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 رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، وبعد � والصالة والسالم علىالحمد 

، یختص بردود على شبھات. ھو جزء من مذكرة التوحید االً في التوحید، إنمالیس مق فھذا المقال
، لطالب دبلوما الشریعة اإلسالمیة 1996ت أقوم بتدریسھا منذ عام نالتي ك ومذكرة التوحید تلك ھي

، ثم ضاعت مسّودتھ 1980في دار األرقم بتورونتو، كندا. وأصلھا كتاب التوحید الذي وضعتھ عام 
وقد أردت أن أضعھ الیوم بین یدّي الشباب، خاصة في  ت في مصر.في أیام المحنة قبیل مقتل السادا

حیث إن الشبھات ھي ھي لم تتغیر، سواء من المرجئة الُخلّص، من جماعة من الساحة الشامیة، 
اإلخوان أو علماء السلكان، أو ممن دخلت علیھم شبھ المرجئة من الفضالء ممن لم یتبع دلیالً في 

ظره وھواه، متصوراً أّن ما یقول علیھ دالئل وقرائن، وإن عدز عن ھذه المسألة بالذات، إال ن
 إیرادھا، وجعلھا من قبیل ما ینقدح في نفسھ في حق ھذا الحاكم أو ذاك!

ا على أمرین، أولھما موضوع وضع التشریع الموازي للشرع اإللھي والحكم نوقد جعلت التركیز ھ
اب الوالء، مما ورد في قصة الصحابي الجلیل بھ، وإیضاح شبھة "كفر دون كفر". والثاني، في ب

حاطب بن أبي بلتعة. وھاتان الشبھتان، ھما ما یعتمد علیھما كّل من زّل في ھذه المسألة في عصرنا 
إال في الحاضر. والجدیر بالذكر أن ھذه الشبھات لم تظھر على سطح الحیاة العلمیة اإلسالمیة 

حیث تصدى لھم شیخ اإلسالم ھم الُمدّون "األبستاق"، زمنین، عصر التتار، الذي حكموا فیھ بشرع
ابن تیمیة واإلمام ابن القیم واإلمام ابن كثر وابن عبد الھادي، الذین عاصروا ھذه األزمة في 

العقد الثاني من القرن نھایة عصرنا ھذا من بعد سقوط الخالفة العثمانیة في عنفوانخا. ثم في 
 الماضي. 

الكثیر األغلب من شباب المسلمین، الذین أرادوا التزاما بالدین، ولم  وقد أثرت ھذه القضیة على
یجدوا أمامھم إال علماء رفعتھم األنظمة، ودفنت األصوات التي تنطق بالحق، فتاھوا عن سواء 

 السبیل. 

والعجیب أنھ ال یزال بیننا الیوم من بعض األفاضل من دخلت علیھ ھذه الشبھات، یرویھا ویحتج 
بینھا سادة األئمة مثل ابن تیمیة وابن القیم، وكثیر من أئمة العلم في ھذا العصر. لكن كما  بھا، بعدما

 الشاعرقال تعالى محذرا "ونھى النفس عن العوى". وقال قال 

 إن الھوى ما تولى یُْصِم أو یَِصمِ   فاصرف ھواھا وحاذر أن تولیھ

، وما یتعلق بأمور متكامال، مرتبط بفھم التوحیدكما أوّد أن أبین أن كشف ھذه الشبھ كشفاً تاما 
. ففھم التوحید واإلیمان ھو في باب العقائد، ومسائل اإلسالم والكفر 1اإلیمان، ومسائل الكفر والردة

                                                 
 راجع كتابنا "حقیقة اإلیمان" ففیھ تفصیل دقیق في ھذا الباب، كذلك دورة اإلیمان الصوتیة  1
r-https://www.youtube.com/playlist?list=PLelZLsnHh4uJHGzFBWvF7fP21XjOorA     

  3eqp5Y_aLUolbXM-https://www.youtube.com/playlist?list=PLelZLsnHh4uJ3Mroiالتوحید الصوتیة  ودورة

https://www.youtube.com/playlist?list=PLelZLsnHh4uJHGzFBWvF7fP21XjOorA-r
https://www.youtube.com/playlist?list=PLelZLsnHh4uJ3Mroi-3eqp5Y_aLUolbXM
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 لى كوارث مخیفة، جّرت علینا ظھورھو من باب الفقھیات. وقد خلط البعض بینھما، فإدى ھذا إ
 في أبواب األصول فخلط واضطرب.ومن ناصرھم ممن لم یتعمق الحروریة 

 وهللا سبحانھ الموفق والمعین.

 د طارق عبد الحلیم

 1438رجب  9 – 2017أبریل  6
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 شبھة فب باب التحاكم إلى شرعٍ وضعي غیر ما أنزل هللا

 اآلیات القرآنیة التي تكررت وتقررت في ھذا األمر:

 44المائدة  الكافرون"ومن لم یحكم بما أنزل هللا فأولئك ھم  •

 45المائدة "ومن لم یحكم بما أنزل هللا فأولئك ھم الظالمون  •
 47المائدة  "ومن لم یحكم بما أنزل هللا فأولئك ھم الفاسقون •
"وأن احكم بینھم بما أراك هللا وال تتبع أھواءھم واحذرھم أن یفتنوك عن بعض ما أنزل هللا  •

   49المائدة   "الیك
   50المائدة  یبغون ومن أحسن من هللا حكما لقوم یوقنون""أفحكم الجاھلیة  •
"الم تر الى الذین یزعمون أنھم آمنوا بما أنزل الیك وما أنزل من قبلك یریدون أن یتحاكموا  •

 60النساء   إلى الطاغوت وقد أمروا أن یكفروا بھ، ویرید الشیطان أن یضلھم ضالال بعیدا" 
 40 یوسف ”إال إیاه إن الحكم إال � أمر أال تعبدوا“ •
 54 األعراف"أال لھ الخلق واألمـر"  •
"فال وربك ال یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینھم ثم ال یجدوا في أنفسھم حرجا مما  •

 65النساء  قضیت ویسلموا تسلیما" 
 31 الشورى ""اتخذوا أحبارھم ورھبانھم أربابا من دون هللا •

 21الشورى  "هللاأم شرعوا لھم من الدین ما لم یأذن بھ " •

ابق ھذا المعنى مع ما تقرر من أّن العبادة ھي إفراد هللا بالكاعة، وأّن الطاعة ال تكون، وال ’توقد 
یمكن أن تكون، إال بالتزام أحكام هللا سبحانھ كافة، عبادات ومعامالت، ومن فّرق بینھما فقد فرق 

ربا أو الزنى أو لكما في ابین متماثالن دون دلیل. ومن ثّم فإن اتباع أحكام هللا في الصالة ھو ھو 
، أو أي أمر في منظومة الحیاة البشریة كلّھا، دون أو الزواج والطالق السرقة أو العالقات الخارجیة

 استثناء.

 47"ومن لم یحكم بما أنزل هللا فألئك ھم الكافرون" المائدة 

 "كفر دون كفر" رضي هللا عنھقول بن عباس 

 في ھذه المسألةأوجھ من الناحیة األصولیة والفقھیة،  عشرةنتناول بالنظر في ھذه المسألة 

أحدھا: أنھا جاءت مطلقة  : قال الشاطبي: "العموم یبقى على عمومھ اللفظي إن تكرر وتقرر .1
كل بدعة ضاللة إال كذا وكذا، وال  :غامة على كثرتھا لم یقع فیھا استثناء البتة، وال جاء فیھا

النظر الشرعي فیھا االستحسان أو أنھا  محدثة یقتضيشيء من ھذه المعاني، فلو كان ھنالك 
لكنھ ال یوجد، فدل على أن تلك األدلة  الحقة بالمشروعات، لذكر ذلك في آیة أو حدیث،
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الثاني:   اد،یتخلف عن مقتضاھا فرد من األفر بأسرھا على حقیقة ظاھرھا من الكلیة التي ال
كلیة أو دلیل شرعي كلي إذا تكررت في العلمیة أن كل قاعدة  أنھ قد ثبت في األُصول
شواھد على معان أُصولیة أو فروعیة، ولم یقترن بھا تقیید وال  مواضع كثیرة وأتى بھا
وإعادة تقررھا، فذلك دلیل على بقائھا على مقتضى لفظھا من  تخصیص، مع تكررھا،

 )2(سعَى} لْیس ِلْالْنَساِن إالَّ َما، {َوأْن  )1(َوالَ تِزُر وازِرةٌ ِوْزَر أُْخَرى}} :العموم كقولھ تعالى
 .2وما أشبھ ذلك

: كما في آیة "من لم یحكم بما أنزل هللا" فإن من ھنا ال ومـ"من" في معرض النفي تفید العم .2
یمكن إال أن تفید العموم المطلق بغیر استثناء إال أن یكون استثناءاً متصال كما في آیة البقرة 

، یعنى أنھ كل من شرب منھ كفایتھ 249اغترف غرفة بیده"  "ومن لم یطعمھ فإنھ منى إال من
(طعمھ) فھو لیس من موسى، ثم استثنى من ذلك من اغترف غرفة بسیطة، كما في شواھد 

اللغة. والمقصود أن اإلستثناء من آیة المائدة لم یثبت في القرآن متصال أو منفصال، بل ثبت 
 .1في بند خالف ذلك من العمومات المتكررة والتقررة كما

 

جاء القرآن بلفظ "یحكم" كلمة "یحكم" ھي بمعنى التشریع المطلق ال مطلق التشریع:  .3
ومصدره "حكم". والحكم كما ھو معّرف في قواعد األصول: "خطاب الشارع لمجموع 
المكلفین باإلقتضاء والتخییر والوضع" أو في تعریف آخر "بمجموع األحكام الشرعیة 

ومعروف أن األحكام التكلیفیة خمسة: الواجب، المندوب، المباح، التكلیفیة والوضعیة". 
المكروه والحرام. ثم إن األحكام الوضعیة خمسة: السبب، الشرط، المانع، الرخصة والعزیمة 

والصحة والبطالن. ومحل شرحھا تفصیلیاً ھو علم األصول، ولكن الشاھد ھنا أن الحكم 
نفیذ" بل ھو وضع تشریع متكامل یغطى مفھوم المقصود ھنا لیس بمعنى "الفعل" أو "الت

األحكام الشرعیة بشقیھا، موازیا لما شرعھ هللا سبحانھ. والمراجع للتشریعات الوضعیة یرى 
أنھا وضعت على نفس ھیئة التشریع اإللھي ولكن بما یراه البشر من قوانین. فمثال: في 

دعوى الزنا على زوجتھ إن  : أن للزوج الحق في رفع174القانون المدني المصرّي مادة 
وجدھا تزني في بیت الزوجیة، ولكن إن ثبت أنھ ارتكب جریمة الزنا في نفس البیت من قبل 
لم تسمع دعواه علیھا" وفد جعل القانون زنا الزوج "مانعا" من إقامة الدعوى، وهللا سبحانھ 

من بیع الخمر وشربھا لم یعتبر ھذا من الموانع. كما أباحت القوانین الوضعیة ما حّرم هللا 
عاما  21وجعلت لذلك شروطا ما أنزل هللا بھا من سلطان كأن یكون من یشتریھا أكبر من 

وألزمت باستخراج تصاریح مبیحة للبیع والتداول. وكل ھذا تقنین وتغییر لرتب األحكام 
برھا التكلیفیة بأن جعلت الحرام مباحا والمباح حراما وقننت شروطا وأسباب وموانع لم یعت

                                                 
 اإلعتصام للشاطبي  2
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الشارع. فھذا ھو مناط "الحكم" الذي ورد في آیة المائدة بمعنى التشریع ال مجرد إقامة 
األحكام والتالعب في البینات أو الظلم وتعدي الحدود كما یزعم من دخلت علیھم شبھ 

 اإلرجاء وتلوث بجرثومتھا.

  

فھم التنزیل : من الضروري أن نقیم قاعدة ھامة من قواعد كلمة "الكافرون" في القرآن .4
وھي ما ذكرھا الشاطبي في "الموافقات"، قال: فكان القرآن آتیا بالغایات تنصیصا علیھا، من 
حیث كان الحال والوقت یقتضي ذلك، ومنبھاً على ما ھو دائر بین طرفیھا، حتى یكون العقل 

أبي  . وقد استخلص الشاطبي ھذا المفھوم من وصیة3ینظر فیما بینھما بحسب ما دلّھ الشرع"
بكر لعمر عند موتھ. وقد بیّن فیھا أن هللا "قد ذكر أھل النار بأسوأ أعمالھم ألنھ ردّ علیھم ما 

لھم من حسن". فیؤخذ من ھذا أن القاعدة القرآنیة تأتي باألطراف الغائیة وتدع السنة تبیّن 
ر" إذ أن وتشرح ما بینھما. فلذلك ال یمكن أن تكون كلمة الكافرون ھنا بمعنى "الكفر األصف

ذلك إنما یرد في السنة ال في القرآن، وإال فما ھي الصورة الغائیة في الحكم بغیر ما أنزل 
هللا، وال یصح ھنا أن یقال غیر مؤمنا بھا ألن اآلیة لم تتحدث عن إیمان أو جحود، بلتحدثت 

 عن ممارسة الحكم بمعنى التشریع المطلق. 

 

حین النظر في قول بن عباس الذي حكاه عنھ عطاء:، فإننا : "كفر دون كفر" مقالةتحقیق  .5
نرى أن ھذا القول كان یقصد إلى الرد على فئة محددة من الخوارج  الذین أرادوا أن 

یخرجوا على حكم بني أمیة ویتذرعون بقول بن عباس وأبي مجلز أو من ھم من علماء 
برر لھ في حالة بنى أمیة إذ أنھم التابعین كعطاء لیبرروا ھذا االخروج، الذي نرى أنھ ال م

لم یشّرعوا غیر ما أنزل هللا ولم یجعلوه قانونا یتحاكم إلیھ الناس، وھو الفارق الذي عجز 
من دخلت علیھم شبھ اإلرجاء في ھذا العصر من أن یستوعبوه سواء علمائھم كاأللباني مع 

وه دون تحقیق أو نظر، جاللتھ في الحدیث، أو عامتھم ممن أجلّوه ونزھوه عن الخطأ وقلد
 أو من اتبع مدعي العلم من قیادات اإلخوان المسلمین. 

ر دون فس بالكفر الذي تذھبون الیھ، ھو كأما عن قول ابن عباس فإن قد صّح أنھ قال "لی
في مجلس شرح وتفسیر بل في مقام كفر". والواضح أنھ یتحدث إلى وفد قدم علیھ، ال 

یسألون، لیأخذوا منھ فتوى  قة وفدوا علیھرقوم من اآلزاتاء في حالة وردت. وقد كان فإ
م بن حجیر عن طاوس عن سفیان عن ھشافقد جاء في الحدیث من طریق  بكفر بني امیة.

                                                 
 140ص 3الموافقات ج  3
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(أي الخوارج األزارقة) إنھ لیس كفرا ینقل  إنھ لیس الكفر الذي یذھبون إلیھابن عباس "
 . 4صححھ األلباني "عن الملة، كفر دون كفر

الشیخ أحمد شاكر وأخیھ العالم الجھبذ محمود  –شیخ األلباني  –ونترك للمحدث العالمة 
 یقول أحمد شاكر: . شاكر في بیان ما نقصد إلیھ

مما یلعب بھ المضللون في عصرنا ھذا من  –عن بن عباس  –وھذه اآلثار 
 المنتسبین للعلم ومن غیرھم من الجرآء على الدین یجعلونھا عذرا أو إباحة

للقوانین الوثنیة الموضوعة التي ضربت على بالد اإلسالم. وھناك أثر عن أبي 
مجلز في جدال اإلباضیة الخوارج إیاه فیما یصنع بعض األمراء من الجور 
فیحكمون في بعض قضائھم بما یخالف الشریعة عمدا إلى الھوى، أو جھال 

جادلون یریدون من بالحكم. والخوارج من مذھبھم أن مرتكب الكبیرة كافر فھم ی
أبي مجلز أن یوافقھم على ما یرون من كفر ھؤالء األمراء لیكون لھم عذراً فیما 
یرون من الخروج بالسیف. وھذان األثران رواھما الطبري وكتب علیھما أخي 

السید محمود شاكر تعلیقا نفیسا جدا فرأیت أن أثبت ھنا نص الروایة األولى 
 ایتین.للطبري ثم تعلیق أخي على الرو

"فروى الطبري عن عمران بن حیدر قال: أتى أبي مجلز ناس من بني عمرو بن 
سدوس فقالوا: یا أبا مجلز أرأیت قول هللا تعالى: ومن لم یحكم بما أنزل هللا فألئك 

ھم الكافرون؟ أحق ھو؟ قال:نعم، قالوا: ومن لم یحكم بما أنزل هللا فألئك ھم 
ا: ومن لم یحكم بما أنزل هللا فألئك ھم الفاسقون، الظالمون، أحق ھو؟ قال:نعم، قالو

أحق ھو؟ قال:نعم، قالوا: یا أبا مجلز، فیحكم ھؤالء بما أنزل هللا (یریدون األمراء 
الظالمین من بني أمیة) قال: ھو دینھم الذي یدینون بھ وبھ یقولون، والیھ یدعون، 

ال وهللا ولكنك تفرق! قال:  فإن تركوا منھ شیئا عرفوا أنھم قد أصابوا ذنباً، فقالوا
أنتم أولى بھذا مني (یعني أنھم ھم الخارجین ال ھو) ال أرى، وأنتكم ترون ھذا وال 

 تحّرجون" فكتب أخي السید محمود بمناسبة ھذین النصین: 

إني أبرأ إلیك من الضاللة، وبعد، فإن أھل الریب والفتن ممن تصدوا للكالم في زماننا  ماللھ
لمعذرة ألھل السلطان في ترك الحكم بما أنزل هللا وفي القضاء في الدماء ھذا، قد تلمس ا

واألموال واألعراض بغیر شریعة هللا التي أنزلھا في كتابھ وفي اتخاذھم قانون أھل الكفر 
شریعة في بالد اإلسالم. فلما وقف على ھذین الخبرین، اتخذھما رأیا یرى بھ صواب 

عراض بغیر ما أنزل هللا وأن مخالفة شریعة هللا في القضاء في  الدماء واألموال واأل

                                                 
 وقد وثقھ ابن حبان والعجلي وابن سعد والذھبيمن رجال الصحیحین وھشام بن حجیر   4
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القضاء العام ال تكفر الراضي بھا والعامل علیھا. والناظر في ھذین الخبرین ال محیص لھ 
من معرفة السائل والمسئول، فأبو مجلز (الحق بن حمید الشیباني الدوسي) تابعي ثقة وكان 

شیعة علي یوم الجمل وصفین، فلما كان  یحب علیا وكان قوم أبي مجلز وھم بنو شیبان من
أمر الحكمین یوم صفین، واعتزلت الخوارج، كان فیمن خرج على علي طائفة من بني 
شیبان ومن بني سدوس بن شیبان بن ذھل، وھؤالء الذین سألوا أبا مجلز ناس من بني 

رویة عمرو بن سدوس وھم نفر من اإلباضیة..... ھم أتباع عبد هللا بن إباض من الحرو
 (الخوارج) الذي قال: إن من خالف الخوارج كافر لیس بمشرك! فخالف أصحابھ ...

ومن البین أن الذین سألوا أبا مجلز من اإلباضیة إنما كانوا یریدون أن یلزموه الحجة في 
تكفیر األمراء ألنھم في معسكر السلكان، وألنھم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نھاھم هللا 

ال في األثر األول: فإن ھم تركوا شیئا منھ عرفوا أنھم قد أصابوا ذنبا، وقال عنھ، ولذلك ق
 في الخبر الثاني: إنھم یعملون بما یعملون وھم یعلمون أنھم مذنبون"

وإذن، فلم یكن سؤالھم عما احتج بھ مبتدعي زماننا من القضاء في الدماء واألموال 
في إصدار قانون ملزم ألھل اإلسالم،  واألعراض بقانون مخالف لغیر شرع اإلسالم، وال

فھذا الفعل إعراض عن حكم هللا  ملسو هيلع هللا ىلصباإلحتكام إلى حكم غیر هللا في كتابھ وعلى لسان نبیھ 
ورغبة عن دینھ وإیثار ألحكام الكفر على حكم هللا سبحانھ وتعالى، وھذا كفر ال یشك أحد 

 من أھل القبلة على اختالفھم في تكفیر القائل بھ والداعي لھ.

والذي نحن فیھ الیوم، ھو ھجر ألحكام هللا عامة دون استثناء وإیثار أحكام غیر حكمھ، في 
كتابھ وسنة نبیھ، وتعطیل لكل ما في شریعة هللا ....فإنھ لم یحدث في تاریخ اإلسالم أن سن 

 حاكما حكما جعلھ شریعة ملزمة للقضاء بھا ..

بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا وأما أن یكون كان في زمان ابي مجلز أو قبلھ أو 
لحكم هللا أو مؤثرا ألحكام أھا الكفر على أھل اإلسالم (وھي حال الیوم من آثر أحكام الكفر 

فمن علىأحكام اإلسالم) فذلك لم یكن قط، فال یمكن صرف كالم أبي مجلز واإلباضیین إلیھ، 
رغبة في نصرة السلطان،  احتج بھذین األثرین وغیرھما في بابھما، وصرفھا عن معناھا،

أو احتیاال على تسویغ الحكم بما أنزل هللا وفرض على عباده، فحكمھ في الشریعة حكم 
الجاحد لحكم من أحكام هللا، أن یستتاب، فإن أصر وكابر وجحد حكم هللا ورضي بتبدیل 

 اھـ " األحكام، فحكم الكافر المصر على كفره معروغ ألھل ھذا الدین

ومحمود شاكر جزاھما هللا خیرا عمیماً والجاھل بقدرھما علیھ أن یسأل انتھى نص أحمد 
عنھما فھما علمین من أعالم الحدیث واللغة العربیة والتفسیر ال یجاریھما أحد من أھل ھذا 

  الزمان وال یكاد القرضاوي أن یقرض بعلمھ طرف علومھما.
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لنصرة السلطان ممن یدعي العلم وانظر رحمك هللا فھو یقول باستتابة من یتخذ ھذه اآلثار 
(من أمثال بعض الجماعات اإلسالمیة في كتاب "دعاة ال قضاة" إذ استشھدوا بھذه اآلثار 

على الوجھ الذي ذكره محمود شاكر) ال باستتابة السلطان إذ ال محل إلستتابتھ وحكمھ 
 معروف لمن لھ عقل.

 

: ثم إنھ إن كان ما ذكره ابن عباس قول بن عباس لیس تفسیرا من قبیل المرفوع بل اجتھاداً  .6
لیس من قبیل التفسیر للغیبیات، فیكون من قبیل المرفوع بل ھو من قبیل اإلجتھاد الذي یمكن 
أن ینازع فیھ إن خالف ثوابت أخرى، وقد رجع بن عباس عن فتواه في تحلیل زواج المتعة 

 من قبل.    

 

إلبن عباس فإنھ من ھو نظراعتبرنا أن ذلك  فإذا: قول الصحابي ومرتبتھ في األدلة الشرعیة .7
"قول الصحابي ال یخصص عمومات القرآن"، فإن المخصصات المعلوم في أصول الفقھ أن 

 للعموم عند الحنفیة ال تكون إال بالمتصل، وھو لیس من قبیل ما نحن فیھ، وعند الجمھور
خمسة عشر  یكون التخصیص بالمتصل والمنفصل، والمخصصات قد عدّھا أھل األصول

 . 5مخصصا لیس من بینھا اجتھاد الصحابي

البد أن یكون آلیات المائدة مناط مكفّر، ال ینكر ھذا عاقل  :مناط الكفر في مسألة الحكم .8
یدعي العلم. وقد قال من دخلت علیھم شبھ اإلرجاء من اإلخوان وأھل الحدیث أن ذلك المناط 

"قصـد" الجحود بھ، أو إدعاء أن الشریعة المكفّر ھو إن صاحب الحكم بغیر ما أنزل هللا 
الوضعیة أفضل منھ أو أنھ لم یعد صالحاً. وھو كالم ال یسمن وال یغني من جوع. وقد استدل 

ھؤالء على قولھم ذلك بنقوالت من أقوال العلماء، غیر أثر أبي مجلز في الخوارج الذي 
الشریعة، وإنما قصارى تحدثنا عنھ، الذین كانوا یعیشون تحت حكم إسالمي تسیطر فیھ 

األمر أن یكون فیھم من الحكام من یحكم بالظلم وھو حكم بغیر ما أنزل هللا وھو مناط "كفر 
دون كفر" كما ذكره بن عباس وغیره في بني أمیة، فكان أن تحدث ھؤالء عن مناطات 

كفر دون  مكفرة للحكم بغیر ما أنزل هللا تصوروا وجودھا وبینوھا لیمیزوا بینھا وبین مناط "
كفر" حتى ال یخرج أمثال الخوارج على والة الظلم خالفا للسنة الصریحة في ذلك. وذلك 
المناط الذى تحدثوا عنھ مغایر تمام المغایرة لمناط الحكم یغیر ما أنزل هللا ووضع تشریع 

متكامل یرفع الشریعة اإلسالمیة ویجعلھا غیر محّكمة في الناس على أي درجة من الدرجات 
كواحدة من المصادر التشریعیة تتساوى في ذلك بالقوانین الوضعیة األخرى التي استقت  إال

                                                 
 القرافي وأبو زھرة  5
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منھا األحكام. وھو ما یجعل شرع هللا سبحانھ شركة مع بقیة الشرائع، وهللا سبحانھ ال یقبل 
 الشرك بأي صورة كان.

: قد زعم من دخلت علیھم شبھ اإلرجاء في ھذا العصر أن الكفر العملي والكفر اإلعتقاديّ  .9
الحكم بغیر ما أنزل هللا من باب "الكفر العملّي" ال اإلعتقادّي. ثم قالوا أن الكفر العملي ال ینقل 
عن الملّة إذ أن األعمال لیس فیھا ما یستلزم التكفیر. وھي مغالطة صریحة. إذ أن الكفر العملي 

الثابت أن من األعمال ما یكفر صاحبھ مثل تمزیق المصحف والسجود ال یعني "كفر العمل" و
 لصنم وغیر ذلك. جاء في كتاب "حقیقة اإلیمان" ما نّصھ:

ً لكفر العملي على اقد جرى ھؤالء في فھم ف " ، واعتقدوا أن أنھ كفر ال یخرج من الملة مطلقا
لجوارح وعدم دخول كل عمل مكفر بالجوارح ھو كفر عملي ال یخرج من الملة لوقوعھ با

وال ندري كیف ظنوا أن ارتكاب أي عمل مكفِّر ال یالزمھ سقوط االعتقاد؟!  -االعتقاد فیھ 
 ال ینقل عن الملة !!.ر فیكون كل كفر عملي عندھم كفراً أصغ

المقصود بالكفر العملي أنھ المعاصي التي أطلق علیھا الشارع اسم الكفر ، ولكن لم یمكن و
 ر علیھا لوجود أدلة أخرى من الشریعة تدل على أنھا لیست منھ .اطالق الكفر األكب

 عتقاد الطائفة الناجیة المنصورة":إل لمنشورةا لسُّنَّةا أعالمقول صاحب كتاب "ی

ر مع بقاء اسم اإلیمان على عاملھ، كقول النبي ھو كل معصیة أطلق علیھا الشارع اسم الكف"
 المسلم فسوقٌ  ◌ُ "سبابُ :  ملسو هيلع هللا ىلص، وقولھ قاب بعض"عدي كفاراً یضرب بعضكم ر"ال ترجعوا ب: ملسو هيلع هللا ىلص

ھ كفر ، وسمى من یفعل ذلك ھم بعضاً أنضعلى قتال المسلمین بع ملسو هيلع هللا ىلصوقتالھ كفر" ، فأطلق 
صلحوا بینھما... إلى قولھ ، مع قول هللا تعالى : "وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأكافراً 
فأثبت هللا تعالى لھم اإلیمان وأخوة اإلیمان  : (إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بین أخویكم) .تعالى

 ولم ینف عنھم شیئاً من ذلك .

تباع بالمعروف وأداء إلیھ بإحسان) إلھ من أخیھ شئ ف قصاص: (فمن عفىَ ى في آیة اللقال تعاو
"ال یزني الزاني حین :  ملسو هيلع هللا ىلص، فأثبت تعالى لھ أخوة اإلسالم ولم ینفھا عنھ ، وكذلك قال النبي 

 وال یسرق حین یسرق وھو مؤمن وال یشرب الخمر حین یشربھا وھو مؤمن یزني وھو مؤمن
وفي روایة وال ینتھب نھبة  -: "وال یقتل وھو مؤمن وبة معروضة بعد" ، وزاد في روایةالتو

ذات شـرف یرفع الناس إلیھ فیھا أبصارھم" الحدیث في الصحیحین مع حدیث أبي ذر ، فیھما 
، قلت وإن زنى  نةال إلھ إال هللا ثم مات على ذلك إال دخل الج "ما من عبد قال:   ملسو هيلع هللا ىلصأیضاً قال 

وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثالثاً ، ثم قال في الرابعة : "على رغم أنف أبي ذر" ، فھذا 
یدل على أنھ لم ینف عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق اإلیمان بالكلیة مع التوحید 

وإن فعل تلك  ، بأنـھ من مات على ال إلھ إال هللا دخل الجنة ، فإنھ لو أراد ذلك لم یخبر
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 )7(فلن یدخل الجنة إال نفس مؤمنة ، وإنما أراد بذلك نقص اإلیمان ونفي كمالھ" ،)6(المعاصي
إال أن صاحب الكتاب نفسھ قد بین بعد ذلك مباشرة أن ھناك من أعمال الجوارح ما یوجب 

كالساجد للصنم ، مثالً ، رغم أنھ كفر بالعمل ال باالعتقاد الكفر على صاحبھ بمجرده إجماعاً ، 
 یقول :

والھزل بالدین  ملسو هيلع هللا ىلصس : وإذا قیل لنا ھل السجود للصنم واالستھانة بالكتاب وسب الرسول "
ونحو ذلك ، ھذا كلھ من الكفر العملي فیما یظھر فلم كان مخرجاً من الدین وقد عرفتم الكفر 

 األصغر بالعملي؟" 

ن ھذه األربعة وما شاكلھا لیس ھي من الكفر العملي إال من جھة كونھا واقعة بعمل : اعلم أ ج
مع ذھاب عمل القلب من نیتھ وإخالصھ ومحبتھ  الجوارح فیما یظھر منھا ، ولكنھا ال تقع إال

وانقیاده ال یبقى معھا شئ من ذلك ، فھي وإن كانت عملیة في الظاھر فإنھا مستلزمة للكفر 
بد ، ولم تكن ھذه لتقع إال من منافق مارق أو معاند مارد . وھل حمل المنافقین االعتقادي وال

بعد إسالمھم وھموا بما لم ینالوا) إال ذلك مع  وافي غزوة تبوك على أن (قالوا كلمة الكفر وكفر
قولھم لما سئلوا (إنما كنا نخوض ونلعب) قال هللا تعالى : (قل أبا� وآیاتھ ورسولھ كنتم 

ف الكفر األصغر بالعملي مطلقاً بل ال تعتذروا قد كفرتم بعد إیمانكم) . تستھزؤن  ونحن لم نُعّرِ
 .)8("د ولم یناقض قول القلب وعملھقابالعملي المحض الذي لم یستلزم االعت

وأنَّ الكفر یكوُن باالعتقاد وبالقول   "" درء الفتنة عن أھل السنة"ویقول الشیخ بكر أبو زید في 
وبالفعل وبالشّكِ وبالتَّرك ، ولیس محصوراً بالتَّكذیب بالقلب كما تقولھ المرجئة ، وال یلزم من 

  .F9"زواِل بعض اإلیمان زواِل كلِّھ كما تقولھ الخوارج 

الجوارح ،  ن من ھذا أن ھناك ما یثبت كونھ كفراً أكبر ناقل عن الملة ، وھو من أعمالتبیّ ف
عنى أنھ كفر أصغر ، لمجرد أنھ قد أتى فال یصح عندئذ أن یطلق علیھ أنھ كفر عملي بم

وھي من  -بأفعال المعاصي التي یطلق علیھا اسم الكفر  بالجوارح ، حتى ال یختلط أمره
 فیظن أن ھذا من ذاك . -الكفر األصغر 

                                                 
نرید أن ننبھ ھنا إلى أنھ أثبت دخول الجنة ونفى الكفر عن الموحد الفاعل للمعاصي ، أما ترك الفرائض فذلك مقام آخر فقد )6(

لمرجئة ، اصیة وترك الفریضة فھو من توجب الفریضة التي تركھا علیھ الكفر األكبر وقد ال توجب ، ومن سوى بین فعل المع
كما سبق أن نقلنا عن ابن رجب قولھ : "قال ابن عیینة: المرجئة سموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم ولیس سواء ألن 

راجع جامع العلوم والحكم فرائض من غیر عذر أو جھل كفر" . ركوب المحارم متعمداً من غیر استحالل معصیة ، وترك ال
ن تیمیة في نفس المعنى : "قاعدة في أن جنس فعل المأمور بھ أعظم من جنس ترك المنھي عنھ ، ابكما قال  41البن رجب ص 

وأن جنس ترك المأمور بھ أعظم من جنس فعل المنھي عنھ ، وأن مثوبة بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتھم على ترك 
وقد  85ص 2فعل المحرمات ..." مجموعة الفتاوى جـ لىجبات أعظم من عقوبتھم عالمحرمات ، وأن عقوبتھم على ترك الوا

 استدل ابن تیمیة على ذلك باثنین وعشرین دلیالً فارجع إلیھ.
 .75ي صمسؤال وجواب في العقیدة لحافظ حك 200أعالم السنة المنشورة" المطبوع تحت اسم ) "7(
 .76أعالم السنة المنشورة" ص) "8(
 عن "التوسط واإلقتصاد في أن الكفر یكون بالقول والعمل واإلعتقاد" علوي السقّاف، ویراجع المصدر للتفصیل في ھذه النقطة.  9
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تفرقة یجعل كل ما ھو من أعمال من ھھنا وقعت الشبھة التي جعلت من أخطأ في فھم ھذه الو
، عاد كفر األكبرالجوارح كفراً أصغر بدعوى أنھ عملي ، وحتى إن ثبت لھ أن ذلك من ال

: لكنھ من أعمال الجوارح فھو كفر عملي ، فھو إذن  -راً لوجود ھذه الشبھة عنده ظن -فقال 
 11".)10(كفر أصغر ال ینقل عن الملة ؟ فسبحان هللا العظیم

من قال أو فعَل ما ھو ُكفٌر، َكفَر بذلك، وإْن لم یقصد أن یكون كافِراً، ....: "تیمیة كذلك قال بن
 .)12(”إْذ ال یقُصد أحدٌ الكفر إال ما شاء هللا

وقد جعل هللا سبحانھ من بعض األعمال دلیال على مقصدھا كما في آیة "ألم تر إلى الذین 
یزعمون أنھم آمنوا بما أنزل الیك وما أنزل من قبلك یریدون أن یتحاكموا إلى الطاغوت" 

فجعل تحاكمھم إلى الطاغوت دلیال على أن إیمانھم ھو مجرد زعم ال حقیقة لھ وإن صّرحوا 
ا في آیة "قل أفبا� وآیاتھ ورسلھ كنتم تستھزئون، ال تعتذروا قد كفرتم بعد بغیر ذلك، وكم

إیمانكم" فأظھر أنھم كفار رغم تصریحھم بغیر ذلك وإعتذارھم بمجرد عملھم الظاھر في 
اإلستھزاء بالدین. كذلك في ھذه اآلیة "ومن لم یحكم بما أنزل هللا فألئك ھم الكافرون" جعل 

دلیل على كفر فاعلھ باطنا. إذن فإن ھناك أعمال  –تقنینا وتشریعا  – الحكم بما أنزل هللا
ظاھرة تدل بذاتھا على الباطن بمجرد فعلھا وھناك أعمال تستوجب البحث عن المقصد 

الباطن كما في أعمال الذنوب وما یتعلق بالفروع (إال الصالة فلھا وضع خاّص)، ولیس كما 
ن جمیع األعمال ال یدل الظاھر فیھا على الباطن، قالت المرجئة ومن ابتلي بجرثومتھا أ

ولیس كما قالت الخوارج أن جمیع األعمال یدل الظاھر فیھا على الباطن، وكفّروا بذلك 
 مرتكب المعصیة على أنھ قد حكم ظاھرا بغیر ما أنزل هللا وخالف أمره.

: (... فإن قولھ وا..."تفسیر آیة "ألم تر إلى الذین أنھم آمنوقال الشیخ محمد بن إبراھیم في 
عز وجل "یزعمون" تكذیب لھم فیما ادعوه من اإلیمان فإنھ ال یجتمع التحاكم إلى غیر ما 

مع اإلیمان في قلب عبد أصالً، بل أحدھما ینافي اآلخر، والطاغوت مشتق  ملسو هيلع هللا ىلصجاء بھ النبي 
غیر ما  أو حاكم إلى ملسو هيلع هللا ىلصمن الطغیان وھو مجاوزة الحد فكل من حكم بغیر ما جاء بھ النبي 

فقد حكم بالطاغوت وحاكم إلیھ ...) وقال رحمھ هللا في موضع آخر بعبارة  ملسو هيلع هللا ىلصجاء بھ النبي 
أكثر تصریحاً في نفس المعنى "لو قال من حّكم القانون أنا أعتقد أنھ باطل، فھذا ال أثر لھ، بل 

 .ھو عزل للشرع كما لو قال أحد: أنا أعبد األوثان وأعتقد أنھا باطل"

وھم جمع  وجّم ال یحصى من علماء  :والمحَدثین ر مذھب السنة من العلماءأقوال من نص .10
 أحمد شاكر وأخیھ األجلّ  من أمثال الشیخ محمد إبراھیم، والمحدث في ھذا العصر األمة

                                                 
 وبعدھا في إثبات أن الكفر یثبت إما بقول أو عمل أو اعتقاد. 200ص2راجع كتاب "كفایة األخیار"جـ) 10(

 65" ص"حقیقة اإلیمان" طارق عبد الحلیم  11
 .178الصارم المسلول، ص) 12(
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والشیخ عبد الرحمن عبد الخالق، واإلمام الدوسري واإلمام محمود شاكر،  العالمة
 المودودي.

"فإن الحاكم إذا كان دیناً لكنھ حكم بغیر علم كان من أھل النار، وإن كان عالماً  یقول بن تیمیة
لكنھ حكم بخالف الحق الذي یعلمھ كان من أھل النار، وإذا حكم بال عدل وال علم أولى أن یكون 

وأما إذا حكم حكماً عاماً في دین المسلمین ، من أھل النار، وھذا إذا حكم في قضیة لشخص
باطالً والباطل حقاً والسنة بدعة، والبدعة سنة، والمعروف منكراً والمنكر معروفاً،  فجعل الحق

یحكم فیھ رب  ونھى عما أمر هللا بھ ورسولھ، وأمر بما نھى عنھ ورسولھ فھذا لون آخر
العالمین، وإلھ المرسلین مالك یوم الدین الذي لھ الحمد في األولى واآلخرة: {ولھ الحكم وإلیھ 

. {ھو الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ وكفى با� ترجعون} .
 .شھیداً}

وقال أیضاً: وال ریب أن من لم یعتقد وجوب الحكم بما أنزل هللا على رسولھ فھو كافر فمن 
أن یحـكم بین الناس بما یراه ھو عدالً من غیر اتباع لما أنزل هللا فھو كافر فإنھ ما من  13استحل

ة إال وھي تأمر بالحكم بالعدل، وقد یكون العدل في دینھا ما یراه أكابرھم، بل كثیر من أم
المنتسبین إلى اإلسالم یحكمون بعاداتھم التي لم ینزلھا هللا كسوالیف البادیة (أي عادات من 

ن ویرون أن ھذا ھو الذي ینبغي الحكم بھ دون الكتاب والسنة وھذا واألمراء المطاعوسلفھم) 
فإن كثیراً من الناس أسلموا ولكن ال یحكمون إال بالعادات الجاریة التي یأمر بھا  ،الكفرھو 

المطاعون. فھؤالء إذا عرفوا أنھ ال یجوز لھم الحكم إال بما أنزل هللا فلم یلتزموا ذلك بل استحلوا 
 .أن یحكموا بخالف ما أنزل هللا فھم كفار"

ینكر تعالى على من خرج عن حكم هللا المحكم المشتمل یقول ابن كثیر في تفسیر قولھ تعالى "
على كل خیٍر الناھي عن كل شر، وعدل عما سواه من اآلراء واألھواء واإلصطالحات التي 

وضعھا الرجال بال مستند من شریعة هللا وكما یحكم بھ التتار من السیاسات الملكیة المأخوذة عن 
و عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسھا من ملكھم جنكیز خان الذي وضع لھم الیاسق، وھ

شرائع شتى من الیھودیة والنصرانیة والملة اإلسالمیة وغیرھا، وفیھا الكثیر من األحكام أخذھا 
من مجرد نظره وھواه فصارت في بنیھ شرعا متبعا یقدمونھا على الحكم بكتاب هللا وسنة رسولھ 

إلى حكم هللا ورسولھ فال یحّكم سواه في قلیل أو  فمن فعل ذلك فھو كافر یجب قتالھ حتى یرجع ملسو هيلع هللا ىلص
كثیر" كما أن بن كثیر قد ذكر نفس الكالم في تاریخھ عن موضوع الحكم بالیاسق وأمثالھ قال: 
"فمن ترك شرع هللا المحكم المنزل على محمد بن عبد هللا خاتم األنبیاء وتحاكم إلى غیره من 

إلى الیاسق وقدمھا علیھ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع  كفر، فكیف بمن تحاكم –الشرائع المنسوخة 

                                                 
استحل ھنا واقعة على إجراء الحكم أى من رأى أنھ ال غبار من أن یحكم بغیر الشریعة ال أنھ استحل ما حّرم هللا من األحكاام ذاتھ،   13

 71اإلیمان" ص ویراجع المزید من ھذا في تعقیب د. محمد أبو رحیم في كتابھ "حقیقة الخالف بین السلفیة الشرعیة وأدعیائھا في مسائل 
 وبعدھا.
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في شرع هللا أن  –مع ھذا  –المسلمین" یعلّق أحمد شاكر في "عمدة التفسیر: "أقول: أفیجوز 
یحكم المسلمون في بالدھم بتشریع مقتبس عن تشریعات أروربھ الوثنیة الملحدة؟ بل بتشریع 

لونھ كما یشاؤون، ال یبالى واضعھ أوافق شرعة تدخلھ األھواء واآلراء الباطلة، یغیرونھ ویبد
 اإلسالم أم خالفھا؟

إال في ذلك العھد،، عھد التتار، وكان من  –فیما نعلم من تاریخھم  -إن المسلمین لم یُْبلَوا بھذا قط  
أسوأ عھود الظلم والظالم، ومع ھذا فإنھم لم یخضعوا لھ، بل غلب اإلسالم التتار، ثم مزجھم 

رعتھ، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمین على دینھم وشریعتھم، وبأن ھذا الحكم فأدخلھم في ش
السیئ الجائر كان مصدره الفریق الحاكم إذ ذاك، لم یندمج فیھ أحد من أفراد األمة اإلسالمیة 

 المحكومة، ولم یتعلموه ولم یعلموه ألبنائھم، فما أسرع ما زال أثره.

لذاك القانون الوضعي الذي  –في القرن الثامن  –افظ بن كثیر أفرأیتم ھذا الوصف القوي من الح
صنعھ عدو اإلسالم جنكیز خان، ألستم ترونھ یصف حال المسلمین في ھذا العصر، في القرن 
الرابع عشر، إال في فرق واحد، أشرنا الیھ آنفا: أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام، أتى 

 اإلسالمیة وزال أثر ما صنعت. علیھا الزمن سریعا فاندمجت في األمة

ثم كان  المسلمون اآلن أسوأ حاال وأشد ظلما وظالما منھم. ألن أكثر األمم اإلسالمیة اآلن تندمج 
في ھذ القوانین المخالفة للشریعة والتي ھي أشبھ شیئ بذاك "الیاسق" الذي اصطنعھ رجل كافر 

إلسالم، ثم یتعلمھا أبناء المسلمین ظاھر الكفر، ھذه القوانین التي یصطنعھا ناس ینتسبون ل
ویفخرون بذلك آباء وأبناء، ثم یجلعون مرد أمرھم إلى معتنقي ھذا الیاسق العصري، ویحقرون 
 14من خالفھم في ذلك، ویسمون من یدعوھم إلى اإلستمساك بدینھم وشریعتھم "رجعیا" و"جامدا"

 إلى مثل ذلك من األلفاظ البذیئة.

یما بقي في الحكم من التشریع اإلسالمي، یریدون تحویلھ إلى "یاسقھم بل إنھم أدخلوا أیدیھم ف
الجدید" وبالھوینا واللین تارة وبالمكر والخدیعة تارة، وبما ملكت ایدیھم من السلطات تارات، 

 بأنھم یعملون على فصل الدین عن الدولة. –وال یستحون  –یصرحون 

ین الجدید، أعنى التشریع الجدید! أو یجوز ألب ذن ألحد من المسلمین أن یعتنق ھذا الدأفیجوز إ
 أن یرسل أبناءه لتعلم ھذا واعتناقھ واعتقاده والعمل بھ عالما كان األب أو جاھال؟!

أو یجوز لرجل مسلم أن یلي القضاء في ظل ھذا الیاسق العصري، وأن یعمل بھ ویعرض عن 
جملة وتفصیال ویؤمن بأن ھذا  شریعتھ البینة؟! ما أظن أن رجال مسلما یعرف دینھ ویؤمن بھ

القرآن أنزلھ هللا على رسولھ كتابا محكما ال یأتیھ الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ، وبأن طاعتھ 

                                                 
وأضیف ھنا ما زاده مرتدي ھذا العصر "إرھابي" "خارجّي" "أصولي" "وھابّي" وما إلى ذلك مما یموھون بھ على بسطاء المسلمین   14

 یرھبونھم من دین هللا ویبعدونھم عن دعاتھ.
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ما أظنھ یستطیع إال أن  –في كل حال  15وطاعة الرسول الذي جاء بھ واجبة قطعیة الوجوب
اطلة بطالنا أصلیا، ال یلحقھ یجزم غیر متردد وال متأول، بأن والیة القضاء في ھذه الحال ب

 التصحیح وال اإلجازة.

إن األمر في ھذه القوانین الوضعیة واضح وضوح الشمس، ھي كفر بواح، ال خفاء فیھ وال 
في العمل بھا أو الخضوع  –كائنا من كان  –مداورة، وال عذر ألحد ممن ینتسبون إلى اإلسالم 

 حسیب نفسھ". لھا أو إقرارھا، فلیحذر إمرؤ لنفسھ "وكل إمرئ

 أال فلیصدع العلماء بالحق غیر ھیابین، ولیبلغوا ما أمروا بتبلیغھ، غیر متوانین وال مقصرین.

سیقول عني "عبید ھذا الیاسق الجدید" وناصروه أني جامد وأني رجعّي وما إلى ذلك من 
 16أن أقول". األقاویل، أال فلیقولوا ما شاؤوا، فما عبأت یوما بما یقال عني ولكني أقول ما یجب

"وأما الذي قیل فیھ أنھ كفر دون كفر إذا حاكم إلى غیر هللا مع وقال الشیخ محمد بن إبراھیم: 
حكم هللا ھو الحق فھذا الذي صدر منھ المرة ونحوھا، أما الذي جعل  وأناعتقاد أنھ عاص 

ل عن فھذا كفر ناق ،إن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدلقوانین بترتیب وتخضیع فھو كفر و
 .17" الملة

ففرق رحمھ هللا بین الحكم الجزئي الذي ال یتكرر وبین الحكم العام الذي ھو المرجع في جمیع "
األحكام أو غالبھا وقرر أن ھذا الكفر ناقل عن الملة مطلقاً وذلك ألن من نحى الشریعة اإلسالمیة 

حسن وأصلح من الشریعة وجعل القانون الوضعي بدیالً منھا فھذا دلیل على أنھ یرى القانون أ
 18"وھذا ال شك فیھ أنھ كفر كفراً أكبر یخرج من الملة ویناقض التوحید

 – رحمھ هللا األلباني: ومن المعروف أن الشیخ المحدّث من أھل العلم في ھذا القول أخطأ أقوال من
ھو أجّل من قال بأن الحاكم بغیر ما أنزل هللا ال یكفر بناءاً على رأیھ في   -في ھذا العصر 

اإلیمان وھو أنھ قول واعتقاد، وأن األعمال ھي من كمال اإلیمان كما ھو مذھب األشاعرة 
والماتریدیة، ومعروف تأثره بقول بن حجر في ھذا وبن حجر رحمھ هللا أشعري العقیدة وقد 

حمھ هللا أكابر علماء السنة في ھذا النظر، كذلك فیما رآه  من أن الكفر ال یكون إال خالف ر
بالجحود وأنھ ال كفر بالجوارح، ھو خطأ محض في العقیدة، وسبحان من ال یخطئ، والعیب كل 

العیب على من یتابعھ متابعة المعبود ثم یدّعي عدم التقلید والسلفیة، وھؤالء ھم أبعد الناس عن 
                                                 

 كوجوب الفروع.أقول: بل إنھ أمر توحید وكفر، ووجوبھ ھنا ھو وجوب اإلیمان بالتوحید ال وجوب   15
 612ص 1"عمدة التفاسیر" أحمد شاكر، ج  16
 راجع فتاوى الشیخ محمد بن ابراھیم التي جمعھا الشیخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم  17

والشیخ قد تبدّل كثیراً في أقوالھ في اآلونة األخیرة، وقال بخالف ما ھو معلوم من  – كتاب التوحید للشیخ صالح الفوزان  18
الدین بالضرورة، وما نقلنا ھذا عنھ إال مما كتب فیھ من حق، وال نقره على ما قرر من باطل مؤخراً مثل ما قال عن عدم الجزم 

 بأن بابا النصارى الھالك مخلد في النار!
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وأما غیره ممن ھم من رؤوس بعض من  19فیة أو الحدیث، وإن تشدّقوا بعالي السند ونازلھ!السل
انتسبوا إلى جماعات إسالمیة مثل اإلخوان، فھم ممن ال یشتغل المرء بالرد علیھم لقلة علمھم 

 وضآلة وزنھم في مجال العلم الشرعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 اني "حقیقة اإلیمان عند الشیخ األلباني"  محمد أبو رحیم.راجع في عقیدة األلب 19
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 في باب الوالء شبھة

 ، منھا:موضعا) 33(مر التي تكررت وتقررت في ھا األاآلیات القرآنیة 

"ال یتخذ المؤمنون الكافرین أولیاء من دون المؤمنین، ومن یفعل ذلك فلیس من هللا في شیئ  إال  •
 28آل عمران  أن تتقوا منھم تقاة،  ویحذركم هللا نفسھ"

غوت فقاتلوا أولیاء الشیطان "الذین آمنوا یقاتلون في سبیل هللا والذین كفروا یقاتلون في سبیل الطا •
 76النساء إن كید الشیطان كان ضعیفا" 

"ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فال تتخذوا منھم أولیاء حتى یھاجروا في سبیل هللا"  •
 89النساء 

"الذین یتخذون الكافرین أولیاء من دون المؤمنین، أیبتغون عندھم العزة ،فإن العزة � جمیعا"  •
 139 النساء

 144النساء  "یا أیھا الذین آمنوا ال تتخذوا الكافرین أةلیاء من دون المؤمنین"  •

" یا أیھا الذین آمنوا ال تتخذوا الیھود والنصارى أولیاء بعضھم أولیاء بعض ومن یتولھم منكم  •
 51المائدة  فإنھ منھم، إن هللا ال یھدي القوم الظالمین"

ذین اتخذوا دینكم ھزوا ولعبا من الذین أوتوا الكتاب من قبلكم "یا أیھا الذین آمنوا ال تتخذوا ال •
 57ة لمائدا أولیاء"

 81المائدة "ولو كانوا یؤمنون با� والنبي وما أنزل الیھ ما اتخذوھم أولیاء"  •

 .73األنفال "والذین كفروا بعضھم أولیاء بعض إال تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساد كبیر"  •

حسنة في إبراھیم والذین معھ إذ قالوا لقومھم إنا برآء منكم ومما تعبدون من "قد كانت لكم أسوة  •
 4الممتحنة  دون هللا كفرنا بكم وبدا بیننا وبینكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا با� وحده"

 1الممتحنة  "یا أیھا الذین آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولیاء تلقون إلیھم بالمودة"   •

اتخذوا من دون هللا أولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بیتا وإن أوھن البیوت لبیت "مثل الذین  •
  41العنكبوت  العنكبوت لو كانوا یعلمون"

     "أال � الدین الخالص والذین أتخذوا من دونھ أولیاء ما نعبدھم إال لیقربونا إلى هللا زلفى"  •
 3الزمر 
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ون من حاد هللا ورسولھ ولو كانوا آباءھم أو ابناءھم "ال تجد قوما یؤمنون با� والیوم اآلخر یواد •
 22المجادلة أو أزواجھم أو عشیرتھم" 

 رضي هللا عنھحدیث حاطب ابن أبي بلتعة 

 بن الحسن قال أخبرني دینار بن عمرو عن سفیان حدثنا سعید بن قتیبةجاء في البخاري: حدثنا 
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بعثني یقول رضي هللا عنھ علیا یقول سمعت عبید هللا بن أبي رافع أنھ سمع محمد

 قال منھا فخذوا كتاب معھا ظعینة بھا فإن خاخ روضة تأتوا حتى انطلقوا فقال والمقداد والزبیر أنا
 معي ما قالت الكتاب أخرجي لھا قلنا بالظعینة نحن فإذا الروضة أتینا حتى خیلنا بنا تعادى فانطلقنا

 فیھ فإذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بھ فأتینا عقاصھا من فأخرجتھ قال الثیاب لنلقین أو الكتاب لتخرجن فقلنا كتاب
 رسول فقال ملسو هيلع هللا ىلص هللا سولر أمر ببعض یخبرھم المشركین من بمكة ناس إلى بلتعة أبي بن حاطب من
 كنت یقول قریش في ملصقا امرأ كنت إني علي تعجل ال هللا رسول یا قال ھذا ما حاطب یا ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 وأموالھم أھلیھم یحمون قرابات لھم من المھاجرین من معك من وكان أنفسھا من أكن ولم حلیفا
 دیني عن ارتدادا أفعلھ ولم يقرابت یحمون یدا عندھم أتخذ أن فیھم النسب من ذلك فاتني إذ فأحببت

 دعني هللا رسول یا عمر فقال صدقكم قد إنھ أما ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال اإلسالم بعد بالكفر رضا وال
 فقال بدرا شھد من على اطلع هللا لعل یدریك وما بدرا شھد قد إنھ فقال المنافق ھذا عنق أضرب
 أولیاء وعدوكم عدوي تتخذوا ال آمنوا الذین أیھا یا" السورة هللا فأنزل لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا
البخاري كتاب  .. إلى قولھ فقد ضّل عن سواء السبیل" من الحق جاءكم بما كفروا وقد بالمودة إلیھم تلقون

 المغازي

التعامل والتعاون مع المشركین لیس من أعمال ھذا یثبت أّن فقال أھل الشبھ والتأویالت الباطلة أّن 
الكفر األكبر، وأن العمل الظاھر یجب أن یكون مستصحباً بعمل الباطن لیثبت بھ الكفر. وذھبوا 

ین، و"تبادل المعلومات مع األعداء"، ون من ھذا لتحلیل مشاركة الكفار في حروبھم ضد المسلمیقفز
ومشاركتھم حمالت القضاء على "اإلرھاب"، والسماح لھم بإقامة قواعد عسكریة في بالد المسلمین. 

  !20فكان أن تحللوا من عقیدة الوالء والبراء بشكل كامل

 ودحضنا لھذه الشبھة سیكون من عدة أوجھ إن شاء هللا تعالى

یرى أن عمر  ،،لب الدلیل، ال بنظر الھوى والتفلت من الدلیلالحیاد وطالناظر في الواقعة بنظر  •
رضي هللا عنھ قد رأى أن عمل حاطب كفر، یستحق القتل، أي كفر أكبر ناقل عن الملة. بل 

"، وھو ولم أفعلھ ارتدادا عن دیني وال رضا بالكفر بعد اإلسالمنفسھ رأى ذلك، إذ قال " وحاطب
 ثالثة من الصحابة فھؤالء د علّي رضي هللا عنھ ولم یعترض.كذلك وجو نّص في الموضوع.

علیھ، ولم یأخذ على قولھ وال ھّمھ بقنل  قرھم، وأملسو هيلع هللا ىلصا على ھذا الحكم، أمام رسول هللا وتوافق
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حاطب. وال یقال إن حاطب كان یبیّن أن باطنھ لیس كفراً، وأن ھذا العمل یجب فیھ مراعاة 
تصنیف أي أمٍر یشیر إلى  ملسو هيلع هللا ىلصالباطن! فإن ھذا دور األنبیاء ال صحابتھم، ولم یذكر رسول هللا 

 على أنھ لیس كفراً أكبر، بالمرة.  ذاك العمل
ء األكبر ھو الذي أشار الیھ القرآن في آیاتھ، أّن الوالء صنفان، والء أكبر، ووالء أصغر. فالوال •

من حیث قلنا من قبل إلى أّن القرآن یأتي بالغایات تنصیصا علیھا، فإینما وردت كلمة الوالء في 
القرآن، ُحملت على الكفر األكبر. وقد نزلت آیة "یا أیھا الذین آمنوا ال تتخذوا ..." في ھذه 

أكبر. أّما الوالء األصغر، فھو من قبیل والء المعصیة، الواقعة، فدّل على أّن مناطھا كفٌر 
كمصاحبة مسلم لكافر، أو مھاداة الكفار في أعیادھم، تعظیما لھم وإكباراً، ال من قبیل الجیرة 

أو تقدیم كافر على مسلم في عمل ما مع استوائھما في الكفاءة، واألمور التي من ھذا مثال، 
ین "كجماعة"، فھذا والء أكبر، إن كان فیھ ضرر محتوم القبیل. أما ما ھو من شؤون المسلم

 على جماعة السلمین. 
 یجب أن نشیر الیھ ھنا، فرق وھناك  •

مكفرا، لكنھ من قبیل الفائدة الشخصیة الواقع من الفرد،  ،وھو أن یكون شكل الوالء .1
دلت قرائن قویة على صرف ھذا الوالء عن الكفر األكبر لوضوح قد كالمال، و

وھذا ال یكون من قبیل المصلحة المادیة، فھذا قد یكون في بعض حاالتھ كفراً أصغر، 
إثبات ضرورة االستحالل لتكفیره، بل ھو من قبیل اعتبار ظاھر القرینة فیتعارض 

عمل بقواعد الترجیح المعروفة في الفقھ، وال نجعلھا مسألة من مسائل ظاھران، ویُ 
فال نخلط بینھما، العقائد، ألنھا في أصلھا عقیدة، لكن موضوع التكفیر موضوع فقھي، 

 على أن یكون عمال فردیا ال جماعیاً.كما یفعل البعض، 

و مستقل في ذلك أو أن یكون الموالي للكفار، لیس فقط تابعا في قتال المسلمین، بل ھ .2
أیضاً، فھو یقتلھم ویعتقلھم بال معونة من الكفار، فوالء ھذا یرجع إلى أصل الحكم، وال 

 ینصرف بقرینة أبداً، بل تدل القرائن على أنھ یوالیھم إلیذاء المسلمین وقھرھم.
، وھو ما والتجھم أن اشتراط االستحالل لتوصیف عمل الكفر األكبر ھو من بدع اإلرجاء •

"الجحود"، قالوا طالما لم یجحد فھو لیس بكافٍر كفراً أكبر. قلنا البقاء على عمٍل  یسمونھ
ظاھره كفر في الكتاب والسنة ووضع تشاریغ مضادة لكتاب هللا، وقتل من یدعو إلى تطبیق 

حكم هللا ھو داللة مؤكدة على سقوط عقد القلب والجحود بالحكم. فھذه ظواھر تعضد ما 
تسمیة تلك األعمال بالكفر. أما أن یكون الجحود ھو التلفظ بلفظھ، فھذا تبیّن في القرآن من 

ال یكون، وقد قال تعالى "وجحدوا بھا واستیقنتھا أنفسھم ظلما وعلوا"، فأثبت الجحود مع 
 التصدیق الباطن. 

في وقت الحدث، یجعل األمر كلھ والحكم فیھ من قبیل الوحي، فأین  ملسو هيلع هللا ىلصأّن وجود رسول هللا  •
 ملسو هيلع هللا ىلصوم من بیننا ممن شھد بدراً؟ وشھادة بدر شرط في ھذا، فإن قول رسول هللا من ھم الی
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على هللا أنھ اطلھ وھو لم یّطلع، ولعل  ملسو هيلع هللا ىلص"لعل هللا .." معناه "إن هللا .."، إذ ال یتألى النبي 
. وأین األحزاب لعل الساعة تكون قریبا"لتأكید كماا في قول هللا تعالى "تستعمل في أسلوب ا

بالصدق وصحة الباطن؟ فھذه الواقعة، تخرج عن  ملسو هيلع هللا ىلصمن بیننا الیوم من یشھد لھم رسول هللا 
 فتصبح وقعة حال أو قضیة عیٍن ال تندرج تحت القاعدة العامة.  ،األصل

 

 ولو استرسلنا في شرح قضیة الظاھر والباطن لخرج البحث عن غرضھ المحدود.

 ونسأل هللا التوفیق والسداد

 عبد الحلیمد طارق 

 1438رجب  9 – 2017أبریل  5


