترك7/259وكذا صا(
ًا" اهـ. الصيام والحج، إذا عزم أنه ل يحج أبد

) ـقـوله: "ـمـن ـتـرك الـصـلةا7/302ونقل عن الحكم ـبـن عتـبـة (
ًا فـقـد كـفـر. وـمـن ـتـرك ًا فقد كفر، ومن ترك الزـكـاةا متعـمـد متعمد
ًا فـقـد كـفـر" ًا فقد كفر ومن ترك صوم رمـضـان متعـمـد الحج متعمد
ًا فقد كفر بالله، وـمـن وعن سعيد بن جبير: "من ترك الصلةا متعمد
ًا ًا فقد كفر بالله، ومن ترك صوم رمضان متعـمـد ترك الزكاةا متعمد

فقد كفر بالله" اهـ.

): "فـمـن ـكـان333/7ونـقـل ـعـن محـمـد ـبـن نـصـر الـمـروزي (
ظاهره أعمال الـسـلم ول يرـجـع إـلـى عـقـود اليـمـان ـبـالغيب فـهـو

) من طبعة دار الهداية - الرياض.65) صا((

) وهذه الرواية هي المذهب الذي يشير إلـيـه عـبـد الـلـه ـبـن ـشـقيق فـي(
أثره المذكور.
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ًا ينقل عن الملة. وـمـن ـكـان عـقـده اليـمـان ـبـالغيب ول منافق نفاق
ًا ل يثـبـت مـعـه يعمل بأحكام اليمان وشرائع السلم فهو كافر كـفـر

توحيد".

ويقول عبد الله بن المام أحـمـد ـبـن حنـبـل ـفـي كـتـاب الـسـنة (
): حدثنا سويد ابن ـسـعيد الـهـروي ـقـال: ـسـألنا ـسـفيان ـبـن1/347

عيينة عن الرجاء. 

فقال: "يقولون اليمان قول، ونحن نقول اليمان ـقـول وعـمـل،
والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن ل إله إل الله مصّرا بقلبه على
ًا بمنزـلـة رـكـوب المـحـارم، ترك الفرائض وسموا ترك الفرائض ذنـبـ
وليسوا بسواء. لن ركوب المحارم من غير استحلل معصية، وترك

ًا من غير جهل ول عذر هو كفر.  الفرائض متعمد

وبـيـان ذـلـك ـفـي أـمـر آدم ـصـلوات الـلـه علـيـه وإبلـيـس وعلـمـاء
اليهود. 

- أما آدم، فنهاه الله عز وجل عن أـكـل الـشـجرةا وحرمـهـا علـيـه
ًا ًا أو يكون من الخالدين فسمي عاصي ًا ليكون َملك فأكل منها متعمد

من غير كفر. 

ـدةا فجـحـدها - وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدةا واـح
ًا. ًا فسمي كافر متعمد

 وأـنـه ـنـبي رـسـول كـمـا- وأما علماء اليهود فعرفوا نعت الـنـبي 
يعرفون أبناءهم وأقروا به باللـسـان وـلـم يتبـعـوا ـشـريعته فـسـماهم

ًا.  الله عز وجل كفار

فركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلم وغيره من النبياء. 

ًا فهو كفر مثل كفر إبليس لعنة الله.  وأّما ترك الفرائض جحود

وتركهم على معرفة من غير جحود فهو كـفـر مـثـل كـفـر علـمـاء
اليهود والله أعلم" اهـ.

أقول: فإذا كانت ـهـذه أـقـوالهم ـحـول ـتـرك الفراـئـض والمـبـاني
التي هي من شعب اليمان.. فكيف بترك بل بهدم أعظم الفراـئـض
وأولها ورأسها وأصلها. أل وهو الكفر بالطاغوت وتوحيد الـلـه بكاـفـة

أنواع العبادةا، ونعني من ذلك ها هنا (الطاعة في التشريع)..؟؟
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شبهة

أن هؤلء الطواغيت وعبيدهم يقولون (ل إله
إل الله)

وللقوم ها هنا شبهة أخرى متعلـقـة بـمـا قبلـهـا، ـقـد ورثوـهـا ـعـن
أشياخهم المرجئة الوائل، وهو احتـجـاجهم ببـعـض العموـمـات اـلـتي

، في أن من قال: "ل إـلـه إل الـلـه"جاءت في أخبار ثابتة عن النبي 
ـد دخل الجنة، أو حرم ماله ودمه وكحديث أسامة بن زيد "أقتلته بـع

أن قالها.." (وحديث البطاقة) ونحو ذلك.. 

والحق أن من له اطلع على كتب أهل العـلـم، يـعـرف أنـهـم ـقـد
ًا.. ول ـمـانع اـسـتكمالً للموـضـوع أن ـ ًا وبياـن أشبعوا هذه المسائل رد
ـي ًا وأـن ًا من مقالتهم في هذا الباب، خصوص أتخير لطالب الحق نبذ
ـبرأ ـالطواغيت ويـت قد وجدت وللسف الشديد من بعض من يكـفـر ـب
ًا ـأثر ًا فيها، ول أحسب ـهـذا إل ـت ّبط ًا وتخ منهم ول يجادل عنهم؛ خلط
ًا بمن خالفهم ومشاغباته، من رمي بالتكفير واتـهـام بـسـلوك وتضرر
ّد والتـشـويه، منهج الخوارج ونحوه من ألوان الرهاب الفكري، والّص
التي يمارسها أهل التجهم والرجاء ممن يتمسحون بطريقة السلف
ًا، لـجـل اـلـدفاع ـعـن الـطـواغيت وحكوـمـاتهم ًا وبهتاـنـ ومنهاجهم زور

وبرلماناتهم الكفرية.. 

أما الكلم على هذه الشبهة وإبطالها فهو عـنـد أـهـل العـلـم ـمـن
ـت ـرائع أنزـل ـد أن الـش ـذكر الموـح ـا أن يـت ـن اهمـه ـدةا.. ـم ـوه ـع وـج

بالتدريج، وهذا أمر معلوم لكل أحد.. 

يقول المام أبو عبيد القاسم بن سلم في كتاب اليمان بعد أن
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلففى اللففهذكر قوله تعالى:   

والرسول إن كنتم تؤمنون بأالله واليوم الخففر ذلففك خيففر
ّنا رددنا المر إلى ما ابتـعـث]59[النساء:   وأحسن تأويلً َأ ، وقال: و
، وأنزل به كتابه، فوجدناه ـقـد جـعـل ـبـدء اليـمـانالله عليه رسوله 

ًا رسول الله   بمكة، فأقام النبي شهادةا أن ل إله إل الله وأن محمد
بعد النبوةا عشر سنين أو بضع عشر سنة يدعو إـلـى ـهـذه الـشـهادةا
خاصة، وليس اليمان المـفـترض عـلـى العـبـاد يومـئـذ ـسـواها، فـمـن
أجاب إليها كان مؤمنا ل يلزمه اسم في الدين غـيـره، ولـيـس يـجـب
عليهم زكاةا ول صيام ول غير ذلك من شرائع الدين.. فجعل القرار
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باللسن وحدها هو اليـمـان المـفـترض عـلـى الـنـاس يومـئـذ، فـكـانوا
ًا بالمديـنـة بـعـد على ذلك إقامتهم بمـكـة كلـهـا، وبـضـعة عـشـر ـشـهر

 فلما أثـاب الناس إلى السلم وحسنت فيه رغبتهم زادهم)(الهجرةا
الله في إيمانهم أن صرف الـصـلةا إـلـى الكعـبـة بـعـد أن ـكـانت إـلـى
بيت المقدس.. ثم خاطبهم وـهـم بالمديـنـة باـسـم اليـمـان المتـقـدم
ـذا الـسـم لهم، في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه. وإنما سماهم بـه
بالقرار وحده، إذ لم يكن هناك فرض غـيـره، فلـمـا نزـلـت الـشـرائع
بعد هذا وجبت عليـهـم وـجـوب الول ـسـواء. ل ـفـرق بينهـمـا، لنهـمـا
ًا من عند الله وبأمره وبإيجابه، فلو أنهم عند تحول القبلة إلى جميع
الكعبة أبوا أن يصلوا إليـهـا، وتمـسـكوا ـبـذلك اليـمـان اـلـذي لزمـهـم
ًا، ًا عنهـم شـيئ ن ذلـك مغنيـ اسمه والقبلة التي كـانوا عليهـا، لـم يك
ولكان فيه نقض لقرارهم.. فلـمـا أـجـابوا الـلـه ورـسـوله إـلـى قـبـول
ًا همـا يومئـذ اليمـان.. ًا مع الصلةا كإجابتهم إلى القرار، صارا جميع
فلبثوا بذلك برهة من دهرهم، فلما أن داروا إلى الـصـلةا مـسـارعة،
وانشرحت لها صدورهم، أنزل الله فرض الزكاةا في إيمانهم إلى ما
قبلها، فلو أنـهـم ممتنـعـون ـمـن الزـكـاةا عـنـد الـقـرار وأعـطـوه ذـلـك
باللسنة. وأقاموا الصلةا غير أنهم ممتنعون ـمـن الزـكـاةا ـكـان ذـلـك

ًا بطلن ـشـبهة ـمـن ـشـبهات مرجـئـة العـصـر، وـهـي( ) وبهذا يظهر لك أيـضـ
ترقيعهم لطواغيتهم، بزعمهم أن النجاشي حكم بغير ما أنزل الله بعد أن

 بـل شـهد لـه بالسـلم وصـلى عليـه لمـاأسلم ومع هذا لم يكفره النبي 
مات.

ـل ـقـد{كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إل كففذبأا}  ـب
ًا عليهم في ذلك الوقت، حكم بما أنزل الله إليهم آنذاك، واتبع ما كان مفترض
ـه إذ لم يكن التشريع قد كمل وقتها، فكان الستسلم والنقياد والقرار بل إـل
إل الله وما حوته من البراءةا من كل ما يعبد من دون الله هو اليـمـان واتـبـاع
ًا إذا عرـفـت أن النجاـشـي كـتـب الشرع والحكم بما أنزل الله آنذاك، خصوـصـ

ًا ـبـل ويـبـايعه عـلـىإلى النبي  ًا مـصـدق  يـشـهد أـنـه رـسـول الـلـه آـنـذاك ـصـادق
السلم، حتى إن بعض الحبشة خرجوا عليه ينازعونه ملكه وأنه انتصر عليهم
واستقر له أمر الحبشة بعد ذلك وأقره قومه على الـسـلم واتبـعـه الـسـاقفة

ـك62 صا(3والرهبان، وانظر زاد المعاد جـ ) ثم مات بعد إسلمه بيسير، وذـل
 ـمـع كـسـرىقبل أن تكتمل الشرائع. أـمـا النجاـشـي اـلـذي كـتـب إلـيـه الـنـبي 

وقيصر وكل جبار يدعوهم إلى السلم فهو غير النجاشي المسلم الذي صلى
ًا ابن القيم في زادعليه النبي   كما في صحيح مسلم، وقد أشار إلى هذا أيض

المعاد، وذكر الوهم الذي وـقـع فـيـه بـعـض اـلـرواةا ـفـي خلطـهـم بـيـن الثنـيـن.
ًا كتاب اليمان لعبد الله القنائي صا( ) وما بعدها.149وراجع في هذا أيض
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اد أبـي ًا للقرار والصلةا..  والمصدق لهذا جه مزيلً لما قبله، وناقض
ـرب بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والنصار على منع الـع

 أـهـل الـشـرك ـسـواء ل ـفـرق بينهـمـا ـفـيالزكاةا كجهاد رسول الله 
سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال. فإنـمـا ـكـانوا ـمـانعين لـهـا
غير جاحدين بها، ثم كذلك ـكـان ـشـرائع الـسـلم كلـهـا، كلـمـا نزـلـت
ـم ًا اـس ـ شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لحقة به ويشملها جميـع
اليمان، فيقال لهله مؤمنون. وهذا هو الموضع الذي غلط فيه ـمـن

ذهب أن اليمان بالقول.. 

.. حين سأله الذي عليه رقبةكما غلطوا في تأويل حديث النبي 
مؤمنة عن عتق العجمية. ـفـأمر بعتقـهـا وـسـماها مؤمـنـة، إنـمـا ـهـذا
على ما أعلمتك من دخولهم في اليـمـان وـمـن قـبـولهم وتـصـديقهم

ًا ًا كنزول القرآن" اهـ مختصر .)(بما نزل منه، وإنما كان ينزل متفرق

وعلى هذا فإّن من دخل السلم بعد أن أكـمـل الـلـه لـنـا اـلـدين،
وأقر بـ(ل إله إل الله) ـفـبرئ ـمـن ـكـل ـشـرك وـطـاغوت، ـفـإن دـمـه
وماله يعصم ـبـذلك، ـثـم ـيـؤمر بـشـرائع الـسـلم الواجـبـة عـلـى ـكـل
مسلم (المباني) فإن عمل بها والتزمها، واجتنب ـنـواقض (ل إـلـه إل
الله) استمرت تلك العصـمة اـلـتي دخلـهـا بمـجـرد الـقـرار والـلـتزام
ن النـواقض أو امتنـع عـن شـيء لكلمة التوحيد، وإن وقع بناقض م
ـى ـا، انقطـعـت العـصـمة، عـل ـه) ومبانيـه ـه إل الـل ـمـن ـشـروط (ل إـل
التفصيل ـفـي الخلف المـعـروف ـفـي تـلـك المـبـاني.. وـمـع مراـعـاةا

شروط التكفير وموانعه. 

 لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "فإن هــمويفهم هذا من قول النبي 
ـبّري ـمـن دينـهـم أـجـابوك إليـهـا" أي كلـمـة التوحـيـد المـسـتلزمة للـت
الباطل - "فأعلمهم أن الله ـقـد اـفـترض عليـهـم خـمـس ـصـلوات.."

الحديث. 

ولذلك فلو مات من أقر بكلمة التوحيد وبرئ من الشرك وأهله
بـعـد إـقـراره مباـشـرةا، وـلـم يـقـم ـبـأي عـمـل ـمـن أعـمـال الـسـلم
المفروضة، لعدم وجوبها عليه، ـكـأن يـسـلم وـقـت الـضـحى ويـمـوت
ًا قد ـقـام باليـمـان ًا مؤمن قبل دخول وقت الظهر، فإنه يموت مسلم

الواجب عليه.

) وما بعدها عن النسخة المطبوعة في (أربع رـسـائل) بتحقـيـق54) صا((
اللباني، نشر وتوزيع دار الرقم - الكويت. 
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 فـقـال: يـا)( فـي غـزوةاوهذا مثل ذلك الرجل اـلـذي أتـى الـنـبي 
رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال "أسلم ثم قاتل". فأسلم ثم قاتــل

فقتل. 

ًا" فهو ـلـم يعـمـل بـعـدفقال رسول الله  ُأِجَر كثير َعِمَل قليلً و " :
دخوله في السلم، إل ما وجب عليه في ذـلـك اـلـوقت وـهـو نـصـرةا

، ومات دون أن يركع لله ركعة.. وفي ـهـذا يـقـول ـشـيخرسول الله 
ـاوي ( ـي الفـت ـة ـف ـن تيمـي ـل إذا آـمـن11/519الـسـلم اـب ): "فالرـج

ًا، ومات قـبـل دـخـول وـقـت الـصـلةا أو وـجـوب ًا جازم بالرسول إيمان
شيء من العمال، مات كامل اليمان الذي وجب عليه، ـفـإذا دـخـل
وقت الصلةا فعليه أن يصلي، وصار يجب علـيـه ـمـا ـلـم يـجـب علـيـه

قبل ذلك" اهـ.

ـق،7/518ويقول ( ـى الخـل ًا رسولً إـل ): "إن الله لما بعث محمد
كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، ولم
يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس، ول صيام شهر رمـضـان.. ول ـحـج
اـلـبيت، ول ـحـرم عليـهـم الخـمـر والرـبـا، ونـحـو ذـلـك، ول ـكـان أـكـثر
القرآن قد نزل فمن صدقه حينئذ فيما ـنـزل ـمـن الـقـرآن وأـقـر بـمـا
ًا ـ ـذ مؤمـن أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك، كان ذلك الشخص حينـئ
ـه ـى ـب تام اليمان الذي وجب عليه، وإن كان مثل ذلك اليمان لو أـت
ًا. ـقـال تـعـالى بعد الهجرةا لم يقبل منه، ولو اقتصر عليه ـكـان ـكـافر

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممففت عليكففمعام حجة الوداع:  
 اهـ.]3[المائدةا:   نعمتي

فالمر بعد اكتمال الـشـريعة كـمـا روى البـخـاري ـعـن وـهـب ـبـن
منبه أنه قيل له: "أليس مفتاح الجنة ل إـلـه إل الـلـه" ؟ ـقـال: "بـلـى

) رواه البخاري وغيره ـمـن ـحـديث اـلـبراء، وذـكـر اـبـن حـجـر ـفـي الفـتـح(
(كتاب الجهاد) باب (عمل صالح قبل القتال) أن الغزوةا كانت أحد، وذكر عن
مغازي ابن إسحاق بإسناد صحيح أن أبا هريرةا كان يـقـول فـيـه: "رـجـل دـخـل
ًا ول الجنة ولم يصل صلةا " وأن اسمه عمرو ـبـن ـثـابت، ـفـافهم القـصـة جـيـد
ًا، أن رجلً ـقـال للـنـبي يلبس عليك مرجئة العصر ويأتوك بلفظ النسائي مبتور
في غزوةا: "لو أني حملت على القوم فقاتلت حتى أقتل أكان خـيـر ـلـي وـلـم

ًا للـصـلةاأصل صلةا؟ قال: نعم" ويزعمون أن هذا كان من أتباع الـنـبي   تارـكـ
ًاولم ينكر عليه النبي  ّفره، بل كان ـمـن أـصـحابه وأخرـجـه مـعـه مجاـهـد  ول ك

ًا لـهـذه الفـهـام وأخبره ـبـأنه ـلـو ـمـات عـلـى ذـلـك لـمـات عـلـى خـيـر.. فـسـحق
والعقول التي ل تشترى ول بالبقول. إذ قد علمت أن ـهـذا الرـجـل ـقـد أـسـلم

ًا. ّين بعضها بعض في تلك الغزوةا للتو. وروايات الحديث يب
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ولكن ليس مفتاح إل وله أسنان، فإن جئت بمفتاح ـلـه أـسـنان فـتـح
لك وإل لم يفتح".

فـ"ل إله إل الله" لها لوازم ومقتضيات ونواقض ومبطلت.. فإن
أتى بلوازمها واجتنب نواقضها استمرت العصمة التي دخلها بمـجـرد
القرار، وإن أتى بناقض اتقطعت ولم تنفعـه الكلمـة المجـردةا بعـد

ذلك.

 عـلـى أـسـامة لـمـا قـتـل* وبهذا وأمثاله تفهم معنى إنكار النبي 
: "أقتلته بعد أن قال ل إلهرجلً بعد أن نطق بكلمة التوحيد، وقوله 

إل الله".. فتلفظه بها إظهار للدخول في السلم، فيعامل بها وبمــا
تستلزمه من عصمة، حتى يصدر مـنـه ـنـاقض يقـطـع تـلـك العـصـمة،

 على أسامة قطعه بأنه قالها تقية مخافة الـسـيف،وإنما أنكر النبي 
وما يدريه لعله صادق سيجتنب نواقضها ويلتزم مقتضياتها وحقوقها
بعد ذلك.. فـ"ل إله إل الله" مفتاح الدخول إلى السلم، يعـصـم بـهـا
دم الداخل ابتداء ثم ل يدوم إسلمه ول تستمر عصمته بعد ذلك، إل
بالتزام ـشـروط ذـلـك المفـتـاح واجتـنـاب نواقـضـه.. إذ اـلـدخول ـفـي
السلم شيء، ودوام صحته بعد ذـلـك واـسـتمرارها وـعـدم انتقاـضـه

شيء آخر..

) عـنـد الكلم عـلـى ـحـديث:279/12يقول الحافظ ـفـي الفـتـح (
ـاب (قـتـل ـمـن "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ل إله إل الله" ـب
أبى قبول الفرائض) من كتاب استتابة المرـتـدين: "وفـيـه مـنـع قـتـل
من قال ل إله إل الله ولو لم يزد عليها وهو كذلك، لكـن ـهـل يصـير

ًا؟ الراـجـح ل ، ـبـل يـجـب الـكـف ـعـن قتـلـه ـحـتى)(بمجرد ذلك مسلم

) قوله (الراجح) إشارةا إلى الخلف، وأن الحافظ يرـجـح ـهـذا، والراـجـح(
عندنا أن يحكـم لـه بالسـلم ابتـداء ويـدخل فـي العصـمة مـا دام قـد تلفـظ

{ولبالكلـمـة لـلـدخول ـفـي الـسـلم، ول ـمـانع ـمـن التثـبـت، لـقـوله تـعـالى: 
ًا..} ـوله:تقولففوا لمففن ألقففى إليكففم السففلم لسففت مؤمنفف ـى ـق  إـل

ـه إل{فتبينوا}  فنهانا الله عز وجل عن نفي السلم عمن أعلن الدخول فـي
ًا - دون ـمـانع ـمـن مواـنـع التكفـيـر. فعندـئـذ ًا أو مكـفـر أن يظهر بعد ذلك ناقض
ينتفي السلم وتنقطع العصمة، فالدخول في السلم وابتداء العصمة شيء،

: "إل بحقواستمرار صحتها وصحة السلم شيء آخر، وهو ما دل عليه قوله 
ًا.. أـمـا السلم". كما أشار الحافظ، وهذا الكلم عـلـى اـلـداخل للـسـلم ـحـديث
الرعاع الذين ملؤوا أقطار الدنيا ول يأتون منذ موـلـدهم وـطـول دهرـهـم ـمـن
السلم إل التلفظ بهذه الكلمة. مع التيان بنواقضها وـعـدم اـلـتزام ـشـروطها
والعراض عن تعلم معناها مع توفر مظنة العلم وقـيـام الحـجـة عليـهـم ببـلـوغ

غ}القرآن إليهم   فـهـؤلء كـفـرةا معرـضـون اـسـتحبوا{لنذركم بأه ومن بأل
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يختبر فإن شهد بالرـسـالة، واـلـتزم أحـكـام الـسـلم حـكـم بإـسـلمه،
وإلى ذلك الشارةا بالستثناء بقوله: "إل بحق السلم".

ًا ل يـقـر ًا أو ثنوـيـ ثم نقل عن البغوي قوله: "الكافر إذا ـكـان وثنـيـ
بالوحدانية، فإذا قال ل إله إل الله حكم بإسلمه ثم يجبر على قبول
جميع أحكام السلم ويبرأ من كل دـيـن ـخـالف ديـن الـسـلم.. إـلـى

آخر كلمه.." اهـ.

وذكر النووي في شرح هذا الحديث عن القاـضـي عـيـاض ـقـوله:
"اختصاصا عصمة المال والنفس بمن قال: ل إله إل الله تعبير ـعـن
الجابة إلى اليمان، وأن المراد بهذا مشركوا العرب وأـهـل الوـثـان

ومن ل يوحد، وهم كانوا أول من دعي إلى السلم وقوتل عليه. 

فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فل يكتفي في عصمته بقوله: "ل
إله إل الله" إذا كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده فـلـذلك ـفـي

الحديث الخر: "وأني رسول الله ويقيم الصلةا ويؤتي الزكاةا".

ثم قال النووي: "ول بد مع هذا من اليـمـان بجمـيـع ـمـا ـجـاء ـبـه
 كـمـا ـجـاء ـفـي الرواـيـة الـخـرى لـبـي هرـيـرةا.. (ـحـتىرسول الـلـه 

يشهدوا أن ل إله إل الله ويؤمنون بي وبما جـئـت ـبـه) والـلـه أعـلـم"
اهـ شرح مسلم.

): "إجماع المسلمين1/367وحكى الشوكاني في نيل الوطار (
على أن هذه الحاديث مقـيـدةا بـعـدم الـمـانع، ولـهـذا أّولـهـا الـسـلف،
فحكى ـعـن جماـعـة منـهـم اـبـن المـسـيب أن ـهـذا ـكـان قـبـل ـنـزول
الفرائض والمر والنهي. وحكى النووي ـعـن بعـضـهم أـنـه ـقـال ـهـي
مجمـلـة تحـتـاج إـلـى ـشـرح، ومعـنـاه ـمـن ـقـال الكلـمـة وأدى حقـهـا
وفريضتها، قال: وهذا قول الحسن البصري، وقال البخاري أن ذـلـك
لمن قالها عـنـد الـنـدم والتوـبـة وـمـات عـلـى ذـلـك ذـكـره ـفـي كـتـاب

اللباس.." اهـ.

(ويـقـول ـفـي رـسـالة (إرـشـاد الـسـائل إـلـى دلـلـة المـسـائل)  (،
"السؤال الثاني: حاصله، ما ُحكم العـراب سـكان الباديـة الـذين ل
ًا من الشرعيات إل مجرد التكلم بالشهادةا هل هم كفار يفعلون شيئ
أم ل وهل على المسلمين غزوـهـم أم ل" ـقـال رحـمـه الـلـه:- "ـمـن
ًا لما يجب عليه من ًا لركان السلم وجميع فرائضه ورافض كان تارك

الحياةا الدنيا على الخرةا ول ينطبق عليهم الكلم المشار إليه بحال.

).3/88() الرسالة الخامسة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ( (
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ـم ـديه إل مجــرد التكـل ـن ـل ـم يـك ـال وـل ـوال والفـع ـن الـق ـك ـم ذـل
بالشهادتين، فل شك ول ريب أن هذا كافر شديد الكفر حلل اـلـدم،

وصيانة الموال إنما تكون بالقيام بأركان السلم" اهـ.

ويقول الشيخ حمد بن ناصر ـبـن عثـمـان آل معـمـر ـفـي رـسـالته
ـاب) صا( (الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم الـسـنة والكـت

): "قال علماؤنا رحمهم الله إذا قال الكـافر ل إـلـه إل اللـه فـقـد67
شرع في العاصم لدمه فيجب الكف عـنـه ـفـإن تـمـم ذـلـك تحقـقـت

 قد ـقـال ـكـل ـحـديث ـفـي وـقـت،العصمة وإل بطلت، ويكون النبي 
فقال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: "ل إله إل الـلـه") ليعـلـم
المسلمون أن الكافر المحارب إذا قالها كف عنه وصار دمه ومــاله

ـن  ـم بـي ًا، ـث ـوم ـىمعـص ـدود إـل ـال مـم ـر أن القـت ـديث الـخ ـي الـح  ـف
ـهدوا الشهادتين والعبادتين. فقال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يـش
ًا رـسـول الـلـه ويقيـمـوا الـصـلةا ويؤـتـوا أن ل إله إل الـلـه وأن محـمـد

ولئلالزكاةا" فبين أن تمـام العـصـمة وكمالـهـا إنـمـا يحـصـل ـبـذلك، 
" اهـ.تقع الشبهة بأأن مجرد القرار يعصم على الدوام

ويقول الشيخ محـمـد ـبـن عـبـد الوـهـاب رحـمـه الـلـه تـعـالى ـفـي
 أنكـر(كشف الشبهات): "ولهـم شـبهة أخـرى، يقولـون: أن النـبي 

على أسامة قتل من قال: ل إله إل الله، قال: "أقتلته بعدما قال: ل
إله إل الله؟!" وكذلك قوله: "أمرت أن أقاتل الـنـاس ـحـتى يقوـلـوا:
"ل إله إل الله؟" وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلء

الجهلة أن من قالها ل يكفر، ول يقتل، ولو فعل ما فعل.. 

فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلً ادعى السلم بسبب أنه ظــن
ًا على دـمـه وـمـاله. والرـجـل إذا أظـهـر الـسـلم أنه ما ادعاه إل خوف
وجب الكف عنه حتى يتبين ما يخالف ذلك. وأـنـزل الـلـه ـفـي ذـلـك:
يا أيها الذين آمنففوا إذا ضففربأتم فففي سففبيل اللففه فتففبينوا

، أي: فتثبتوا، فالـيـة ـتـدل عـلـى أـنـه يـجـب الـكـف عـنـه،]94[النـسـاء: 
والتثبت، فإن تبين منه بعد ذـلـك ـمـا يـخـالف الـسـلم قـتـل، لـقـوله:

 ولو كان ل يقتل إذا قالها، لم يكن للتثـبـت معـنـى. وـكـذلك فتبينوا
الـحـديث الـخـر وأمـثـاله، معـنـاه ـمـا ذكرـنـاه أن ـمـن أظـهـر الـسـلم
والتوحيد وجب الكف عـنـه، إل إن ـتـبين مـنـه ـمـا يـنـاقض ذـلـك" اهـــ

ًا صا( ). 24مختصر

ًا هؤلء أصحاب رـسـول الـلـه 20وقال صا(  ـقـاتلوا): "ويقال أيض
 وهم يـشـهدون أن ل إـلـه إل الـلـهبني حنيفة، وقد أسلموا مع النبي 
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ًا عـبـده ورـسـوله، ويؤذـنـون ويـصـلون. ـفـإن ـقـال: إنـهـم وأن محـمـد
ـع يقولون: إن مسيلمة نبي. قلنا: هذا هو المطلوب. إذا كان من رـف

 كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الـشـهادتان ولرجلً إلى رتبة النبي 
ًا ـفـي)(الصلةا، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف ـ ًا أو نبـي  أو صحابي

كففذلكرتبة جبار السموات والرض، سبحان الله ما أعظم ـشـأنه:  
" اهـ.]59[الروم:   يطبع الله على قلوب الذين ل يعلمون

ونحن نقول بدورنا.. لمرجئة زماننا: إذا كان ـمـن رـفـع رجلً إـلـى
 كفر وحل ماله ودمه ـلـم تنفـعـه الـشـهادتان ول الـصـلةا،رتبة النبي 

ًا) أو غيرـهـم ـمـن ًا أو حسني ًا أو حسين ًا أو حسن فكيف بمن رفع (جابر
ًا ـفـي البرلـمـان، ـفـي رتـبـة جـبـار المراء والرؤساء والملوك، أو نائـبـ
السموات والرض فجعل له حق التشريع المطلق الذي ل يكون إل
لله تعالى.. وكيف بمن رفع الدستور والقانون في رتـبـة كـتـاب الـلـه
ًا علـيـه في الحكم والقـضـاء والتـشـريع بـيـن العـبـاد ـبـل جعـلـه مهيمـنـ
ًا مـن أحـكـامه مـا لـم ًا عليه فل اعتبار لية من آـيـاته أو حكمـ وحاكم

. ـسـبحان الـلـه وتـعـالى عـمـا)(توافق الدستور ويصدق عليـهـا المـيـر
كذلك يطبع اللففه علففى قلففوب الففذين ل يعلمففونيصفون:  

].59[الروم: 

ًا: بنو عبيد الـقـداح اـلـذين ملـكـوا ثم قال رحمه الله: "ويقال أيض
المغرب ومصر في زمن بني العباس، كلـهـم يـشـهدون أن ل إـلـه إل
ّدعون الـسـلم، ويـصـلون الجمـعـة ًا رـسـول الـلـه، وـيـ الله وأن محمد
والجماعة فلما أظهروا مخالفة الـشـريعة ـفـي أـشـياء دون ـمـا نـحـن
فيه، أجمع العلماء عـلـى كفرـهـم وقـتـالهم، وأن بلدـهـم بلد ـحـرب،
وغزاـهــم المـســلمون ـحــتى اـســتنقذوا ـمــا بأـيــديهم ـمــن بـلــدان

المسلمين" اهـ.

ًا في مختصر السيرةا في ـشـأن التـتـار: "وذـلـك أنـهـم ويقول أيض
بعدما فعلوا بالمسلمين ما فعلوا، وـسـكنوا بلد المـسـلمين وعرـفـوا
دين السلم: استحسنوه وأسلموا، لكن لم يعملوا بما يـجـب عليـهـم

) يوسف وشمسان وكذا الخضر وأبو علي والشقر. أـسـماء تتـكـرر ـفـي(
ًا ـيـدعوها مـشـركوا الـكـويت والـعـراق ًا وقباـبـ كـتـب الـشـيخ، وـقـد ـكـانت قـبـور
وغيرهم من دون الله في زـمـن الـشـيخ انـظـر (مـصـباح الظلم) للـشـيخ عـبـد

اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ.

) إن كان هذا كله مما يخفى على القارىء فوا أسفاه علـى عمـر يضـيع(
دون أن يتبصر المرء بطواغيت زمانه ويكـفـر بـهـا.. فليراـجـع ـفـي ذـلـك كتابـنـا

(كشف النقاب عن شريعة الغاب). 
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من شرائعه، وأظهروا أشياء من الخروج عن الشريعة ولكنهم كانوا
يتلفـظــون بالـشــهادتين، ويـصــلون الـصــلوات الخـمــس والجمـعــة
ّفرـهـم العلـمـاء، وـقـاتلوهم وغزوـهـم، ـحـتى والجماـعـة.. وـمـع ـهـذا ك
أزالهم الله عن بلدان المسلمين. وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله.
ـك" ـه ذـل ـم ينفـع وأما من أراد فتنته: فلو تناطحت الجبال بين يديه ـل

ًا.  اهـ مختصر

ويقول حفيده الشيخ عبد اللطيف ـبـن عـبـد الرحـمـن ـبـن حـسـن
ـاء عـلـى في كتابه (مصباح الظلم): "وجميع - هذه العتراضات - بـن
معتقد باطل، وهو أن من تفوه بالشهادتين ل يضره ذـنـب، ول يـخـل
ـن ـك ـم ـر ذـل ـم.. ول غـي ـرك ول تجـه ـلمه ـش ـض إـس ـانه ول ينـق بإيـم
المكفرات.. حتى المباني ل تعتبر عند هؤلء الضلل.. ومعرـفـة ـهـذا
القول وتصوره يكفي في بطلنه عند من ـعـرف الـسـلم" اهـــ صا(

ًا. 114 ) مختصر

ًا في الدرر السنية: "وأهل العلم واليمان ل يختلفون ويقول أيض
في أن من صدر منه قول أو فعل يقتضي كفره أو شركه أو فسقه
ـأتي أنه يحكم عليه بمقتضى ذلك، وإن كان ممن يقر بالشهادتين وـي
ببعض الركان، وإنما يكف عن الـكـافر الـصـلي إذا أـتـى بهـمـا، وـلـم
يتبين منه خلفها ومناقـضـتها، وـهـذا ل يخـفـى عـلـى ـصـغار الطلـبـة"

.)(اهـ

ـار رؤوـسـهم، قلت: ومع هذا يجادل فيه شيوخأ مرجئة زماننا وكـب
ًا فضلً عن مقـلـدتهم ورـعـاعهم.. وـهـذا ـمـا جـعـل ـمـن أـكـثرهم جـنـد
ـذودون، ـم وـي ًا متطوعين يجادلون عنـه محضرين للطواغيت، وأنصار
وصا الكتـاب والسـنة بشـبهاتهم السـاقطة، ويدفعون في صـدر نص
روج علـى مـن عـرف التوحيـد وبأقوالهم الضالة المتهافتة التي ل ت

وحقيقته. 

وهكذا فإن النصوصا التي ذكر فيها تعلق العصمة ودخول الجـنـة
ًا أـخـرى مقـيـدةا ًا مطلـقـة، وأحياـنـ بقول ل إلـه إل الـلـه، ـجـاءت أحياـنـ
ـا ـمـن ـا حقوقـه ًا ربـطـت معـه ـ ـم. وأحياـن ـاليقين أو الخلصا أو العـل ـب

. )(الصلةا والزكاةا وهكذا

) من جزء مختصرات الردود، من الدرر.355) صا((

) أجاب شيخ السلم ابن تيمـيـة ـعـن مـثـل ـهـذا بـجـوابين: "أـحـدهما: أن(
 كان يجيب - السائل - بحـسـب ـنـزول الفراـئـض. وأول ـمـا ـفـرض الـلـهالنبي 

 كان يذكر في كل مقامالشهادتين، ثم الصلةا.. وهكذا.." والثاني: "أن النبي 
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ـق وجميعها نصوصا تتكلم في حكم وسبب واحد، فيحمل المطـل
فيها على المقـيـد كـمـا ـهـي طريـقـة أـهـل العـلـم.. وـهـؤلء المرجـئـة
ا كغيرهم من فرق الضللة، همج رعـاع ل يأخـذون مـن العـلـم إل م
وافق أهواءهم، فينطلـقـون إـلـى تـلـك النـصـوصا المطلـقـة، فيبـنـون
عليها مذاهبهم الفاسدةا وشبهاتهم الساقطة التي عرفت، ويكتمون
مقيداتها. وهذه ـفـي الحقيـقـة ليـسـت مخالـفـة لطريـقـة أـهـل العـلـم
ـتراء الـكـذب وحسب، بل هي بل شك من التلعب في دين الله واـف
ـد لـحـدود على الله سبحانه، إذ هو تحريف للكلم عن مواـضـعه، وتـع

ـبيس..   إن الففذينالله التي حدها ووضع كلمه عليها، وتدليس وتـل
].116[النحل:   يفترون على الله الكذب ل يفلحون

وكذلك يفعلـون بالنصـوصا اـلـتي ـتـروى ـعـن الئـمـة، فيقطـعـون
، أو يأخذون منها ما يوافق أهواءهم، ونـحـن وإن كـنـا نعتـقـد)(كلمهم

، إل أنه من النـصـافبأنه ل حجة في الدين بغير كلم الله ورسوله 
ـن ـق ـم ـه، وأن يحمــل المطـل ـا ل يحتمـل أن ل يحّمــل كلم أحــد ـم
عباراتهم على المقيد منها في المسألة الواحدةا، ل كما يفعله هؤلء
الُضلّل من ذكر ما يوافق مذاهبهم الفاسدةا وطرح ما ل يوافقها أو
ـة الـسـلف التكتم عليه.. وهذا مناقض للمانة. وليس هو ـمـن طريـق
ـذين ـمـن أخبثـهـم وأـهـل الـحـديث، ـبـل ـهـذا منـهـج أـهـل الـهـواء اـل
المرجئة.. فأهل الهواء يروون ـمـا لـهـم فـقـط، وأـمـا أـهـل الـحـديث

فيروون ما لهم وما عليهم.. 

ومن أمثلة هذا مما قد يتعلق ـبـه ـهـؤلء ـفـي موـضـعنا ـهـذا مـمـا
ينسب للمام أحمد أنه اتبع الزهري في قوله: "كانوا يرون الـسـلم
ـى ـن اكتـف ـى ـم ـلم عـل ـوا بالـس ـل" ليحكـم ـان العـم ـة، واليـم الكلـم
بالشهادتين وإن لم يلتزم العمال والفراـئـض دـهـره.. ـثـم يخلصـون
ـن ـدنيا ـم ـراب  اـل ـاء بـق ـا وإن ـج ـظ بهـم ـن تلـف ـلم ـم ـى إـس ـه إـل مـن
الـنـواقض.. ليـصـلوا ـفـي النهاـيـة إـلـى اـلـترقيع لـطـواغيتهم والحـكـم
بإسلمهم، وما يلزم من ذلك من ـمـوالةا وعـصـم لـلـدماء والـمـوال،

ما يناسبه، فيذكر تارةا الفراـئـض الـظـاهرةا اـلـتي تقاـتـل عـلـى تركـهـا الطائـفـة
الممتنعة كالصلةا والزكاةا، ويذكر ـتـارةا ـمـا يـجـب عـلـى الـسـائل، فـمـن أـجـابه
الصلةا والصيام لم يكن عليه زكاةا يؤديها.. وهكذا.." إلى آخر كلـمـه فراجـعـه

).607، 7/605في الفتاوي (

ـا (تبـصـير العقلء( ـاتهم ـفـي كتابـن ـذا ـمـن كتاـب ـة ـصـريحة لـه ) انـظـر أمثـل
بتلبيسات أهل التجهم والرجاء).
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فيساهمون بهدم الدين وطمس أوثق ـعـراه ومـحـو آـثـاره ومـعـالمه
الصيلة.. شعروا أو من حيث ل يشعرون. 

فيقال لهم: على رسلكم.. فما هكذا تورد البل.. وفيـمـا ـقـدمناه
الكفاية في إبـطـال ـهـذا، ولـكـن الكلم ـهـا هـنـا عـلـى عـبـارةا الـمـام
أحمد.. مع أن الحجة كما قلنا ليست في كلم أحمد ول غيره وإنمــا

، وقد تكلم شيخ الـسـلم ـفـي مجـمـوعالحجة قال الله قال رسوله 
) على هذه العبارةا فقال: "وهذا على وجهين، فإنه7/258الفتاوى (

ـو الـسـلم قد يراد به الكلمة بتوابعها من العمال الظاهرةا، وهذا ـه
 حيث ـقـال: "الـسـلم: أن تشـهد أن ل إـلـه إل الـلـهالذي بينه النبي 

ًا رسول الله وتقيم الصلةا وتؤتي الزكاةا وتصوم رمـضـان وأن محمد
وتحج البيت"، وقد يراد ـبـه الكلـمـة فـقـط مـن غـيـر فـعـل الواجـبـات

ـال:الظاهرةا، وليس هذا هو الذي جعله النبي  ـد يـق  السلم. لكن ـق
إسلم العراب كان ـمـن ـهـذا، فيـقـال: الـعـراب وغيرـهـم ـكـانوا إذا

 ألزموا بالعمال الظاهرةا: الصلةا والزكــاةاأسلموا على عهد النبي 
والصيام والحج، ولم يكن أحد ـيـترك بمـجـرد الكلـمـة. ـبـل ـكـان ـمـن

أظهر المعصية يعاقب عليها. 

وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن الـسـلم ـهـو الـشـهادتين
ات عنـه. ن قالهـا فهـو مسـلم، فهـذه إحـدى الرواي فقـط، فـكـل م
ًا حتى ـيـأتي بـهـا ويـصـلي، ـفـإذا ـلـم والرواية الخرى: ل يكون مسلم
ـه ًا. والرابعة: أـن ًا. والثالثة: أنه كافر بترك الزكاةا أيض يصل كان كافر
ـه يكفر بترك الزكاةا إذا قاتل المام عليها دون ما إذا لم يقاتله. وعـن
أنه لو قال: أنا أؤديها ول أدفعها إلى المام لم يكن للمام أن يقتله،
وكذلك عنه رواية أنه يكفر بترك الصيام والحج إذا عزم أـنـه ل يـحـج

ًا.  أبد

ومعلوم أـنـه عـلـى الـقـول بكـفـر تـارك المـبـاني يمتـنـع أن يـكـون
بأل المراد أنففه إذا أتففى بأالكلمففة دخففلالسلم مجرد الكلمة، 

"" اهـ.في السلم

وقد عرفت فيما تقدم الفرق بين الدخول ـفـي الـسـلم وابـتـداء
العصمة والموت بـعـد ذـلـك مباـشـرةا، وبـيـن ـمـا يـلـزم ـلـدوام ـصـحة

السلم واستمرار العصمة. 

ًا بطلن احتجــاجهم لطــواغيتهم ـك أيضــ وممــا تقــدم يظهــر ـل
وعبيدهم، بحديث "البطاقة" وبحديث "أخرجوا - من النار - من كان
في قلبه حبة ـخـردل ـمـن إيـمـان" وـكـذا ـحـديث "الجهنميـيـن اـلـذين
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ًا قـط" ونحوهـا. يخرجهم الله عز وجل من النار دون أن يعملوا خير
ـها، ـاديث ببعـض فقد عرفت أن طريقة أهل العلم في ذلك ربط الـح
والجمع بين الخبار ما أمكن إلى ذلك ـسـبيلً، ودـفـع ـمـا يـتـوهم ـمـن
ـى الخــاصا، ـد والعــام عـل ـى المقـي ـق عـل تعارضــها بحمــل المطـل

والمتشابه على المحكم، وهكذا.. 

وأن الفرح بشيء من ذـلـك وـحـده والنطلق ـبـه وبـنـاء القواـعـد
والجبال عليه وحده، دون فهمه بربطه مع غـيـره ـهـي طريـقـة أـهـل
ـة - حـيـث الهواء - ومنهم القوم الذين نحن بصددهم أعـنـي المرجـئ

يطيرون بهذه الحاديث كل مطير. 

يقول الشيخ حمد بن ناـصـر بـن معمـر ـفـي الـدرر الـسـنية: "إن
ـرد القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأـخـر متـشـابهات، فـي

ـذلك)(المتشابه إلى المحكم، ول يضرب كتاب الله بعضه ببعض ، وـك

) كما احتج علّي بعضهم - وهو مع السف ممن ينتسبون إلى طلب العلم(
 على{وما يؤمن أكثرهم بأالله إل وهم مشركون}- بقوله تعالى: 

إمكان أن يشرك النسان بالله الشرك الكبر ومع ـهـذا ل يـفـارق اليـمـان
ًا)، وهذا مما لم يسبقه ّي ًا مل ويبقى مصيره مصير الموحدين، وسماه (كافر
إليه أحد، وإنما الـصـواب المـسـتعمل ـفـي ـهـذه اللفـظـة عـنـد أـهـل العـلـم
قولهم: "فاسق ملّي) أي أنه عاصا ل يخرج بعصيانه عن ملة السلم، أما
ّية.. وأما القول في تفسير الية، فـهـو ّلته الكفر الكافر فل ينسب إل إلى م
واضح معروف في متناول اليد في أي تفـسـير ـمـن تفاـسـير أـهـل الـسـنة،

وخلصة ما قيل فيها إن حملت على الشرك الكبر ل يخرج عن التي: 

- إما أن ـيـراد بـهـا المـشـركون ـمـن عـبـدةا الوـثـان اـلـذين يؤمـنـون بالربوبـيـة:
 ويشركون في العبادةا. {ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله}

. - أو يراد مشركوا أهل الكتاب، آمنوا بالله وكفروا برسالة محمد 

- أو يراد المنافقون، آمنوا باللسان وكفروا بقلوبهم. 

وجميع أنواع اليمان هذه بالتـفـاق غـيـر منجـيـة ـمـن الـنـار وأـصـحابها بالتـفـاق
ليس لهم مصير الموحدين. 

* ول يجوز أن يحمل اليـمـان الـمـذكور بالـيـة عـلـى إيـمـان المـسـلمين
ـذه المنجي من النار، إل أن يراد بالشرك المقرون معه، الشرك الصغر.. وـه
ّلمات الـبـدهيات عـنـد ـصـغار الطلـبـة، ولـكـن الخـصـومة في الحقيقة من المس

ًا تعمي وتصم..  أحيان
88



السنة: فيها محكم ومتشابه فيرد متشابهها إلى المحكم، ول يضرب
ًا،بعـضـها ببـعـض، فكلم الـنـبي   ل يتـنـاقض ـبـل يـصـدق بعـضـه بعـضـ

والسنة توافق القرآن ول تناقضه، وهذا أصل عظيم يجب مراـعـاته،
ومن أهمله فقد وقع في أمر عظـيـم وـهـو ل ـيـدري" اهـــ ـمـن ـجـزء

مختصرات الردود. 

وقد فصل الشاطبي رحمه الله تعالى ذلك قبله أحـسـن تفـصـيل
فقال: "إن ذوي الجتـهـاد ل يقتـصـرون عـلـى التمـسـك بالـعـام ـحـتى

ّيد أم ل؟.. يبحثون في مخصصه وعلى المطلق هل له مق

ـع ـام - ـم فالعام مع خاصه هو الدليل، فإن فقد الخاصا، صار الـع
إرادةا الخـصـوصا فـيـه - ـمـن قبـيـل المتـشـابه، وـصـار ارتـفـاعه - أي

ًا عن الصواب.  ًا وانحراف الخاصا - زيف

ـوله ولجل ذلك عدت المعتزلة من أهل الزيغ حيث اتبعوا نحو ـق
 وتركوا مبينه.. ]40[فصلت:   اعملوا ما شئتمتعالى: 

ـالى:   ـوله تـع إن الحكم إل للففهوكذلك الخوارج حيث اتبعوا ـق
ـ 40[يوسف:  ـوله: يحكم بأه ذوا عففدل منكففموتركوا مبينه:  ـ] ، وـق

ًا من أهلها ًا من أهله وحكم . فابأعثوا حكم

[الصــافات:  والله خلقكم ومففا تعملففونواتبع الجبرية قوله:  

ـة:  جزاء بأما كانوا يكسففبون، وتركوا بيانه، وهو قوله:  ]96 [التوـب
82[.

وهكذا سائر من اتبع هذه الطراف من غير نـظـر فيـمـا وراءـهـا،
ولو جمعوا بين ذلك ووصلوا ما أمر الله به أن يوصل، لوـصـلوا إـلـى
المقصود. فإذا ثبت هذا فالبيان مـقـترن ـبـالمبين، ـفـإذا أـخـذ الـمـبين
ًا، ولـيـس المتـشـابه ـفـي نفـسـه، ـبـل ـمـن غـيـر بـيـان ـصـار متـشـابه
الزائغون أدخلوا فيـه التشـابه علـى أنفسـهم فضـلوا عـن الصـراط

ًا. المستقيم" اهـ مختصر

ـار، ـك الخـب ـال تـل ـون أمـث ّتبـع ـة، ي ـراخأ المرجـئ ـذلك أـف ـت: وـك قـل
ويتمسكون بها ليرقعوا بها دين أهل الشرك والضلل من طــواغيت
ّينـهـا مـمـا تـقـدم الحكام وعبيدهم وأنصارهم وأشياعهم، وـيـتركون مب
ـد، ـن الـشـرك والتندـي ـبراءةا ـم ـد واـل ـق التوحـي ـراد تحقـي ـن أن الـم ـم
والموت على ذلـك، بـل والتـيـان مـن العمـال بمـا ل يصـير المـرء

ًا إل به.  مسلم
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فيـكـون الـمـراد بالـسـجلت اـلـتي وـضـعت ـفـي الكـفـة المقابـلـة
للبطاقة صغائر الذنوب وكبائرـهـا مـمـا ل ينـقـض التوحـيـد.. والـمـراد
بالبطاقة تحقيق التوحيد والكفر واـلـبراءةا مـمـا يعـبـد ـمـن دون الـلـه

ًا..  لزام

ًا ـقـط، أي ـفـوق وكذلك الشأن فيمن قيل فيهم ـلـم يعمـلـوا خـيـر
مقتضيات التوحيد المنجية من الخلود في النار.. 

وكذا حديث: "أخرجوا - أي من النار - ـمـن ـكـان ـفـي قلـبـه حـبـة
):1/73ـخـردل ـمـن إيـمـان" ـقـال الـحـافظ اـبـن حـجـر ـفـي الفـتـح (

والمراد بحبة الخردل هنا ما زاد من العـمـال عـلـى أـصـل التوحـيـد.
ـوا ـه وعمـل لقوله في الرواية الخرى: "أخرجوا من قال ل إله إل الـل

من الخير ما يزن ذرةا" اهـ.

ًا ل نرـضـى ثم نحن نوجه إلى مرجئة العصر هؤلء ـسـؤالً واـضـح
ًا.. هؤلء الذين احتججتم بهم في هذه الحاديث عنه حيدةا ول محيص
لنقاذ طواغيتكم من الكفر، هل يقولون ل إله إل الله وينكرون بعثة

؟؟محمد 

أو يقولون: ل إله إل الله وأن مسيلمة رسول الله؟؟

أو يقولون: ل إله إل الله وأحمد غلم ميرزا رسول الله؟؟

ن أبـي طـالب أو أو يقولون: ل إله إل الله وأن اللـه هـو عـلـي ب
المسيح أو غيره ـمـن الخـلـق؟؟ وـمـع ـهـذا خرـجـوا ـمـن الـنـار وـكـان

مصيرهم مصير الموحدين؟؟

ـفـإن ـقـالوا ـبـذلك فـقـد أـشـهدوا الثقلـيـن عـلـى فـسـاد عـقـولهم
وتجرئهم على دين الله بل وعلى كفرهم وزـنـدقتهم وإلـحـادهم ـفـي

دين الله. 

وإن نفوه.. 

سألناهم أبدليل من تلك الـحـاديث ذاتـهـا، نفيـتـم ذـلـك أم ـبـدليل
غيره؟؟ فإن قالوا: ـمـن ذات الـحـاديث، ـكـذبوا وطالبـنـاهم ـبـه وـلـن
يستطيعوه.. وإن قالوا: من خارج الحاديث.. لزمهم ولزم ـكـل أـحـد
أّن أمثال هذه الحاديث ل تفهم بمجردها، وإنما بمجـمـوع النـصـوصا

المبينة لها.. 

* وبمثل هذا يلزمـون إن احتـجـوا بـحـديث حذيـفـة اـلـذي أخرـجـه
يدرس السلم كما يدرس وشي الثوبالحاكم وابن ماجه: "
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ويسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فل تبقى من الرض منــه
آية ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والمرأةا العجوز يقولون:
"ل إله إل الله" أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنـحـن نقولـهـا وـهـم ل
يدرون ما صلةا ول صدقة ول نسك، فقال صلة بن زفر لحذيفة: ـمـا
تغني عنهم ل إله إل الله وهم ل يدرون ما صلةا ول صيام ول صدقة
ًا، ثم ـقـال: ـيـا ـصـلة تنجيـهـم ـمـن ول نسك؟ فأعرض عنه حذيفة ثلث

النار. 

والحديث قد صححه اللباني مع أن في إسناده أبا معاوية محمد
ـدلس مـضـطرب بن خازم التميمي السعدي الكوفي الضرير وهو ـم
الحديث، ل تقوم بحديثه حجة ـفـي غـيـر العـمـش كـمـا ذـكـر الئـمـة.
ًا، أضف وهو ها هنا قد رواه من غير طريق العمش وقد عنعن أيض

.) (إلى هذا أنه كان يرى الرجاء!

وعلى كل حال.. فبفرض صحة الـحـديث، ـفـإن الـقـوم كـمـا قلـنـا
ُيلزمون بما قدمناه من ضرورةا فهمه على ضوء غيره من الحاديث
المبينة.. فيحمل قوله: "يقولون ل إله إل الله" أي: يحققون التوحيد

ويجتنبون الشرك والتنديد، وليس التلفظ بالكلمة مجردةا.. 

ثم هؤلء لم يبلغهم القرآن ول شيء ـمـن ـشـرائع اـلـدين، فعـلـى
فرض وقوع مثل ذلك بعد ختم الرسالة، وـقـد حقـقـوا التوحـيـد فـقـد
أتوا باليمان الواجب عليهم وعلى أمـثـالهم، لن الـنـذار إنـمـا يـكـون

وأوحي إلّي هذا القرآن لنذركم بأه ومنبكتاب الله تعالى:  
ـه، فتحـقـق أن جهلـهـم]19[النعام:   بألغ ، وهؤلء لم يبلغهم كتاب الـل

بشرائع الدين ومبانيه الواجبة لم يحصل عن تقصير في طلب الحق
أو إعراض، وإنما لرفع الكتاب وهو أمر قهري ـخـارج ـعـن إرادتـهـم،
فيعذرون بتفاصيل تلك الشرائع التي ل تعرف إل عن طريق الوحي

. )(ما داموا قد حققوا الحنيفية التي فطر الله الناس عليها

() وقد رّجح ابن حجر في نخبة الفكر وـشـرحه نزـهـة النـظـر، رد رواـيـة (
المبتدع إذا كانت مما يقوي وينصر بدعته، فهي ها هنا من هذا الباب، فكيــف

إذا انضاف إلى هذا التدليس والضطراب.

) بخلف من بلغه القرآن فأعرض عنه ولم يحقق التوحـيـد، ـفـإنه يؤاـخـذ(
ـالى:  ـال تـع {مابالفروع والصول ول يعذر بشيء من ذلك على الصــحيح. ـق

سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصففلين * ولففم نففك نطعففم
المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذب بأيوم الففدين *

ـالى:حتى أتانا اليقين * فما تنفعهم شفاعة الشافعين} ـال تـع ، وـق
{إنففه كففان ل يففؤمن بأففالله العظيففم * ول يحففض علففى طعففام
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ـن ـد ـب وحالهم قريب من حال من حقق التوحيد قبل البعثة، كزـي
لتنذرعمرو بن نفيل فإنه من القوم الذين قال الله تعالى فيـهــم:  

ًا ما أنذر آبأاؤهم فهم غافلون ـس:   قوم ـال:  ]6[ـي لتنففذر، وـق
ًا ما أتاهم من نذير من قبلك  فما بلغته من]46[القصص:   قوم

تفاصيل الصلةا والصيام ول الزكاةا المفروضة علينا ول أـتـى بـشـيء
منها. 

ومع هذا عذر فيها لنه حـقـق أـصـل اليـمـان اـلـواجب ـفـي حـقـه
وحق كل أحد كاملً أل وهو الحنيفية، اجتناب الشرك وتحقيق أصــل

 أنـه يبـعـث أـمـةالتوحيد.. فكان عـلـى مـلـة إبراهـيـم.. ـفـأخبر الـنـبي 
وحده يوم القيامة.. 

 ومات بمكة قبل نزولبل حالهم كحال من آمن بعد بعثة النبي 
الشرائع فقد أتى هؤلء باليمان الواجب عليهم آنذاك، ما داموا قــد
حققوا التوحيد واجتنبوا الشرك والتنديد وشهدوا برسالة نبينا محمد

 ..

وهذا الجواب كله إنما يكون بعد إثـبـات ـصـحة الـحـديث، وـصـحة
كون زيادةا "يا صلة تنجيهم من النار" مرفوعة ل مدرـجـة ـمـن ـقـول

حذيفة رضي الله عنه.. 

ن أن " تحقيـق والحاصـل ممـا تقـدم كلـه أن يـتيقن الموحـد م
التوحيد والبراءةا مما يضاده من كل شرك مخرج من المـلـة وتندـيـد
" أصل الدين وقاعدته، وقوام دـعـوةا الرـسـل وقـطـب رحاـهـا.. وأن
جميع الشرائع جاءت لحفظه وتحقيقه وصيانته، وأن هذا أمر محكم

ل يتطرق إليه التشابه بحال.. 

فالواجب مع كل خبر يـشـتبه عـلـى أـحـد ـمـن الـنـاس أو يـتـوهمه
ًا لـهـذا الـصـل المحـكـم، أن ـيـدرج تحـتـه ويحـمـل المتوهمون معارض
ً ـه ويـعـارض، فـضـل عليه، لنه هو (أم الكتاب وأصله) ل أن يصادم ـب
عن أن يسعى لهدمه بتلك الخبار كما يفعـلـه مرجـئـة العـصـر لـجـل

ـون طــواغيتهم..   فأمففا الففذين فففي قلففوبأهم زيففغســواد عـي
فيتبعون ما تشابأه منه ابأتغاء الفتنففة وابأتغففاء تففأويله ومففا
يعلم تأويله إل الله والراسخون في العلففم يقولففون آمنففا

 فتأمل ما في مؤاخذتهم ـمـن ـفـروع وأـصـول، والكلم ـفـي ـهـذاالمسكين}
يـطـول، وتفاـصـيله تـجـدها ـفـي رـسـالتنا (الـفـرق الـمـبين بـيـن الـعـذر بالجـهـل

والعراض عن الدين).
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ّكر إل أولففوا اللبففاب ّذ ـران:  بأه كل من عند ربأنا وما ي [آل عـم
7[.

نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياك من الراسخين في العلم.. 

يقول الـشـاطبي ـفـي العتـصـام: "ل يمـكـن أن تـعـارض الـفـروع
الجزئية الصول الكلية، لن الفروع الجزئية إن لم تقتض عملً فهي
في مـحـل التوـقـف، وإن اقتـضـت عملً ـفـالرجوع إـلـى الـصـول ـهـو
ًا ودـخـل ـفـي الصراط المستقيم، فمن عـكـس الـمـر ـحـاول ـشـطط

حكم الذم" اهـ.

وفي هذا القدر الكفاية لطالب الحق في هذا الباب. 

ًا. وأما من يرد الله فتنته، فلن تملك له من الله شيئ
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شبهة

ّلون) أن الطواغيت وعبيدهم (يص

ـي ومما تقدم يظهر لك بطلن شبهة أخرى من شبهاتهم، أل وـه
ـأن بعــض هــؤلء الطــواغيت وعبيــدهم (يصــلون).. احتجــاجهم ـب
ًا تـذكر فيـهـا الصـلةا كعاـصـم للـدم، فيظنـون أنـهـا ويذكرون نصوصـ
ًا معصوم الدم والمال وحدها العاصم، وأن كل من صلى كان مسلم

وإن اقترف من نواقض السلم ما اقترف. أليس يصلي؟؟

ـا ـمـن ـل ـهـذه النـصـوصا تجـمـع ـمـع مبيناتـه وـقـد علـمـت أن مـث
النصوصا الخرى فيحملها السلف على المصلين الملتزمين للتوحيد
ًا..  المجتنبين للشرك والتنديد وغيره من نواقض السلم ولو ظاهر

ولم يفهم أحد من السلف أن أمـثـال ـهـؤلء اـلـذين قيـلـت فيـهـم
ـع ـانوا مـسـلمين معـصـومين بالـصـلةا وـحـدها، ـم ـاديث، ـك ـك الـح تـل
تحاكمهم للطاغوت ونصرته واتباعه مثلً.. أو ـمـع الطـعـن ـفـي دـيـن
الله، أو الستهزاء بشرائعه.. ونحوه من النواقض.. وقد تـقـدم ـقـول

،]66[التوبــة:   ل تعتذروا قد كفرتم بأعففد إيمففانكمالله تعالى:  
ـد ـاد - فـق فإنها نزلت في أناس مظهرين للسلم والصلةا بل والجـه

ّفرهم الـلـه رـغـم ذـلـككانوا خارجين مع النبي   في غزوةا تبوك - فك
ـال كله لما أتوا بناقض من نواقض السلم.. وقد قدمنا لك ـمـن أمـث
هذا كثير مما يدل عـلـى بطلن ـهـذا الفـهـم الـسـقيم.. وأـكـثر ـهـؤلء
ـدهم ـا، تـج ـوون أعناقـه ـذه النـصـوصا أو يـل ـم ـه ـيئون فـه ـذين يـس اـل
ـاحه يكفرون تارك الصلةا ويحكمون عليه بحكم المرتد فيبطلون نـك
ويبينون عنه زوجته المـسـلمة ويمنـعـون إرـثـه ـمـن أهـلـه المـسـلمين
ونحو ذلك من لوازم الردةا.. ويترددون في الوقت نفسه في تكفـيـر
طواغيت المشرعين وعبيدهم، مع أن سلب الـسـلم واليـمـان ـعـن
ارك الصـلةا.. لن تارك الكفـر بالطـاغوت، أولـى مـن سـلبه عـن ت
ـاةا ـلةا ول زـك الكفر بالطاغوت فرض يوم أن فرض، ولم يكن ثم ـص
ول غيرها.. فكان في وـقـت مـن الوـقـات وـحـده مـع اليـمـان بـالله

ًا رسول الله  ًا للدم وعلمة على الســلموالقرار بأن محمد  عاصم
ًا ـلـم واليمان إلى حين.. كما تقدم.. ولن الـصـلةا بـعـد فرـضـها أيـضـ
ًا إل بتحقـيـق ذـلـك الرـكـن العظـيـم وـهـذا معـلـوم تصح ول تـصـح أـبـد
ًا ول بإجماع المسلمين.. فل يسمى ـتـارك الكـفـر بالـطـاغوت مـسـلم
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ًا وإن كان معه شعبة أو شعب من الـسـلم واليـمـان، الـصـلةا مؤمن
وغيرها، حتى يحقق التوحيد ويكفر بالطواغيت.. بل ـلـو ـجـاء بجمـيـع
الشعب اليمانـيـة ـلـم تنفـعـه ـمـا دام ـقـد ـتـرك أعـلـى ـهـذه الـشـعب

وشرط صحتها كلها.. 

فمن هذا تعـلـم بطلن احتـجـاجهم للـطـواغيت المـصـلين!! بـهـذه
 قال:الحاديث كالحديث الذي يرويه مسلم عن أم سلمة أن النبي 

"ستكون أمراء فتعرفـون وتنكـرون فمـن عـرف برىـء ومـن أنكـر
ـسـلم، ولـكـن ـمـن رـضـي وتـابع" ـقـالوا: أفل نـقـاتلهم؟ ـقـال: "ل ـمـا
ّلوا" فأصل الـسـؤال ـحـول الـخـروج عـلـى أئـمـة الـجـور.. ومرجـئـة ص
العصر تدور أعينهم من الخوف عند ذكر ذلك، ويـعـدونه ـمـن الفتـنـة

وفكر الخوارج!! وإن كان في أئمة الكفر.. 

ـدين ـة اـل فذكر الصلةا هاهنا كما ذكر أهل العلم إشارةا إلى إقاـم
والتوحيد، بدليل ما تـقـدم ـمـن أن الـصـلةا ل تغـنـي ـمـع نـقـض أـصـل
ًا وـمـع ـهـذا ًا ومجاـهـد ًا مزكـيـ ًا.. فقد يكون الرجل مـصـلي التوحيد شيئ
ه إل واقض "ل إل يكفر ويحل ماله ودمه بمجرد وقوعه بناقض من ن
الله"، ولذا قال النووي فيه: "وأما ـقـوله: "أفل نـقـاتلهم؟" ـقـال:" ل
ما صلوا" ففيه معنى ما ـسـبق أـنـه ل يـجـوز الـخـروج عـلـى الخلـفـاء

ًا من قواعد السلم" اهـ. بمجرد الظلم والفسق ما لم يغيروا شيئ

وقد علمت أن الدخول إلى السلم ليس بالصلةا وحدها، بــل ل
بد قبل ذلك من (تحقيق التوحـيـد واـلـبراءةا ـمـن الـشـرك والتندـيـد)،
ّلها، وقد علمت أن القوم قد ـهـدموها. وهذه أهم قواعد السلم وأج
ُتغني الصلةا والزكاةا والصيام والحج وبناء المـسـاجد وتوقـيـف وماذا 
الوقاف وغير ذلك مما ليست الخصومة حوله، مع هدم أصل الدين
ونقض كلـمـة الخلصا اـلـتي ل يقـبـل ـشـيء ـمـن ذـلـك ـبـدونها، وـلـم
يفرض إل بعدها، وهي أعظم قواعد الدين التي ينهدم الدين وتغدوا
ًا بانهدامها.. وأعني بذلك هاهنا، ابتـغـاء غـيـر الـلـه العمال هباء منثور
ًا، وإـلـزام الـنـاس اـلـدخول ـفـي ديـنـه ًا مـشـرع ًا ورب ًا واتخاذه إله حكم
واتباع تشريعه المضاد لـشـرع الـلـه، وتسـميته بالعداـلـة والـلـه يعـلـم
وكل من هدى قلبه، أنه الكفر والشرك والضللة، مع الصد عن دين

الله، ومحاربة أولياء الله.. ثم يقال: يصلي أو يصلون..!!

يقول الشيخ عبد اللطيف آل الـشـيخ ـفـي (مـصـباح الظلم) صا(
328" فمففن جعففل السففلم هففو التيففان بأأحففد المبففاني): 
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فقط، مع ترك التزام توحيففد اللففه والففبراءة مففن الشففرك
" اهـ.فهو أجهل الناس وأضلهم

وهؤلء الجهلة يقرون بأن من أنكر البعث، كفر وقتل وحل ماله
ّكى وـقـال ل إـلـه إل الـلـه وزـعـم أـنـه ودمه وإن صلى وصام وحج وز

 كالبهائـيـة والبابـيـةيعتـقـدها.. وأن ـمـن ـقـال بنـبـوةا أـحـد بـعـد الـنـبي 
ونحوهم أنهم يكفرون ـبـذلك، وتـحـل أـمـوالهم ودـمـاءهم وإن ـصـلوا

وصاموا وحجوا وزكوا وقالوا ل إله إل الله ألف ألف مرةا.. 

ّفرـهـم وأن من قال بزيادةا القرآن ونقـصـانه وـخـّون الـصـحابة وك
وطعن في عرض المطهرةا الصديقة بـنـت الـصـديق، أـنـه يكـفـر وإن
ّيد المساجد وـقـال ل صلى وصام وحج وزكى وأعطى الخمس!! وش

إله إل الله وأقسم على اعتقاده بها. 

ـهم ـريحة ونواقـض ـواغيتهم الـص ـات ـط ـم كفرـي ـا لـه ـم إذا ذكرـن ـث
القبيـحـة، نـفـروا نـفـور الحـمـر، وقايـسـوهم بقـيـاس فاـسـد متـشـعب
الفوارق، بأئمة الجور المحكمين لشرع الـلـه.. وـقـالوا: "يـصـلون"!!

ًا للقوم الظالمين. فبعد
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شبهة

أه:  أن قوله تعالى ْنَزَل الل َأ ِبأَما  أكم  َيْح َلْم  َوَمْن 
أرون  َكاِف أم ال أه ِئَك  َل َفأو

نزلت في اليهود وهي خاصة بأهم

ولهم شبهة أخرى في الترقيع للطواغيت المشّرعين المعـبـودين
ومن لففم يحكففم بأمففامن دون الله، وهي قولهم أن قوله تعالى:  

ـدةا:   أنفزل اللفه فأولئففك هفم الكففافرون  نزـلـت ـفـي]44[الماـئ
اليهود، وهي خاصة بهم. 

والرد على هذا من وجوه.. 

راد بهـا - أولها: أن تعلم أن الصل في منطـوق هـذه اليـة أن ي
ـر)(الكفر الكبر الصراح ، إذ ورود التعريف فيها يدل على إرادةا الكـف

الحقيقي.. "فأولـئـك" تعرـيـف، و"ـهـم" تعرـيـف، و"الـــ" تعرـيـف، فل
يوجد تعريف أقوى من هذا، فكان المعنى: "أولئك هم أحق بوـصـف

.)(الكفر من غيرهم"

وهذا مثل ما روي في الحديث: (فأولـئـك ـهـم الـشـهداء) "يعـنـي
أنهم مخصوصون بالشهادةا دون سائر الـشـهداء.. كـمـا يـسـتفاد ـمـن
الجملة السمية المعّرفة الطرفين، ومن ضمير الفصل المقحم بين

.)(المبتدأ والخبر"

يقول الشيخ عبد المجيد الشاذلي في (ـحـد الـسـلم) ـفـي ـهـذه
): "اللـفـظ عـلـى إطلـقـه، ولـيـس منـكـر ـفـي الثـبـات412الية صا(

) ول يمنع هذا من استعمالها في الصغر من باب ردع وتخويف العصــاةا(
والظلمة، كما يفعله كثير من أهل العلم في آـيـات الوعـيـد. يـقـول القرـطـبي:
"ل يستبعد أن ينتزع مما أنزل الله في المشركين أحـكـام تلـيـق بالمـسـلمين"

ـالى:  ـوله تـع {أذهبتم طيبففاتكمواستدل باستشهاد عمر رضي الله عنه بـق
 الية ثم قال: وهذه الية نص في الكفار، وـمـع ذـلـكفي حياتكم الدنيا..}

فهم عمر الزجر عما يناسب أحوالهم بعض المناسبة، ولم ينكر عليه أحد من
الصحابة" اهـ. 

).412) حد السلم وحقيقة اليمان صا((

) الدرر السنية من كلم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ـبـن حـسـن(
).157في جزء الجهاد صا    (
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لكقوله  : "إثنان في الناس هما بهم كفر، الطعن بالنسب.. الـخ" ب
ّيد كما في ّنكر. ول هو من المق هو من المعّرف باللم، ليس من الم

 سمي المني ماء تسمية مقيدةا، ولم من ماء دافققوله تعالى:  
فلم تجدوا مففاء فففتيمموايدخل في السم المطلق حيث قال:  

" اهـ.]43[النساء: 

ـى ـه وعـل فالصل إذن أن يحمل الكفر في هذه الية على إطلـق
ـاز ـى المـج حقيقته الشرعية الصلية، ول ينقل عن ذلك فيصار به إـل

أو يقيد إل بدليل...

ـم ـة تتكـل - الوجه الثاني: أن تعلم، أن هذا المر - أعني كون الـي
عن الكفر الـكـبر المـخـرج ـعـن المـلـة - ـهـو اـلـذي جـعـل ـكـثير ـمـن
السلف يقولون في تأويلها، أنها ـفـي الكـفـار أو ـفـي اليـهـود أو أـهـل
الكتاب، كما ثبت عن البراء بن عازب في صحيح مسلم قوله: (في
الكفار كلها)، أي ليست في العصاةا من المسلمين، فهي تتكلم عن
الكـفـر المـخـرج ـعـن المـلـة وليـسـت ـفـي المعاـصـي واـلـذنوب غـيـر

المكفرةا.. 

وإنما أرادوا بذلك الرد على الخوارج بأنها ل تحمل على ظاهرها
إذا قيلت في حق المسلمين المخطئين أو العـصـاةا أو الظلـمـة، لن
حملها على ذلـك تنزيـل لهـا فـي غيـر مناطهـا، إذ هـي فـي الكفـار
ّدلين لقواعد الدين وحدوده، المشّرعين مع الله ما لم ـيـأذن بـه المب

الله، الذين يفعلون كما فعل اليهود ونحوهم.. 

ـا.. ـى ظاهرـه ـاوله عـل فإن وقع أحد بمثل ما وقعوا فيه فالية تتـن
ّلم فيـهـم ـمـن العـصـاةا أو الظلـمـة أو المخطئـيـن، فل وإن كان المتك
يصح تنزيل الية فيهم على ظاهرها، إل بتأويل أن المراد الجحود أو
الستحلل أو نحوه.. وكذلك يفعل علماؤنا المحقـقـون. ـفـافهم ـهـذا

ًا، فإنه يقطع على مرجئة العصر شبهاتهم في هذا الباب..  جيد

وقد وجدت للشاذلي في كتابه (ـحـد الـسـلم وحقيـقـة اليـمـان)
ًا نحو هذا صا  ( ـدخلوا.407كلم ) ملخصه: "أن الخوارج أرادوا أن ـي

في (َمْن) طغيان الحكم وجور القضاء ومطلق المخالفة الشــرعية،
ـذا وأن ل يكتفوا بتكفير المام بمعصية حتى يكفروا معه الرعية، وـه
أمر معلوم بطلنه من الدين بالضرورةا، ولهذا أنكره صحابة رـسـول

 والتابعون وتابعوهم من أهل القرون الثلثة الولى، وـقـالوا ـمـاالله 
ًا عليـهـم، وكلمـهـم ـفـي ـهـذا ـكـان قالوه في تفسير ـهـذه الـيـات رد

حسب الحاجة الحاضرةا" اهـ.
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وذكر مسلك مرجئة العصر - المتقدم - في الـسـتناد إـلـى ـقـول
ابن عباس وأبي مجلز وغيرهما - في ردهم على مسلك الخوارج -،
ـرى ليستدلوا بذلك على أن من رد المر عند التنازع إلى شريعة أـخ
غير شريعة الله ل يخرج بذلك من الملة.. ثم قال: "فالخوارج أبقوا
ّوـلـوه ـفـي الحكم على ظاهره وصرفوه إـلـى غـيـر مـنـاطه، وـهـؤلء أ

مناطه وفي غير مناطه.." اهـ.

- الوجه الثالث: أن يقال، ولجل ـمـا تـقـدم، ـفـإن ـمـن ـقـال أنـهـا
ـوا نزلت في اليهود لم يمنع، أنها عامة تتناول كل من وقع فيما وقـع
فـيـه.. إذ الـعـبرةا ـفـي النـصـوصا الـشـرعية العاـمـة عـمـوم اللـفـظ ل
ـانت موصــولة أو شــرطية أو ـْن) ســواء ـك خصــوصا الســبب. و(ـَم
استفهامية فإنها من صيغ العموم - كما هو معلوم عند أهل الصول
- وقد وقعت في هذه الية في معرض الشرط.. فتعم وتتناول كــل

ًا وإن كان أول نزولها في قوم معنيين.. من يشمله اللفظ إطلق

ُيـصـار إـلـى والصل في اللـفـظ الـعـام تـنـاوله لجمـيـع أـفـراده ول 
الخصوصا إل بدليل.. 

يقول ـشـيخ الـسـلم اـبـن تيمـيـة ـفـي كلـمـه عـلـى التـتـار: "ـفـإن
 يتـنـاولن عـمـومنصوصا الكتاب والـسـنة اـلـذين هـمـا دـعـوةا محـمـد 

الخلق بالعموم اللفظي أو بالعموم المعنوي، وعهود الله تعالى في
.)( تتناول آخر هذه المة كما تناولت أولها" اهـكتابه وسنة رسوله 

ويقول الشيخ عبـد الرحمـن بـن حسـن رحمـه اللـه تعـالى فـي
الدرر السنية: "القول: (إن خطاب الله في كـتـابه وخـطـاب رـسـوله
في سنته إنما يتعلق بمن نزل بـسـببهم دون غيرـهـم) ـهـذا ل يـقـوله
أبلد الناس وأجهلهم بالشريعة وأحكامـهـا، ـبـل ل يتجاـسـر أن يـقـوله
ـليل، لن ـل والتـض ًا لنفسه عن التجهـي أحد ممن يجادل بالباطل صون

، ولـمـا يـلـزم ـقـائله ـمـن)(هذه على الجهالة والضللة من أبين دلـيـل
ـال ـمـنتعطيل الشريعة والطعن على أصحاب رسول الله   ـفـي قـت

.." وأـخـذ ـفـي ـسـرد ـلـوازم ـهـذاارتد عن السلم بـعـد وـفـاةا ـنـبيهم 
ًا.. القول الباطل والدلة على وجوب تحكيم القرآن وتـقـديمه مطلـقـ

).89فراجعه في جزء الجهاد صا(

).84) نقلً عن الدرر السنية - جزء الجهاد صا((

ًا فـي هـذا( ًا وتكـرار ) قلت: قد تجاسر على قـوله أفـراخأ المرجئـة مـرار
ُيعّرفك بمقدار بلدتهم وجهلهم وضللهم وجدالهم بالباطل..  الزمان، وهذا 
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ويقول ابنه الشيخ عبد اللطيف ـفـي (مـصـباح الظلم): "إن ـمـن
ـه ـمـن الحـكـام عـلـى الـشـخاصا ـل الـقـرآن وـمـا دل علـي ـع تنزـي مـن
ـق والحوادث التي تدخل تحت العموم اللفظي، فهو من أـضـل الخـل
ًا بعد قرن، وجيلً بعد وأجهلهم بما عليه أهل السلم وعلماؤهم، قرن
ًا ـلـه، وـعـزلً ـعـن جـيـل، وـمـن أعـظـم الـنـاس تعطيلً للـقـرآن وهـجـر

ـالى:   فإن تنففازعتمالستدلل به في موارد النزاع. وـقـد ـقـال تـع
 الية، والرد]59[النساء:   في شيء فردوه إلى الله والرسول

إلى الله: هو الرد إلى كتابه والرد إـلـى الرـسـول اـلـرد إـلـى ـسـنته..
ـام:   لنففذركم بأففه ومففن بألففغوـقـال تـعـالى:    فنصوـصـه]19[النـع

وأحكامه عامة، ل خاصة بخصوصا السبب. 

وما المانع من تكفير من فعل ما فعـلـت اليـهـود ـفـي الـصـد ـعـن
). 140سبيل الله والكفر به مع معرفته؟" اهـ صا(

ًا في ـجـزء (مختـصـرات اـلـردود) ويقول الشيخ عبد اللطيف أيض
من الدرر: "من السباب المانعة عن فهم كتاب الله أنـهـم ظـنـوا أن
ما حكى الله عن المشركين، وما حكم عليهم به ووصفهم به خاصا
ـا ـسـمع ًا، وربـم بقوم مضوا وأناس سلفوا وانقرضوا ولم يعقبوا وارث
ن المفسـرين: هـذه نزلـت فـي عبـادةا ول م هم قـول مـن يق بعض
الصنام، هذه نزلت في النصارى، هذه نزـلـت ـفـي الـصـابئة، فيـظـن
ُغْمُر أن ذلك مختص بهم، وأن الحكم ل يتـعـداهم، وـهـذا ـمـن أـكـبر ال

السباب التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة" اهـ.

ويقول حفيده الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عـبـد الرحـمـن،
ًا:  شعر

أسباب إنزالها قد نالمن كان يقصر آيات الكتاب على
خسرانــا

للملةفالعتبار عموم اللفظ قال بــذا شاد  من 
السمحاء أركانـا

ًاهُم الهداةا اللى نّص الرسول على وعلم ًا  زمن تفضيلهُم 
)(وعرفانا

ولذلك كله فقد ثبت عن حذيفة بإسناد صحيح أنه استنكر دعوى
الخصوصية في هذه اليات فقد ذكرت عنده اليات فقال رـجـل: إن
ْعَم الخوةا لكم بنو إـسـرائيل، ِن هذا في بني إسرائيل، فقال حذيفة: "

) من الدرر السنية جزء (مختصرات الردود).410) صا((
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ـم إن كانت لكم كل حلوةا ولهم كل مرةا، كل والله لتـسـلكن طريقـه
ّد الشراك". ق

وذكر ابن كثير ـعـن الحـسـن البـصـري أـنـه ـقـال: "إن ـهـذه الـيـة
نازلة في أهل الكتاب، وهي علينا واجبة" اهـ.

ويقول إسماعيل القاضي في (أحـكـام الـقـرآن): "ـظـاهر الـيـات
ـم ـه حـك ًا يخالف ـب يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكم

ًا  يعمل به، فقد لزـمـه مـثـل ـمـا لزمـهـم ـمـن الوعـيـد)(الله وجعله دين
ًا كان أو غيره" اهـ. عن فتح الباري        ( ).13/120المذكور حكم

): "ما1999ويقول القاسمي في تفسيره محاسن التأويل (صا
ـالى:   ومن لففم يحكففم بأمففاأخرجه مسلم عن البراء: أن قوله تـع

ـدةا:   أنزل الله  الثلث آـيـات ـفـي الكـفـار كلـهـا، وـكـذا ـمـا]44[الماـئ
أخرجه أبو داود عن ابن عباس أنها في اليهود، خاـصـة بـنـي قريـظـة
والنـضـير ل يـنـافي تناولـهـا لغيرـهـم، لن العتـبـار بعـمـوم اللـفـاظ ل
بخصوصا السبب، وكلمة "َمْن" وقعت في معرض الـشـرط فتـكـون

للعموم" اهـ.

ويقول الشيخ سليمان بن عبد الـلـه ـبـن الـشـيخ محـمـد ـبـن عـبـد
ـد الخلق) صا( ـى (توحـي ـاب ـفـي توـضـيحه عـل ): "وـسـبب141الوـه

ًا معـتـبر، ًا فعموم اللفظ إذا ـلـم يـكـن منـسـوخ النزول وإن كان خاص
ـدةا:   ومن لم يحكم بأما أنزل الله..ولن قوله تعالى:   ]44[الماـئ

كلم داخل فيه كلمة (َمْن) ـفـي مـعـرض الـشـرط فتـكـون للعـمـوم"
اهـ.

وكلم أهل العلم في هذا كثير.. 

ّدل ومهما يكن من أمر، فقد ظهر لك أن اليات تتناول كل من ب
ًا أو حدود الله وشّرع مع الله ما لم يأذن به الله، سواء ـشـّرع ياـسـق
ّلة، ما دام ًا كل ذلك كفر مخرج عن الم ًا أو مرسوم ًا أو ميثاق دستور
فاعله أو متبعه قد أعطى لنفسه أو جعل لغـيـره ـحـق التـشـريع ـمـع
ـة الله، كما تنص على ذلك قوانينهم وتشريعاتهم وطواغيتهم المحلـي

والدولية.. 

ومن هذا تعرف ضلل مرجئة العصر وضلل شيوخهم في تنزيل
ـوارج - ـى الـخ ـم عـل ـي ردـه ـات ـف ـذه الـي ـول ـه ـلف ـح ـوال الـس أـق

) لفظة الدين، تأتي بمعنى نظام الحكم ومنـهـاجه كـمـا ـقـال تـعـالى ـفـي(
{ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك }.شأن يوسف: 
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ّكـمـوا الواـضـعينها ـفـي غـيـر مناطـهـا - عـلـى طـغـاةا العـصـر اـلـذين ح
ًا غـيـر الطواغيت بل ـصـاروا ـهـم أنفـسـهم ـطـواغيت واتـخـذوا ـشـرع

ًا يدينون به..  ًا ودين شرع الله حكم

ـم الـضـال فيحكمون بالسلم واليمان بطريقهم العوج ومنهجـه
هذا، على من أجمع المسلمون على تكفيرهم.. 

):13/119يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية (
"فمن ترك التشريع المحكم المنزل على محمد بن عبد الـلـه ـخـاتم

النبياء، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة فقد كفر.

ـا، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا - أي ياسق التتار - وقدمها عليـه
 اهـ.ل شك أن هذا يكفر بأإجماع المسلمين"

ًا ًا دولـيـ ًا سموه (الدستور)، وياـسـق ًا محلي والقوم قد اتخذوا ياسق
ًا سموه (الميثاق) يقدمونهما على كتاب الله تعالى في ســائر عالمي
ـه ّـكـم المعـمـول ـب ـا ـهـو المح ـاتهم، وـشـرعهما وحكمهـم ـشـؤون حـي

. )(عندهم، وحكم الكتاب معطل مبدل مضروب به عرض الحائط

ـاوى ( ـوع الفـت ):28/524يقول شيخ السلم ابن تيمية في مجـم
"ومعلوم بالضطرار من دين المسلمين، وباتفاق جميع المـسـلمين،

ّوغ  اتباع غير دين السلم، أو اتـبـاع ـشـريعة غـيـر ـشـريعة)(أن من س
 فهو كافر" اهـ.محمد 

ـن أـصـل وكيف ل ينعقد الجماع على مثل هذا وقد علمت أنه ـم
ـد، الدين وقاعدته؛ إذ الكفر بالطاغوت شطر كلمة الخلصا والتوحـي
وقطب رـحـى دـعـوةا النبـيـاء والمرـسـلين، ولجلـهـا ـكـانت ول ـتـزال

الخصومة، وفيها النزاع والنجاةا والهلك.. 

) وقد فصلنا القول في هذا الباب في كتابنا (كشف النقاب عن شــريعة(
ـدمون ياـسـقهم الغاب) وأثبتنا بالدلة من مقولتهم ونصوصا قوانينهم أنهم يـق
هذا على شرع الله المحكم، إذ له وحده السلطان عـنـدهم، وأـمـا كـتـاب الـلـه
تعالى فل حكم له ول سلطان عندهم إن لم يعضده نص دستوري أو قانوني،
وقد نـصـوا ـفـي ـقـوانينهم عـلـى أن "ل عقوـبـة إل بـنـص ـقـانوني" ونـصـوا ـفـي
ـه ياسقهم أن نظام الحكم أي "دين الملك" هو الديمقراطية وليس ـشـرع الـل

) ـمـن الدـسـتور الكوـيـتي.. فراجـعـه - أعـنـي6ول ـحـدوده، كـمـا ـفـي الـمـادةا (
ًا ـمـن المـقـامع تقـمـع بـهـا ـشـبهات أـهـل التجـهـم (الكشف) وستجد فـيـه مزـيـد

والرجاء ورؤوسهم..

ّذب وقاـتـل وقـتـل..؟( ) فكيف بمن ألزم أو أوجب وسجن عـلـى ذـلـك وـعـ
ًا يا قوم)!. (كفاكم نوم
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ـأويلتهم وـشـبهاتهم فالقوم - أعني مرجئة العصر - يـنـاطحون بـت
وسفسطاتهم تلك، آيات الكـتـاب وأـحـاديث الرـسـول وأـصـل اـلـدين

ًا..  ًا بعد ُبعد ودعوةا الرسل وإجماع أهل التوحيد.. ف

ًا فما له من نور..  ومن لم يجعل الله له نور
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شبهة

َتىأن قوله تعالى   أنوَن َح أيؤِم ّبأَك ل  َفل َوَر
أموَك ّك  الية.. أيَح

نفي لكمال اليمان ل أصله

هذا وقد كنا اـسـتدللنا عـلـى كـفـر الـطـواغيت المـشـّرعين بـقـوله
ـالى:   فل وربأك ل يؤمنففون حففتى يحكمففوك فيمففا شففجرتـع

ًا ممففا قضففيت بأينهففم ثاففم ل يجففدوا فففي أنفسففهم حرجفف
ًا ].65[النساء:   ويسلموا تسليم

وأن الله ـسـبحانه وتـعـالى ـقـد أقـسـم ـبـأعظم مقـسـم ـبـه وأـكـد
القسم بتكرار أداةا النفي مرتين على نفي اليـمـان والـسـلم عـمـن
ًا ـو يـسـير ًا وـل ّكم شرع الله، فضلً عن أن يجد في نفسه حرج لم يح

.)(من حكم الله تعالى

ـه، ثم إن بعض مرجئة العصر أجلبوا علينا بخيل الـشـيطان ورجـل
وزعـمـوا أن اليـمـان المنـفـي ـفـي ـهـذه الـيـة ـهـو كـمـال اليـمـان ل

أصله..  وجوابنا على هذا وبالله التوفيق من وجوه.. 

ّكر بادئ ذي بدء أن هذه الية وبحـمـد الـلـه تـعـالى - أولهما أن نذ
ليست هي الدليل الوحيد عـلـى كـفـر ـهـؤلء الـطـواغيت المـشـّرعين
ن معيـن نهـر ٌد م وأنصارهم وأعوانهم وعبيدهم، وإنما هي دليٌل واح
ًا ـفـي غـيـر ـهـذا أدلة ل ينـضـب، تـقـدم ـشـيء منـهـا، وغـيـره مبـسـوط

ًا}) لن (  جاءت نكرةا في سياق النفـي وـهـذه مـن ـصـيغ العـمـوم{حرج
فتشمل جميع أنواع الحرج كثيره ويسيره فإنه كله مناف إما لصل اليمان أو
لليـمـان اـلـواجب إذ ل ينـفـي الـلـه اليـمـان عـمـن قـصـر ـفـي كـمـال اليـمـان
المستحب.. وقد كنا أوردنا في كشف النقاب: "تحرجهم البالغ والـصـريح ـمـن
ـا جعل الشريعة السلمية هي الحكم المشرع الوحيد في نظام حكمـهـم" كـم
ـتي نصوا على ذلك في مذكرتهم التفسيرية للمادةا الثانية من الدـسـتور الكوـي
وهذا معناه الحرفي "الحرج البالغ من توحيد الله وإفراده بالعـبـادةا ـفـي ـبـاب
التشـريع" أي "الحـرج البـالغ مـن عبـادةا اللـه وحـده والكفـر بالطـاغوت" أو
"الحرج البالغ من ل إله إل الله" فتأمل هذا الكفر الـبـواح.. واعـلـم أـنـه لـيـس
ّـيـده أو ـطـالب ًا على الطاغوت المشّرع له وحده، بل ويـشـمل كـل ـمـن أ وقف
بتحكيمه أو مدحه أو نصره أو أحبه أو قال: ل أـتـبرأ مـنـه أو وـصـفه بالعداـلـة..

مهما طالت لحيته ومهما كان انتماؤه.. 
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الموضع، أولـهـا وأعلـهـا نقـضـهم لـصـل التوحـيـد وـهـدمهم لقاـعـدته
ًا ًا ومـشـرع ًا) أو باتخاذ غـيـره ـسـبحانه حكـمـ بالتشريع مع الله (داخلي
ًا)، وهذه مناقضة لكلمـة الخلصا وأصـل الصـول الـذي تـدور (دولي
أدلة الكتاب والسنة من أولها إلى آخرها ـحـوله.. وليـسـت المـسـألة
كما يتوهمها مرجئة العصر مسألة آية يؤولونها كما يشتهون وتنتـهـي
القضية، ولكن غلبة الجهل وكثرةا الشرك ومخالـطـة أهـلـه وأنـصـاره
ومجالستهم ومآكلتهم والركون إليهم طمست بصائر القوم وحجبت
ـز الكـفـر ـن تميـي عن الهدى والحق المبين قلوبهم، وحالت بينهم وبـي
من اليمان والتوحيد من الشراك في مسائل هي من أوضح المور

في دين السلم.. 

ـوابه، ل ـيـرد لـجـل - ثم نقول: إن نفي اليمان، أو الوعيد في أـب
، بل ل يكون إل عـلـى انتـقـاض أـصـله أو)(التقصير في كمال اليمان

ُد يرّجح أي المرين هو مراد الشارع، انتقاصا اليمان الواجب، ثم بع
بالدلة الشرعية أو القرائن من النص نفسه أو غيره ـمـن النـصـوصا

المبينة له. 

إذا تقرر هذا فإن المعروف المقرر عند أـهـل العـلـم، أن الـصـل
ـاه ـن معـن ـظ ـع ـا ول يصــرف اللـف ـا وظاهرـه ـاظ حقيقتـه ـي اللـف ـف
الحقيقي الظاهر إلى المجاز إل بدليل.. ـبـل ـقـّرر المحقـقـون منـهـم

أن ل مجاز في القرآن أصل.. 

فنحن نقول إن النـفـي ـهـا هـنـا نـفـي لحقيـقـة اليـمـان أي لـصـل
اليمان.. والقائل بهذا مستصحب للصل، والزاـعـم أن النـفـي لغـيـر

ذلك، خارج عن الصل مطالب بالدليل.. 

) عن ـهـذه3/293يقول ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل (
الية: "فهذا هو النص الذي ل يحتمل تأويلً ول جاء نص يخرجه عــن
ظاهره أصلً، ول جاء برهان بتخصيـصـه ـفـي بـعـض وـجـوه اليـمـان"

اهـ.

ًا، بل هــو ًا بحت - أضف إلى هذا أن اللفظ ها هنا ليس معنى لغوي
معنى شرعّي خاصّا، وقد ـنـص ـكـثير ـمـن أـهـل العـلـم منـهـم ـشـارح
الطحاوـيـة وـشـيخ الـسـلم اـبـن تيمـيـة عـلـى أن لفـظـة اليـمـان ـمـع
ـذا السلم، إذا اجتمعا افترقا بالمعنى وإذا افترقا اجتمعا.. ومعنى ـه
أنه إذا انفرد أحدهما شمل معنى الخر وحكمه.. وها هـنـا ورد لـفـظ

).7/15) وانظر مجموع فتاوى شيخ السلم ((
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ًا فيشمل السلم معه.. فنفيه في الية نفـي للـسـلم اليمان منفرد
والدين.. 

ًا سياق اليات ـفـي الـسـورةا نفـسـها وقـبـل - ويدل على هذا أيض
ـالى:   ـوله تـع ـان.. كـق فإنهذه الية بقليل، فإنها نافية لـصـل اليـم

ى اللفه والرسفول إن كنتففم ردوه إل تنازعتم في شيء ف
.]59[النساء:     اليةتؤمنون بأالله واليوم الخر..

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: "فدل على أن من لم يتحــاكم
في محل الـنـزاع إـلـى الكـتـاب والـسـنة، ول يرـجـع إليهـمـا ـفـي ذـلـك

ًا بالله ول باليوم الخر" اهـ. فليس مؤمن

وذكر اليمان باليوم الخر في الية يقـطـع ـشـبهة الـقـول بكـمـال
اليمان لنه شعبة من شعب اليـمـان الرئيـسـة اـلـتي ـيـزول بزوالـهـا

ًا:   ر إلفى الفذينأصل اليمان ومنه قوله تعالى قبلها أيـضـ ألفم ت
يزعمون أنهم آمنوا بأما أنزل إليك ومففا أنففزل مففن قبلففك
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا
ًا وإذا قيففل لهففم بأه ويريد الشيطان أن يضلهم ضللً بأعيد
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسففول رأيففت المنففافقين

ًا ].61-60[النساء:   يصدون عنك صدود

فإذا كانت إرادةا التحاكم إلى الطاغوت، مناقضة للكفر به اـلـذي
افترضه الله على العباد وأمرهم ـبـه.. فكـيـف بالتـحـاكم نفـسـه، ـبـل
كيف بما هو حاصل اليوم من جعل السلطة التشريعية كامـلـة وـفـي
ًا من حقوقه.. سواء كان ـهـذا الـطـاغوت كل باب بيد الطاغوت وحق
ًا) أم ًا) أو ـكـان (ميثاـقـ ًا) أم (نائـبـ ًا) أو ـكـان (أمـيـر ًا) أم (محلـيـ (دولـيـ

ًا). (دستور

ـر بالـطـاغوت رـكـن ـن الـسـلم أن الكـف ـوم ـمـن أـصـل دـي ومعـل
ـالله ل ـشـرط كـمـال.. واليـمـان ـد وـشـرط ـصـحة لليـمـان ـب التوحـي
بالـطـاغوت كـفـر ـبـالله ـنـاقض لـصـل اليـمـان والتوحـيـد والـسـلم،
ّذب المنفي إذن في هذه الية ـهـو أـصـل اليـمـان وحقيقـتـه ل فالمك

كماله الواجب، فضلً عن المستحب.. 

وهكذا فسياق اليات كلها قبل آية الباب ـهـو ـحـول انتـفـاء أـصـل
ًا في الموضوع نفسه..  اليمان ل كماله، ثم جاءت هذه الية نص
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وهــذا كســابقه، فالقائــل بهــذا مستصــحب لصــل الخطــاب
المتضمن في السياق.. والمخرج لها عن ذلك خارج عن هذا الصل

مطالب بالدليل.. 

ًا لنـفـي حقيـقـة * أما الحرج الـمـذكور ـفـي الـيـة فـهـو لـيـس قـيـد
ًا في كـفـر ـمـن امتـنـع ـمـن التـسـليم لحـكـم الـلـه، اليمان هنا، أو قيد
وإنما وجوده - كما تقدم - زيادةا في الكـفـر.. ـفـالمتحّرج ـمـن ـشـرع

ّكْمه.. ُيح ّكَمه أم لم  الله كافر سواء َح

والممتنع من التسليم لحـكـم الـلـه ـكـافر وإن ـلـم يظـهـر التـحـّرج
ًا.. فهو ًا مركب منه.. وقد يجتمع الكفران في شقي فيكون كفره كفر

ٌد للحكم..  إذن زيادةا حكم ل قي

ـر ـد أن ذـك يقول الجصاصا في (أحكام القرآن) عن هذه الية بـع
ـة بعض معاني الحرج ومنها الضيق أو الشك: "وفي ـهـذه الـيـة دلـل

ًا من أوامر الـلـه تـعـالى أو أواـمـر رـسـوله   فـهـوعلى أن من رد شيئ
خارج من السلم. 

سواء رده من جهة الشك.. 

أو ترك القبول والمتناع من التسليم.. 

وذلك يوجب صحة ما ذهب إلـيـه الـصـحابة ـفـي حكمـهـم بارـتـداد
من امتنع عن أداء الزكاةا وقتلهم وـسـبي ذراريـهـم، لن الـلـه تـعـالى

 فليس من أهل اليمان" اهـ.حكم بأن من لم يسلم للنبي 

ِفَصل) عن الية ذاتـهـا ( ): "فـنـص3/235ويقول ابن حزم في (ال
ـبي  ًا إل بتحكيم الـن  ـفـي ـكـلتعالى وأقسم بنفسه أنه ل يكون مؤمن

ًا مما قضى.  َعّن، ثم يسلم بقلبه ول يجد في نفسه حرج ما 

فصح أن التحكيم شيء غير التسليم ـبـالقلب، وأـنـه ـهـو اليـمـان
الذي ل إيمان لمن لم يأت به" اهـ.

والخلصة يا أخا التوحيد، أن قضيتنا كما قلنا مرارا، مع أناس قد
ـن هدموا التوحيد فآمنوا بالطاغوت.. ولم يكفروا به.. وهذا ناقض ـم
نواقض السلم واليـمـان، وعـمـل كـفـري ـظـاهر ل يبـحـث فـيـه ـعـن
ًا العتقاد او الستحلل القلبي أو التحرج القلبي، ول يجعل ذلك قيد
للكفر ها هنا.. إذ هذه أمور مغيبة وأـسـباب للكـفـر غـيـر ـظـاهرةا ول

منضبطة في أحكام الدنيا، ول سبيل إلى معرفتها إل من جهتين: 
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إما ـعـن طرـيـق اـلـوحي، أو أن يـصـّرح مـقـترف اـلـذنب ويتلـفـظ
بلسانه ويخبر عن استحلله وتحرجه القلبي.. 

واعلم أن القوم ها هنا قد تحقق فيهم كل ـهـذين اـلـوجهين فـهـم
من أكفر الخلق.. 

- فقد نّص الوحي كما تقدم في اليات على تـكـذيب إيـمـان ـمـن
لم يكفر بالطاغوت وأراد التحاكم إليه، فنـحـن نحـكـم ببطلن إيـمـان
ًا بكلـمـاته، (وـهـذا ًا لله وإيماـنـ ًا تصديق ًا أيض ًا وباطن أمثال هؤلء ظاهر
ُنكذب هذا المتحاكم للطاغوت ولـو زـعـم ًا للحكم) و حكم وليس قيد
الـصـدق واليـمـان والتوفـيـق والحـسـان، وـلـو ـصـّرح ـبـأن الـشـريعة
أفضل من دين الطاغوت وقانونه، وأقـر بوجـوب تحكـيـم الشـرع أو
قال: ادعوا لنا.. أو أعينونا.. ونحوه مما يضحكون به على الـسـفهاء،
ًا ـفـي التـحـاكم ويرّقع به لهم المرّقعون الـضـالون.. ـمـا دام مـسـتمر

للطواغيت، داخلً في دينها غير كافر بها.. هذا من جهة.. 

ـي ـد ـصـّرحوا ـف ـاةا ـق ـؤلء الطـغ ـإن ـه ـرى ـف ـة الـخ ـن الجـه - وـم
ّينـاه فـي (كشـف النقـاب) - مذكراتهم التفسيرية للدسـتور - كمـا ب
ونصوا على تحّرجهم ـمـن توحـيـد الـلـه وإـفـراده ـفـي التـشـريع، ـفـي

تفسيرهم للمادةا الثانية من ياسقهم.. 

ـه، ومن هذا تعلم أن كفر القوم كفر مركب.. بشهادةا الله ووحـي
ًا..  وبتصريحهم هم أنفسهم أيض

ومع هذا يتورع في تكفيرهم أفراخأ المرجئة، فيعصمون دماءهم
ّلون خلفهم  ويـسـتعينون بـهـم عـلـى ـمـن ـخـالفهم)(وأموالهم بل ويص

..  ويصــفونهم)(وخالف مذاهبهم الفاسدةا وإن كان من أهل التوحيد

) كما فعل أعضاء هيئة المر ـبـالمعروف والنـهـي ـعـن المنـكـر الكويتـيـة،(
التراثية (من أدعياء الـسـلفية) ـفـي بـعـض زـيـاراتهم للـطـاغوت فيومـهـا أمـهـم
الطاغوت وصلوا وراءه.. ول عجب من هذا فطالما قرأنا لجـمـاعتهم وـسـمعنا
ـم ـة بتحكـي ـتراث) ـمـدح الحكوـمـة والمطالـب ـاء اـل ـة إحـي ـمـن جمعيتـهـم (جمعـي
الدستور وعودةا البرلمان الوثني.. ـفـأي هيـئـة للـمـر ـبـالمعروف والنـهـي ـعـن
المنـكـر ـهـذه، اـلـتي يـقـر أتباعـهـا أعـظـم منـكـر ـفـي البلد (ـشـرك الدـسـتور)

ويطمسون أعظم معروف (التوحيد)؟

) لعـلـي الحـلـبي فـتـوى ـيـوجب بـهـا تبلـيـغ ـسـلطين الكـفـر عـمـن يـصـفهم(
بالتكفيريين أوردناها في ـهـامش كتابـنـا (كـشـف ـشـبهات المـجـادلين ـعـن

عساكر الشرك وأنصار القوانين)

في العجز مفزعهم إلى السلطانل يفزعون إلى الدليل وإنما
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ـم ـن الســلف - لكفرـه ـة ـم ـول طائـف ـى ـق ـار عـل ـالخوارج - الكـف ـب
ـر بالطاغوت وتكفيرهم له ولوليائه وأنصاره.. فيتورـعـون ـمـن تكفـي
من رأيت حالهم، في الوقت اـلـذي ل يتورـعـون ول يـلـتزمون ـحـدود
ًا كما هو حال خصوم دعاةا الله فينا فيكفروننا بمحض التوحيد.. تمام

التوحيد في كل زمان.. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 

هي غاية التوحيد واليمانوخصومنا قد كفرونا بالتي 

ـذين ّتبعوا من اـل ونحن نكلهم إلى رب العالمين يوم يتبرأ الذين ا
ّتبعوا، ويناديهم الجبار:   أين شففركائي الففذين كنتففم تزعمففونا

].74[القصص: 

ويومها سنرفع شكايتنا إلى رب الـعـالمين وـسـنقول: ـيـا رب ـقـد
ّفرنا من هدم التوحيد ونصر ّدعونا ورمونا وبهتونا بما علمت، لننا ك ب

الشرك والتنديد.. 

ّفره رـسـلك.. ـيـا رب ّفرته في كتابك وك ّفرنا إل من ك يا رب ما ك
ًا بكتاـبـك ًا لرـسـلك وإيماـنـ ًا بكلـمـك واتباـعـ ّفرنا أعداء دينك، تصديق ك

ًا لشريعتك..  وانتصار

أما أنتم يا أفراخأ المرجـئـة فـمـاذا ـسـتقولون؟ وبـمـاذا ـسـتجيبون
وتدفعون؟.. أتقولون: يا رب تورعنا عن تكفـيـر أـعـداء ديـنـك اـلـذين
ًا ًا واحتياـطـ وصفتهم بالكفر في كتابك، وحكمنا لـهـم بالـسـلم تورـعـ
ّفرـهـم وأنـزل وـصـفك عليـهـم ًا.. وبدعنا - وربما كفرنا - مـن ك وتنزه

وسفهناه وحاربناه وصددنا الناس عن دعوته؟

ـال أو تتضــرر ـه.. ول تـب ـن الـل ـد لنصــرةا دـي ـا التوحـي فشــّمر أـخ
ـار ـدي جـب ـن ـي ـة بـي ـوم المحاـج ـز لـي ـذلين، وتجـه ـالفين والمـخ بالمـخ
السموات والرض لنحاجج أـعـداء اـلـدين وأولـيـائهم وأنـصـارهم عـنـد

ولينا وناصرنا.. 
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شبهة

 لم يكّفر ول قتل النصاري المعترضأن النبي 
على حكمه

في شراج الحرة ول المنافقين الذين يصدون
ًا عن حكم الله صدود

ول الذي قال له (اعدل)

وهذه شبهة لهم متفرعة عن التي تقدمت قبلها، فإنا لـمـا ذكرـنـا
لـهـم أن الـيـة الـسـابقة نافـيـة لحقيـقـة إيـمـان المـعـرض ـعـن حـكـم

 ـقـالوا: فـمـا ـبـاله ـصـلوات الـلـه وـسـلمه علـيـه ـلـم يكـفـرالرـسـول 
. وكذلك المنافقين الذين) (المعترض على حكمه في شراج الحرةا..

وإذا قيل لهم تعففالوا إلففى مففا أنففزل اللففهقال تعالى فيهم:  
ًا وإلففى الرسففول رأيففت المنففافقين يصففدون عنففك صففدود

: "ـهـذه ومثل ذلك الرجل الذي قال ـفـي قـسـمة الـنـبي ]61[النساء: 
قسمة ما أريد بها وجه الله".

والـجـواب عـلـى ـهـذا أن نقـول: قـد تـكـرر أن الـمـر الـذي نـحـن
بصدده ـهـو ـمـن أـصـل اـلـدين وقاـعـدته، ومـثـل ـهـذا ل يتـطـرق إلـيـه
ًا، فل يصح بـحـال أن يـخـدش أو يـصـادم بـحـوادث العـيـان النسخ أبد
ُـيـرد التي قد تكون لـهـا ملبـسـات وـتـأويلت معيـنـة.. ـبـل ينبـغـي أن 
أمثال ذلك - إن أشكل تأويله - إلى أمه وأصله كما ـهـو الـحـال ـفـي
ُتـصـادم ّد إـلـى المحـكـم ـمـن الـقـرآن.. ول يـجـوز أن  ُـيـر المتـشـابه إذ 

ًا..  ُيضرب ببعضها بعض النصوصا و

() الحديث رواه البخاري عن عروةا قال: "خاصم الزبير رجلً من النصــار (
: "إسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك"في شراج الحرةا. فقال النبي 

فقال النصاري: يا رسول الله إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه ـثـم ـقـال:
ـى ـاء إـل "إسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الـم

{فلجارك" قال الزبير: فـمـا أحـسـب ـهـذه الـيـات إل نزـلـت ـفـي ذـلـك: 
 اهـ.وربأك ل يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بأينهم}

 قد أمر ابن عمته أن يقنع بأقل ـمـن حـقـه ـفـي الـمـاء إرـضـاءوكان النبي 
للنصاري، فلما قال النصاري ما قال، اـسـتوفى للزبـيـر حـقـه اـلـذي يـسـتحقه

كاملً في صريح الحكم.
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 ـفـي ـشـراج الـحـرةا* اما حديث المعترض على حـكـم الرـسـول 
ًا فهما كما قدمنا وأمر المنافقين الذين يصدون عن حكم الله صدود

 لملك في موضوع وسياق واحد، فاحتجاجهم لطواغيتهم بأن النبي 
يكفر هؤلء ل حجة لهم فيه. لن القرآن قد نزل بعد هذه الحــوادث
ًا بكفر كل من يعترض على حكم الله وحكم الرسول، أو يريد حاكم

 بـعـد ذـلـك إنالتحاكم إلى الطاغوت. فيمتـنـع أن ل يكفرـهـم الـنـبي 
ًا. ويمتـنـع أن يقّرـهـم ًا ورجوـعـ أصروا عليه وـلـم يظـهـروا توـبـة وـنـدم

 على الستمرار في الطعـن فـي أحكـام اللـه والتحـاكم إلـىالنبي 
ُيكفرـهـم ويقتلـهـم وـهـو القاـئـل: "ـمـن ـبـدل ديـنـه الطاغوت دون أن 

فاقتلوه".

فلزم أن يقال أنهم بعد نزول اليات لم يصروا على ذلك الكفر،
ًا..  بل تابوا وندموا واستسلموا وانقادوا لحكم الله ولو ظاهر

) ـفـي المـسـألة (11قال المام اـبـن ـحـزم ـفـي محله المجـلـد (
ّين الله أنهم ل يؤمنون حتى يحكموا رسول الله2199 ): "حتى إذا ب

ـى ًا وإـل ًا وحديث  فيما شجر بينهما، وجب أن من وقف على هذا قديم
ـدوا ـك عـن َد فهو كافر. وليس في الية أن أولـئ َن َع يوم القيامة فأبى و

بعد نزول الية" اهـ.

ًا كالذين استهزؤوا بالقراء في غزوةا تبوك، فإن الـنـبي وهذا تمام
ـروا ـم يكـف ـم ـل ـى أنـه ـذا عـل ـتدل بـه ـح أن يـس ـم، فل يـص ـم يقتلـه  ـل

.. ـبـل الـصـواب أن يـقـال أنـهـم أظـهـروا التوـبـة بـعـد أن)(باستهزائهم
 بظاهرهم.. حكم الله بكفرهم، فعاملهم النبي 

ًا ( ) بـعـد أن ذـكـر ـقـوله11/207يقول ابن حزم في المحلى أيض
ولئن سألتهم ليقولن إنمففا كنففا نخففوض ونلعففب.. تعالى:  

ـ 65[التوبة:   كانوا مجرمينإلى قوله تعالى:   ، قال: "ـهـذه بل]66ـ،

ًا من بعض أـشـياخأ المرجـئـة ـفـي الـكـويت ـفـي( ) وقد سمعت ذلك صريح
شريط مسجل بعنوان (الحاكمية) يوزعونه ويفتـخـرون ـبـه، ويحرـصـون عـلـى
إعطائه لكل ـمـن ـسـمعوه ـيـذكر ـطـواغيتهم ـبـالتكفير، أعـطـانيه ـشـاب مـتـأثر
بشبهاتهم، بعد أن سمعني أتكلم في تكفير طاغوت بـلـده.. والـشـريط طاـفـح
بالتجهم والرجاء ومنه قوله: "أن الـسـتهزاء ـبـدين الـلـه كـفـر عمـلـي ل يكـفـر
فاعله إل إذا استحله بأن اعتقد أن الشرع محل للستهزاء"، وغـيـر ذـلـك ـمـن
التخبيطـات الـتي ظهـر وبـان لـك بطلنهـا.. فنـصـيحتي لمقـلـدته أن يرعـووا،
ًا وأن ويستروا على شيخهم جـهـالته بمـثـل ـهـذه الـصـول الـظـاهرةا - خصوـصـ
الشيخ قد توفي - وليكفوا عن نشر ذلك التخبط، رحـمـة بالـشـيخ أن يحمـلـوه

ّلون بها إلى يوم القيامة..  ُيَض وزر هذه الضللت والشبهات، وأوزار من 
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شك في قوم معروفين كفروا بعد إيمانهم، ولكـن التوبـة مبسـوطة
إن نعف عن طائفة منكففم نعففذب طائفففةلهم بقوله تعالى:  

ـة:   بأأنهم كانوا مجرميففن ، فـصـح أنـهـم أظـهـروا التوـبـة]66[التوـب
والندامة واعترفوا بذنبهم. فمنهم ـمـن قـبـل الـلـه تـعـالى ـتـوبته ـفـي
الباطن عنده لعلمه تعالى بصحتها، ومنهم من ـلـم تـصـح ـتـوبته ـفـي
الباطن فهم المعذبون في الخرةا، وأما الظاهر فـقـد ـتـاب جميعـهـم

بنص الية، وبالله تعالى التوفيق" اهـ.

وهذا صريح في اليات وليس فيها ول ـفـي الخـبـار أنـهـم أـصـروا
ـبي  ـم الـن ـه، وأقرـه ـتمروا فـي ـتهزائهم واـس ـى اـس ـه دون أنعـل  علـي

يقتلهم، بل إن في الثار المروية في تفـسـير ـهـذه الـيـات كـمـا ـهـو
عند الطبري وابن أـبـي ـحـاتم، أن بعـضـهم ـكـان يعـتـذر وـهـو متعـلـق

ًا للتوـبـة والـنـدمبحقب ناـقـة رـسـول الـلـه   تنكـبـه الحـجـارةا.. إظـهـار
والرجوع.. 

ّور الرسول   وقال إنه ـلـم يـعـدل ول أراد بقـسـمته- وأما الذي ج
ـي الرســالة ـن ـف ـذا طـع ـد - لن ـه ـه مرـت ـه.. فل شــك أـن ـه الـل وـج
المستلزمة للمانة - وهذا ما فهمه خاـلـد وعـمـر رـضـي الـلـه عنهـمـا

 بقتله كما في روايات الحديث.. مباشرةا فاستأذنا النبي 

ـاله - ـفـيويدل عليه أن النبي  ّلة نهيه عن قتل هذا وأمـث  أناط ع
ـل ًا يقـت ـد ـاس أن محـم ـدث الـن ـة (أن يتـح ـات - بمخاـف ـض الرواـي بـع
أصحابه) ولم يعلقها بعصمة دمه، كما ـهـو الـشـأن ـفـي المـسـلمين،
ًا لكـان ذاك ًا بتلك المقولة، ولو ـكـان مسـلم فدل على أنه كان كافر
الوصف عديم التأثير وغـيـر مناـسـب ـفـي عـصـمة دم المعـصـوم، ول
ف د مـن تعليلـه بالوص يجوز تعليل الحكم بوصف ل أثر له، بـل ل ب
الذي هو مناط الحكم، وهذا معلوم ـفـي كلم أـهـل العـلـم ـفـي ـبـاب
(تنقيح المناط).. وقد ذكر هذا المعنى شيخ السلم ابـن تيميـة فـي

).355الصارم المسلول صا(

 له ونهي عمر وخالد عن ذلك. أما عدم قتل النبي 

فالجواب عليه كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى ـفـي المحـلـى
)225/11:(

"أن الله تعالى لم يكن أمر بعد بقتل من ارتد فـلـذلك ـلـم يقتلـه
، ولذلك نهى عن قتله، ثم أمره تـعـالى بـعـد ذـلـك بقـتـلرسول الله 

من ارتد عن دينه، فنسخ تحريم قتلهم:.
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ًا فيه ( ـه 11/411وقال أيض ): "أما القائل في قسمة رسول الـل
(هذه قسمة ما عدل فيها ول أريد بها وجه الله تعالى).

فقد قلنا أن هذا كان يوم خيبر، وأن هذا قبل أن يأمر الله تعالى
بقتل المرتدين، وليس ـفـي ـهـذا الـخـبر أن قاـئـل ـهـذا الـقـول لـيـس

ًا بقوله ذلك" اهـ .)(كافر

فظهر أن ل حجة لـهـم ـفـي ذـلـك كـلـه، وأنـهـم لـمـا أفلـسـوا ـمـن
الحجج والدلة، صاروا إـلـى مـثـل ـحـوادث العـيـان ـهـذه يرـيـدون أن

 لم) وخالف هذا ابن الوزير في (إيثار الحق على الخلق) فزعم أن النبي (
ّوز على النبي   أن يذنب كذنوبيكفره، لنه لم يأت بمكفر أصلً، و"إنما ج

]،121 [ـطـه: {وعصفى آدم ربأفه فغفوى}النبـيـاء كـمـا ـقـال تـعـالى: 
ًا ـ ـد باقـي ًا للتوحـي ـ ًا ل يصل إلى حد الكفر ما دام محقـق فاعتبره خطأ عظيم
ًا، ًا رـسـول الـلـه. وـلـم يـقـترف ناقـضـ على شهادةا أن ل إله إل الـلـه محـمـد

) توجيه ابن حزم ل شك أقوى. 400-399راجعه صا(

ي (الصـارم المسـلول علـى - أما شيخ السلم ابـن تيميـة فقـد أورد ذلـك ف
) لن من آذى الرـسـول فـقـد199شاتم الرسول) ونص على أنه كفر صا(

) بـقـوله40آذى الله، ومن آذى الله فـهـو ـكـافر حلل اـلـدم، واـسـتدل صا(
{إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهففم اللففه فففي الففدنياتعالى: 

ًا} ًا مهينفف ـزاب: والخففرة وأعففد لهففم عففذابأ ـرن أذى57 [الـح ]، فـق
الرسول ـبـأذاه ـسـبحانه، ولن الطـعـن ـفـي حكـمـه وتـجـويره مـنـاقض لـمـا

) وأجاب عن عدم قتله بوجوه: 185تضمنته الشهادةا من المانة صا(

) أن نهيه أصحابه عن قتله كان من ـبـاب نهـيـه لعـمـر ـعـن187- منها صا(
ّكوا بأنه الدجال، حيث قال  : "إن يـكـن ـهـو اـلـدجالقتل ابن الصياد لما ش

ًا أـنـه ـخـارج ـفـي آـخـر الزـمـان ل محاـلـة.. فلن تسلط عليه" لنه يعلم يقين
وهكذا هذا فإنه أخبر بما أطلعه الله عليه من علم الغيب بأنه سيخرج من
ًا اجرهم.. الـخ، متيقنـ ضئضئه ل محالة أقوام يقرأون القـرآن ل يجـاوز حن
بأن مفسدةا خروجهم غير مدفوعة بقتله، ـفـتركه مخاـفـة مفـسـدةا متيقـنـة
ـه ًا يقتل أصحابه الذين يـصـلون مـع عنده وهي أن يتحدث الناس أن محمد
فتنفر بذلك قلوب كثير عن السلم من غير مصلحة تغمر هذه المفسدةا.
ًا وأن ذلك كان حـال الضـعف والسـتئلف.. وهـذا وجـه ثـان وهـو خصوص

)، وـكـذا صا(189الوجه الذي قرره اـبـن ـحـزم، ـفـذكر ـشـيخ الـسـلم صا(
ـان359) وصا(237) وصا(223) و(220) وصا(179) و(178 ) أن ذلك ـك

 بقـتـل ـمـن أظـهـر  نـفـاقه وكـفـره. فقـبـل ـبـدر ـحـال ـضـعفقبل أن يؤمر 
ًا بالصبر على أذاهم والعفو عنهم في قوله تعالى:المسلمين، كان   مأمور

]48[الحــزاب: {ول تطففع الكففافرين والمنففافقين ودع أذاهففم} 
ونحوه.. واما بعد بدر التي كانت بداـيـة ـعـز المـسـلمين فـكـان يقاـتـل ـمـن
يؤذيه ممن ل مفسدةا ـفـي قتلـهـم.. وأمـا بعـد ـعـز المسـلمين بفـتـح مـكـة
ـوله وكماله بغزوةا تبوك ونزول براءةا، فقد نسخ الله الصبر على أذاهم بـق
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يناطحوا بها ذلك الصل الصيل والرـكـن الوثـيـق اـلـذي احتججـنـا ـبـه
ـدمه.. على كفر طواغيتهم إذا هدموه، ويدعون الناس ويأمرونهم بـه
وا هـا هنـا فيهـا أنهـم بتلعبـهـم فـي هـذه ة الـتي انزلق ولكن الهاوي

 الـسـكوتالخبار، وباحتجاجاتهم الفاسدةا تلك قد نسبوا إلى الـنـبي 
ـم ـدم قتلـه ـم، وـع ـى كفرـه ـم عـل ـار وإقرارـه ـدين والكـف ـن المرـت ـع
ـون وقتالهم.. وما درى هؤلء المساكين أنهم في مسلكهم هذا يهلـك

أنفسهم في سبيل الجدال عن الطواغيت..

يقول منجنيق الغرب رحمه الله تـعـالى: "وـمـن ـظـن أن رـسـول
 ل يقتل من وجب عليه القتل من أصحابه فقد كفر وـحـل دـمـهالله 

 الباطل ومخالفة الله تعالى. وماله لنسبته إلى رسول الله 

 أـصـحابه الفـضـلء المقـطـوع لـهـموالله لـقـد قـتـل رـسـول الـلـه 
باليمان والجنة إذ وجب عليـهـم القـتـل كـمـاعز والغامدـيـة والجهنـيـة

رضي الله عنهم. 

فمن الباطل المتيقن والضلل البحت والفسوق المجرد، بل من
الكفر الصريح أن يعتـقـد أو يـظـن ـمـن ـهـو مـسـلم أن رـسـول الـلـه 
يقتل مـسـلمين فاـضـلين ـمـن أـهـل الجـنـة ـمـن أـصـحابه أـشـنع قتـلـة
بالحجارةا.. ثم يعطل إقامة الـحـق اـلـواجب ـفـي قـتـل المرـتـد عـلـى

كافر يدري أنه ارتد.. 

إلى أن قال: "ونحن نشهد بشهادةا الله تعالى أن ـمـن دان بـهـذا
واعتقده فإنه كافر مشرك مرتد حلل الـدم والمـال نـبرأ إلـى اللـه

.)(منه ومن وليته" اهـ

،]113[التوـبــة:  {جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم}تعالى: 
فلم يتمكن بعدها كافر ول منافق من أذاهم في مجلس خاصا ول عام بل
مات بغيظه لعلمه بأنه يقتل إذا تكلم.. فتأمل هذا الوجه وهو تفـصـيل لـمـا
ذكره ابن حزم، فإن فهمه يزيل عنك أي إـشـكال ـفـي ـكـثير ـمـن ـحـوادث

) وأـشـار إلـيـه187العيان التي هي من هذا القبيل.. ووجه آخر ذكره صا(
في أكثر من موضع وهو أن مقالة ذلك الرجل كانت في حق المـصـطفى 

) وأنه كان له أن يعفو عمن آذاه434)، (229 من الذى صا(وبما يخصه 
ـوب.. وذـكـر ًا للقـل ـ ًا في حياته، فكان يعفو عنهم في أمثال ذلك تآلـف مطلق

 عـن القاـضـي أـبـي يعـلـى فـي ـشـأن النـصـاري446مثل ـهـذا الخـيـر صا
المختصم مع الزبير. 

ـدم ولـيـس للـمـةواما بعد مماته  ًا حلل اـل ّبه أو آذاه كان كافر  فمن س
).226أن تعفو عنه صا     (
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الخفففففففففففاتمة

وبعد... 

فلم يكن مرادنا هنا حصر جميع شبهات مرجـئـة العـصـر فإنـهـا ل
ـزال الـشـيطان ًا، ول ـي تنتهي، إذ القوم قد ملئوا إلى مشاشتهم شبه

ًا..  يوحي إليهم زخرف القول غرور

ًا وكل كاسٌر مكسورَشبٌه تهافت كالزجاج تخالها حق

وإنما تعرضنا في هذه الورقات لشهر ما يطرحه سفهاؤهم في
ًا ًا وتنبيهــ هذا البلد، مما هو متعلق أو قريب من أصل الموضوع، بيان

لطلبة الحق السائرين على الدرب.. 

وأختم هذا بأن أذكر نفسي وأذكرهم بإشارات وعلـمـات يهـتـدي
بها الساري في إدلجـتـه وـسـط فـتـن وأـهـواء وظلـمـات متـشـابكة..

ذكرى.. "فإن الذكرى تنفع المؤمنين".

 

.. * أولً: إياك والهوى

ُـتـدخل الـفـة: يقول ابن دقيق العـيـد ـفـي الـمـور المهلـكـة اـلـتي 
"أحدها: الهوى، وهو شّرها، وهو في تاريخ المتأخرين كثير" اهـ.

فعلى طالب الحق أن يتجّرد لطلب الحق وأل يتبع الهوى.. 

ول تتبع الهوى فيضلك عن سففبيل اللففه إنقال تعالى:  
ّلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بأمففا نسففوا الذين يض

].26[صا:   يوم الحساب

فإن الهوى طاغوت من الـطـواغيت اـلـتي يتابعـهـا أـكـثر الـنـاس..
ُتمّسك ـبـالعروةا اـلـوثقى ـحـق التمـسـك وتلـحـق باـلـدرب، ـحـتى ولن 
ًا وتكفــر بكــل ًا مطلقــ تستســلم للــه ولحكمــه وحــده استســلم

ـالى:   ـال تـع ـذا.. ـق ـوى ـه أرأيتالطواغيت.. ومن ذلك طاغوت الـه
من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليففه وكيلً * أم تحسففب
أن أكثرهم يسمعون أو يعقلففون إن هففم إل كالنعففام بأففل

]. 44، 43[الفرقان:   هم أضل سبيلً

ًا على من زعم أن11/218) باختصار من المحلى (( ) وقد كان كلمه رد
 ـثـم يقرـهـم ول يقتلـهـم..المنافقين كانوا يظـهـرون الكـفـر عـنـد رـسـول الـلـه 

والمبحث نفـيـس وـقـد أـطـال رحـمـه الـلـه تـعـالى فـيـه النـفـس وأورد ـكـل آـيـة
وحديث فيه شبهة من ذلك، وبينها ورد عليها، فراجعه فإنه مفيد. 
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أفرأيت من اتخفذ إلهففه هففواه وأضفله اللففهوقال تعالى:  
على علم وختم علففى سففمعه وقلبففه وجعففل علففى بأصففره

].23[الجاثية:   غشاوة فمن يهديه من بأعد الله أفل تذكرون

فاحذر من هذا الطاغوت واجتنبه كما تجتنب الطواغيت الـخـرى
ًا كاملً..  لتحقق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد تحقيق

وتأـمـل ـصـفات عبـيـده الهلـكـى المتـسـاقطين عـلـى عتـبـاته ـفـي
اليات الـمـذكورةا، وـمـا ـعـاقبهم الـلـه ـبـه ـمـن الخـتـم عـلـى القـلـوب
والـسـماع والغـشـاوةا عـلـى البـصـار فأمـسـوا أـضـل ـمـن النـعـام، ل
ـدون أو ـا ول يهـت ـبرون بـه ًا فل يعـت ـات رأســ ـة والبيـن ـون بالدـل يرفـع
يتذكرون.. فتلعب بهم الطاغوت بشبهه كيف ـشـاء.. وتـجـارى بـهـم
ـة للـحـق كما يتجارى الكلب بصاحبه.. واحمد إلهك على نعمة الهداـي

والتوحيد.. وابك وتضرع إليه أن يثبتك عليه ويختم لك به.. 

من خشية الرحمن باكيتانواجعل لقلبك مقلتين كلهما

ًا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمنلو شاء ربك كنت أيض

وتذكر قول الله تعالى: 

ًا إن اللففه  وإن تصبروا وتتقوا ل يضركم كيففدهم شففيئ
.]120[آل عمران:   بأما يعملون محيط

وقوله تعالى: 

إنه ليس له سلطان على الففذين آمنففوا وعلففى ربأهففم 
يتوكلون * إنما سلطانه على الذين يتولففونه والففذين هففم

].100، 99[النحل:   بأه مشركون

ًا: الحذر من النتصار للحزبأية والمشايخ..  * ثااني

أو تقديم ذلك بين يدي الله ورسوله، أو ترك كلم الـلـه المحـكـم
لقوالهم ومقالتهم.. فما دام الـحـق ـقـد وـضـح ـلـك ـبـدليله.. فـعـض
عليه بنواجذك ول ـتـدعه لـقـول أو ـلـرأي أـحـد ـمـن الـنـاس.. وإذا ـمـا
ًا لما وجدت عليه مشايخك اهتديت إلى حق في مسألة فجاء مخالف
فل تعارضه بكلمهم أو فـعـالهم، ـفـإن كلم الـخـالق ل يـعـارض بكلم
ًا ممن كنا نظنهم طلـبـة ـحـق ـعـن ّد مثل هذا كثير المخلوق.. وكم ص
اللحاق بالركب، وخذلهم الشيطان بشبهات: "هـل خفـي هـذا علـى
ًا لـمـا خـفـي علـيـه" أو "كـيـف يـقـول الـشـيخ الشيخ؟" و"لو ـكـان حـقـ
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بخلـفــه؟".. ـفــالتوفيق والترجـيــح وتكـلــف البـحــث ـعــن الناـســخ
والمنسوخأ العام والخاصا أو المطلق والمقيد إنما يكون فيما يتوهم
فيه التعارض من كلم الله أو كلم الرسول.. أما كلم الخـلـق، فـقـد

ًاقال تعالى:   ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلففف
ًا ].82[النساء:   كثير

ـه.. ّدنك عن اتباع الحق ونصرته مخالفة بعض مشايخك ـل فل يص
فـقـد كـنـا ـفـي بداـيـة الطـلـب تتـعـارض وتـشـكل عليـنـا بـعـض أـقـوال
المشايخ الذين كنا نثق بهم، مع ما وضح لنا من الحق في المسألة،
ـق ـب وتعـي ًا ونتوقف.. وهذا من العوائق التي تؤخر الرـك فنتردد كثير
ًا عـنـد ـطـالب الـحـق.. ول أن المسير.. ول ينبغي أن يكون مثله عائق
يطيل الوقوف عنده والتردد بسببه، فما دام الـحـق ـقـد ظـهـر وـبـان
بدليله من الكتاب أو السنة فـمـا وافـقـه فـهـو مقـبـول، وـمـا عارـضـه

. فمردود مطروح، وكّل يؤخذ من قوله ويرد إل المعصوم 

وإياك ومقالة أـهـل الجـهـل: "ـبـأّن كلم الـلـه ل يؤـخـذ بـظـواهره،
فربما كان الـمـراد ـكـذا أو ـكـذا" و"نـحـن ل نـسـتطيع فـهـم الـقـرآن"،

ـالى:   ـه تـع ـا يـسـره الـل ولقد يّسففرناوغير ذلك مما يصّعبون به ـم
ّدكر ].22[القمر:   القرآن للذكر فهل من م

ا عـن بعضـهم فتلك مقالت أهل الزيغ في كل مكـان، يتوارثونه
ـا نـصـوصا ـشـيوخهم ـدلً منـه ـوا ـب ُيعمـل ـاب، و ـوا نـصـوصا الكـت ليعطـل
ًا ما يوردونه على كتاب الله ـمـن ومقالتهم التي ل يوردون عليها أبد

التعسيرات والعقبات.

وحقيقتها دعوةا صريحة للتقليد وتعطيل لنصوصا الوحي..

ورحم الله ابن القيم إذ يقول: 

ًا له ًا به النصاِنجعلوا كلم شيوخهم نّص الحكاُم موزون

ًا متحمــلً لمعاِنوكلم رب العالمين وعبـده متشابهـ

ًا: عليك بأحلة النصاف..  *ثاالث

ًا.. فإنها أندر حـلـة بـيـن الخـلـق ـفـي ـهـذا فتحّل بها ول تنزعها أبد
ّلة الـشـراف، والـشـراف الزمان.. ولذلك قال العلماء: "النصاف ح
أقل الصناف".. وـمـن ذـلـك أن تـتـورع ـعـن أن تنـسـب للخـصـوم أو
تقّولهم ما لم يقوـلـوه ولـو ـكـان ـمـن لزم أـقـوالهم.. واـتـق الـلـه ول
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تكذب عليهم أو تأخذهم بالتوهم والظن، وإن هم كذبوا عليك.. فإن
المؤمن ل يكذب.. 

وكم عانينا مثل هذا من مرجئة زماننا.. ولكن ل نرد صاع السوء
): "وليعلم من ـقـرأ كتابـنـا5/33بمثله.. يقول ابن حزم في الفصل (

ـم ـا ـل هذا أننا ل نستحل ما يستحله من ل خير فيه من تقويل أحد ـم
ـان ًا ـك ـافر ًا، وإن آل قوله إليه.. فاعلموا أن تقويل القائل ـك يقله نص
ًا، كذب علـيـه، ول يـحـل الـكـذب ًا ما ل يقوله نص ًا، أو مخطئ أو مبتدع

على أحد" اهـ.

فل تتعد حدود الله في المخالفين وإن تعـدوا حـدود اللـه فيـك..
بل اضبط ما تقول وزنه بميزان الـعـدل اـلـذي ـقـامت بـه السـموات
والرض.. واعلم أن عين السخط تـبـدي مـسـاوئ لـهـا ـفـي الحقيـقـة

مخارج صحيحة، تعمى عنها بحجاب السخط.. 

ًا: احذر مففن الففتردد والتخففاذل عففن اتبففاع الحففق * رابأع
 لقلة النصار السـالكين أو لكـثرةا المخـالفين والمثبطيـن،ونصرته

ا بـالكثرةا يعـرف فالجماعة ما وافـق الحـق ولـو كنـت وحـدك.. وم
ّكر أن الـنـبي الحق ول بالرجال، وإنمـا يـعـرف الرجـال بـالحق.. وتـذ
ـل ـاع والنـصـار إل الرـج ـن التـب ـه ـم ـس مـع ـة ولـي ـوم القياـم ـأتي ـي ـي

والرجلين.. ويأتي النبي وليس معه أحد.. وهو نبي!!

ه  أمر اللـه إلـى قيـاموقد وصف رسول الل ة القائمـة ب  الطائف
الساعة بأنهم: "ل يضرهم من خالفهم ول من خذلهم"..

ـانوا ـو ـك ـق وـل ـذلنهم للـح ـالفين أو بـخ ـاك أن تتضــرر بالمـخ فإـي
الكثرين.. وتذكر ـبـأن أول ـمـن تـسـّعر بـهـم الـنـار ثلـثـة نـفـر، منـهـم
علماء لم ينتفعوا بعلمـهـم لتـضـييعهم ـشـرط الخلصا. فل تـغـتر إذن
بكثرةا العمائم المنحرفة عن هذا الطريق.. أعني علماء الحكومــات
الذين باعوا دينهم للسلطان بثمن بخس دراهم مـعـدودات، فـبـايعوه
ّبـسـوا الـحـق بالباـطـل وأفـسـدوا عـلـى الـنـاس وناـصـروه وآزروه، ول
دينهم.. فما العـبرةا بمثـل ـهـؤلء.. وإنمـا العـبرةا بالعلـمـاء العـاملين
المتبرئين من أهل الكفر والطغيان، فهؤلء هم ورثة النبياء.. فالزم
طريقهم وإن قلوا.. ول تغتر بالغثاء.. فليس العجب ممن هلك كيف

هلك.. وإنما العجب ممن نجا كيف نجا!!
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ًا: كن علففى ثاقففة بأففأن الحففق منتصففر ولففو بأعففد * خامس
ـاعهحيففن،  ـة ل شــك لتـب ـة والعــزةا والعاقـب ـة والرفـع  وأن الدوـل

وأنصاره..

ّكر مقالة أبي بكر بن عياش حين قال: (أهل السنة يموتون، وتذ
ويحـيـا ذكرـهـم، وأـهـل البدـعـة يموـتـون، ويـمـوت ذكرـهـم، لن أـهـل

، فكان لهم نصيب من قوله تعالى:السنة أحيوا ما جاء به الرسول 
 وأهل البدـعـة ـشـنؤوا ـمـا ـجـاء ـبـه]،4[الـشـرح:   ورفعنا لك ذكرك

ـوله:  الرسول  إن شانئك هففو البأففتر، فكان لهم نـصـيب ـمـن ـق
 اهـ.]3[الكوثر: 

ّـنـك ـشـيء ـعـن اللـحـاق بالقافـلـة ّد بالمـسـير، ول يعيق فأدلج وـجـ
لنصرةا الحق وأهله.. فما هي إل أيام.. وعـنـد الـصـباح يحـمـد الـقـوم

السرى.. 

               اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر
السموات والرض

                   أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون

                     إهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك

                      إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

 أبو محمد المقدسي

هـ1412

ذموِنقدمُت لله ما قـدمُت مـن عمـل بهم  علّي  وما 
أو شكروا

لمعلّي في البحث أن أبدي غوامضه إذا  علّي  ومــا 
تفهم البقُر
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