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 في عقيدة الفتّاح العليّ الكندرّي   ضالل بيان 

 د طارق عبد الحليم

 الحمد هلل والصالة والسالم على الحبيب المصطفي وآله وصحبه 

 تقدمة  (1)

، 1" الوضع اإلسالمي من المنظور الواقعي العالمي امتداداً، وتأكيداً، لما كتبت في مقالي األخير بعنوان "

، نفاقاً أو تخريباً أو ابتداعاً أو  الخارجين عن الخط السنّي الشرعّي اإلسالميّ تحدثت فيه عن بعض  حيث  

بل هي كذلك في بعض المنتسبين لتيارات فكرية منحرفة، سواء منهم من ينهج نهج    .. خلطاً وضالالً، قلت " 

ي والددو  الصومالي، أو من ينهج نهج اإلرجاء الكفري المعاصر مثل كتّاب اإلخوان أو الريسونكالخوارج 

وسائر تلك الحثالة الفكرية، التي تضّل الناس، وكأنها تعينهم على فهم اإلسالم والدين! ثم هناك من كان على  

زنني  حطريق حسبه الناس مستقيماً، ثم أعماه هللا وأضله، فأضل بضالله الكثير ..."، وردني، كالعادة، ما أ

، وغير ذلك مما ال أشتكي منه إال  عتنا اإلسالميةوأقّض مضجعي، الذي أقّضه بالفعل كّل ما يحدث في رق

سنوات ثم  ني سطور كتبها رجل ممن اعتقله األمريكان في أفغانستان، وحبسوه تللخالق سبحانه.، أقول ورد 

، قاطني  الزمرإسالمية المنتكسة وآل -في الجماعة الال ن أطلقوه، فكان أن سار على خطى إخوانه المنتكسي 

 تركيا.  

من هو، وأين قرأت   ت تذّكر ثم فلست ممن يُحسن تذكر األسماء عاّمة، األمر من هذا الرجل، ولم أدرك أول 

، ليس لشهرة الرجل، بل لشهرة جوانتانامو، وما يستدعي في العقل من توحش األمريكان  اسمه من قبل

    وتخلّفهم الحضارّي. 

بوصم اإلرجاء، بل غلو اإلرجاء، كعادة ما    ا هفيوقد وجدت هذه السطور، التي دمغ الرجل "الكندرّي" نفسه 

يكتب أصحاب هذا الضالل الَمعيب، الذي أودى بنا إلى ما نحن فيه اليوم، ملئ بالجهل والخلط والتهافت، ولم  

أمام أبسط قواعد المنطق العقلي   ن، في أي موضع منه، عقلية عالٍم أو تعليق علمّي، يقف على قدمي أرَ 

 واألصول الشرعية.  

وقد كتب هذا الرجل "الكندرّي" هذه المقاطع رّدأً على الشيخ أبي قتادة الفلسطيني، الذي اعترض على ما  

ورد في مقابلة للرجل "الكندرّي" على قناة فضائية، تعمل على تلميعه، بشأن مشروعية المجالس النيابية  

  لال يضارعه إال مدح االبن الكتانّي لكمدحاً عجيباً زائداً،   الشيخ الفلسطيني بعدما مدحه واالشتراك فيها، 

ً حق اً ال يحسن أن يقع من شيخٍ لرجٍل ال يُعلم عنه علمفساقط والقط!  ساء أشد  أ، فأحسن في فكرة الرّد بعدما ا

، وهي عادة من عادات  عرف بعدها خراب الرجل عقدياً وعلمياً حين  اإلساءة فيما سبق من مدح مقيت، 

رويبضات ثم يعجز عن إصالح ما خّرب! ورغم هذا اإلحسان المتأخر   شأن الشيخ، عافاه هللا منها، يرفع بها 
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في بعض ما رّد به، فإن لي عدة تعليقات على بعض ما ورد في رّده على الرجل "الكندرّي"، ليس هنا  

 عودة إن شاء هللا.  موضعها، حتى ال أخلط على القارئ فهمه، لكن لي إليها

بل وألف مرة، في شأن    ،عودة إلى أقوال الرجل "الكندرّي". ماذا أقول؟ وكم مرة سنردد ما كتبنا مرة وعشر

مرةٍ  من موضوع "الحكم بما أنزل هللا" وما تفّرع عنه من أمر االشتراك في المجالس النيابية وغيرها. بل كم 

، والشيخ الدكتور السباعي والشيخ  الظواهريدثوا، مثل الشيخ د كتب فيها كبار العلماء السنيين وخطبوا وتح

األعالم  دّون ، ومن قبل هؤالء أبي محمد المقدسي، بل وأبي قتادة الفلسطيني نفسه، في المرحلة اللندنية

الشيخ  ود شاكر، والمؤرخ اإلسالمي محمود شاكر، وعبد القادر عودة، وم ن أحمد ومحا اإلسالمية مثل الشيخ

يتحدث    مَ واألهم، ل  . مهم كلهءال يسعني هنا أن أثبت أسما  م،إبراهيم والشيخ السعدي وعشرات غيره محمد 

وهللا إنني أشعر بغثيان كمن يريد تقيأ  هؤالء الرويبضات في موضوعات ليس لهم بها طاقة وال علم؟!  

شر؟ أال يعون ما  طعامه، ودوار كمن يدور في حلقة مفرغة، ال يجد منها مخرجاً! أال يفهم هؤالء الب 

 أفقدوا البصر أم البصيرة أم كليهما؟!  يقرؤون؟ أم ال يقرؤون ما يرون؟ 

ومرّوجي  ما يسمونه األدلة هي هي ما رأينا منذ كتاب "دعاة ال قضاة"، وما ردده بعد ذلك قادة اإلخوان 

السروريين، ومن بعدهم المداخلة. لكن قدر  من يسمون باإلرجاء في كافة ما يسمى بالجماعات اإلسالمية، أو 

الضالين، يوما بعد يوم، فرداً بعد فرد.   هللا علينا أن نترك دعوة الناس إلى اإلسالم، لنكافح هؤالء المخربين 

فُ   َهل  "  ، فيما صّح عنه رضي هللا عنه عمر الفاروق وصدق   مُ   َما تَع ر  د  س اَلَم؟  يَه    قَاَل: اَل،  قُل ُت: قَاَل:  اإل  

ُمهُ  د  ، َزلَّةُ  يَه  َدالُ   ال عَال م  تَاب  ب   ال ُمنَاف ق   َوج  مُ   ال ك  َ  َوُحك  ة  األ  لّ يَن" ئ مَّ   إذ  ، ال عَال م   َزلَّةُ ومحل االستشهاد هنا ليس ب  . ال ُمض 

َدالُ الرجل "الكندرّي". وإنما في قوله " ذاك أمر  في عالم   هناك   ليس تَاب  ب  ال ُمنَاف ق   ج    يفلح  لم  جدال وهو  ". ال ك 

  عليه  ينبني  الذي  السنيّ  االستداللي المنهجو  العقدية، والثوابت   اإلسالمية األصول لكافة مخالف هو  إذ  فيه،

  خالف  وادعاء األصولية القواعد  ومخالفة  والتحريف الكذب  مع  هذا  األدلة. بين  والجمع   اآليات، فهم

   المنصوص.

الرجل "الكندرّي" المنافق المجادل   هذا  نترك  أن  يمكن  فال بعد.   ومن  قبل من  هلل  األمر  نقول!   ماذا لكن

عدم فهمه لها ابتداًء، بل ألنه وضعها في قالب يخدم اتجاهه الذي  بأكاد أجزم واألدلة، تالعب بي بالقرآن، أو 

 تبنّاه بعد أن قلب هللا سبحانه قلبه راساً على عقب بين إصبعيه، فصار قلبه كالكوز مجخياً والعياذ باهلل. 

مناطه فيما نقصد "تشريع  الذي و ، وسأرد على ما أورد في موضوع القول بأن "الحكم بغير ما أنزل هللا"

وأبيّن    معصية، ال كفراً ُمخرجاً من الملّة، القوانين المناقضة لشرع هللا وإلزام الناس بها تكريماً وتجريماً"

 خلط فهمه وسوء قصده واضطراب قوله، وهللا المستعان. 

 نقض ضالالت الرجل "الكندرّي"  (2)

ببضع كلمات، ال تسمن وال تُغني من جوع، من أّن  حاول الرجل "الكندرّي" أن يتقرب إلى أهل السنة أوالً 

الحكم بغير ما أنزل هللا معصية عظيمة، وأنه يجب التورع عنها وأنه ال يقبل بها ... إلى آخره، ألنه يعلم  
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داخل قرار نفسه أن في األمر "إّن"! وأنه على وشك تقرير فرية عقدية عظيمة تضرب صلب التوحيد  

عبادة. ولنأخذ بيده من أول السلم، كرضيع يلقم ثدي العلم في أول رشفاته، فنقرر  وأصله، توحيد األلوهية وال

له وألمثاله األصول والثوابت التي يسير عليها منهج أهل السنة في فهم اآليات وربطها ببعضها، وضم  

 يره باطالً األدلة وأطرافها في نسٍق واحد، ونبّي، له، ولغيره، في أثناء ذلك ما خرطوا فيه وتورطوا في تقر

تغافل عمداً عن فهم معنى "الحكم" والتحاكم، ومعنى  لم يفهم، أو حّرف أو ومصيبة الرجل "الكندرّي" في أنه 

"الكفر" المقصود في اآليات القرآنية ومناطه، وهو ما سنبيّنه فيما يستقبل من حديث إن شاء هللا، لندل به  

 على جهل ونفاق وضالل ذاك الرجل "الكندرّي".   

أن العبادة هي الطاعة والتذلل. والعبادة المطلقة هي الطاعة  ل أن نبدأ في هذا البيان أوّد أؤكد على مفهوم وقب

وأعلى درجات العبادة هي قبول حكم هللا وعدم استبداله بغيره، في نسق الحياة    .ص المطلقة، ال تتجزأ وال تنق

 حمل العباد على اتباع شرعه وأحكامه.   ، أيمعنى "الحكم بما أنزل هللا"و اإلنسانية اإلسالمية. وه 

هللا   اتقوا افة األنبياء والرسل ونزلت به الكتب، أن "كهذا هو لّب التوحيد وقلبه. هذا هو ما جاءت به  

العطف هنا هي عطف خاٍص على عام،   " واو " و.  نوحأو "أن اعبدوا هللا واتقوه وأطيعون"  الشعراء وأطيعون" 

فاتقوا هللا في  " 2عبادة هللا وتقواه. يقول الزمخشريّ  م إذ طاعة هللا في اتباع رسله هي داخلة  في مفهو 

 .  " طاعتي

وهذه العبادة تتدرج من شكلها الُمطلق، إلى صور أقل من ذاك المعنى، في مناطات مختلفة. لكن ال يجادل  

أحد في أّن المناط األعلى لخيانة تلك العبادة والخروج عن تلك الطاعة هو في اتخاذ مجموعة من القيم  

ما يكون من معاص، صورتها  والقوانين، وفرضها على العباد، كبديل لشرع هللا وحكمه. ثم أقل من ذلك 

 حكماً" وحقيقتها تصرفاً. والفارق شاسع، الفارق بين الكفر واإلسالم. 

 الرجل "الكندرّي" " عند الكفرالخلط في مفهوم "  •

   : الرجل "الكندرّي" فيما سوّد من صفحات يقول 

واإليمان، فاستخدام الشرع لمصطلح  المشكلة الرئيسية في هذا الباب هو طريقة التعامل مع مصطلح الكفر  "

( في الحديث الصحيح: رأيت أكثر أهل النار  ملسو هيلع هللا ىلص)الكفر( ال يعني ضرورةً الكفر المخرج من الملة، لقوله )

العشير ويكفرن اإلحسان(، كما   يكفرنالنساء، قالوا: بم يا رسول هللا؟ قال: بكفرهن، قيل: يكفرن باهلل؟ قال:  

سلم المسلمون من لسانه ويده( فليس المقصود به أن الكافر باهلل يصير مسلماً  (: )المسلم من  ملسو هيلع هللا ىلصفي قوله ) 

( في مسلم: )أنا بريء ممن َحلَق وَسلَق وَخَرق(، وهي  ملسو هيلع هللا ىلص بكف يده ولسانه عن المسلمين فحسب، وكقوله )
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)أن   التي تحلق رأسها عند المصيبة وترفع صوتها وتخرق ثيابها جزعاً، فال نستدل على كفرها بقوله تعالى

 هللا بريء من المشركين ورسوله( فال براءة إال من المشركين فتلحق بهم! 

(:  ملسو هيلع هللا ىلصرضوان هللا عليهم وفهموها حق فهمها كما في قوله )فإن هذا المعنى قد ترسخ في نفوس الصحابة   لذلك

 . " (: )ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض(.ملسو هيلع هللا ىلص )سباب المسلم فسوق وقتاله كفر( وقوله )

وال شك أن هذا ما لم يفهمه الرجل  ، ال شك أن األمر يدور حول فهم مصطلح اإلسالم والكفر واإليمانو

 "الكندرّي"، بل خلط فيه خلطاً عجيباً، يتجاوز خلط من سبقه. 

فإن "الشرع" أو "الشريعة"، قد بيّنت معنى الكفر واإلسالم بما ال مجال لالضطراب فيه، كيف وهو أساس  

 !  الدين وأصله

 قواعد أصولية في فهم النص القرآني:  •

يجب أن يكون مفهوما أنه فرق بين االستعمال الشرعي للمصطلحات بين القرآن والحديث. ومما هو مناسب  

الكفر واإليمان  للعرض هنا ما قرره العلماء من أن النّص القرآنّي يأتي بالغايات تنصيصاً عليها، أي أّن 

ية تأتي في القرآن بمعنى المخرج منها من الملة كما نص على ذلك  والفسق وغيرها من المصطلحات الشرع

فكان القرآن آتيا بالغايات تنصيصا عليها من حيث كان الحال والوقت يقتضي ذلك  الشاطبّي في الموافقات "

ومنبها بها على ما هو دائر بين الطرفين حتى يكون العقل ينظر فيما بينهما بحسب ما دله دليل الشرع فيميز  

ين المراتب بحسب القرب والبعد من أحد الطرفين كي ال يسكن إلى حالة هي مظنة الخوف لقربها من  ب

 . الطرف المذموم أو مظنة الرجاء لقربها من الطرف المحمود تربية حكيم خبير  

وقد روى في هذا المعنى عن أبي بكر الصديق في وصيته لعمر بن الخطاب عند موته حين قال له ألم تر أنه  

آية الرخاء ليكون المؤمن راغبا راهبا فال يرغب رغبة يتمنى   لت آية الرخاء مع آية الشدة وآية الشدة معنز

فيها على هللا ما ليس له وال يرهب رهبة يلقى فيها بيده إلى التهلكة أولم تر يا عمر أن هللا ذكر أهل النار  

قلت إني أخشى أن أكون منهم وذكر أهل  بسيء أعمالهم ألنه رد عليهم ما كان لهم من حسن فإذا ذكرتهم 

الجنة بأحسن أعمالهم ألنه تجاوز لهم عما كان لهم من سيء فإذا ذكرتهم قلت إني مقصر أين عملي من  

. ومعنى  3" أعمالهم هذا ما نقل وهو معنى ما تقدم فإن صح فذاك وإال فالمعنى صحيح يشهد له االستقراء 

"الكندرّي"، أن المناط الذي جاء في القرآن ذكره، مخالف  للمناطات التي رويت في  الرجل هذا، لو فهم 

. فتصف األحاديث  األحاديث، من أن األحاديث تبيّن ما في القرآن وتنص على ما هو "دائر بين الطرفين" 

تي تتحدث  ال ، كما في األحاديث التي ذكرها. وإنما حديثنا في آيات القرآن الكفر األصغر والمعاص واللمم

ُ فَأُولَئ َك ُهُم ال َكاف ُرونَ في أعلى مناطاته مثل " عن الكفر ُكم  ب َما أَن َزَل َّللاَّ ويجب اإلسهاب  . 44المائدة   " َوَمن  لَم  يَح 
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، وما اختلط من الفهم على  رضي هللا عنههنا في شرح معنى هذه اآلية العظيمة وما ورد فيها عن ابن عباس  

 باإلرجاء. كثير ممن ابتلى هللا 

 الحديث على آية المائدة ومعنى كلمة "الحكم" (3)

حين رأيت فيما سّود الرجل "الكندرّي" من صفحات يسميها بحثا علميا )!( أنه قد بدأ الحديث عن موضوع  

عرفت  "الحكم" بسرد أحاديث أجمع علماؤنا على تصنيفها في باب الكفر األصغر أو المعصية وإن عظمت،  

 ما سيأتي بعدها بحديث مخلّ ٍط مضطرب ملئ بالجهالة.  

بعد مقدمة مسرحية عن ضرورة فهم القرآن وأحكامه في كليتها الخ الخ ... وليته  يقول الرجل "الكندرّي"  

أخذ بنصيحة نفسه، لكنه ضعف العلم الشرعّي الشديد، أو األخذ منه برشفات "نتّية" أي من االنترنت إذا  

 )أي آية المائدة(  اآلية؟ في  الوارد  الكفر  من هللا  رحمهم  السابقون علماؤنا   فهم ماذا ، يقول "صّح التعبير

  طاووس روى  المراد، المعنى  له  ظهر  وجده  من الذي المفتاحُ  سرها في  ينطوي التي  الكلمة  هذه[ الكافرون ]

  الذي بالكفر   ليس إنه: )قال ( الكافرون هم  فأولئك هللا  أنزل  بما   يحكم لم  ومن ) اآلية  في قوله  عباس   ابن عن 

  أخرج  كما  واأللباني،   والذهبي  الحاكم صححه( كفر دون كفر  الملة، من  ينقل كفراً  ليس  وإنه  إليه،  تذهبون 

:  هلالج لج  هللا  قول المتشابه من  الحرورية  يتبع ومما : ) قال أنه  جبير بن  سعيد  عن  ١/ ٣٤١  الشريعة في اآلجري 

  رأوا فإذا{ يعدلون بربهم  كفروا  الذين ثم} معها  ويقرؤون { الكافرون هم   فأولئك  هللا  أنزل  بما يحكم  لم  ومن }

  فيخرجون  مشركون، األئمة  فهؤالء أشرك، فقد  بربه  عدل كفر  ومن  كفر، قد : قالوا  الحق  بغير يحكم  اإلمام 

 . اهـ (اآلية هذه  يتأولون   ألنهم  رأيت  ما فيفعلون

بعدهم هكذا! لم يأخذ من هذه اآلية إال ما ُروي عن طاووس عن ابن عباس! وعن سعيد بن جبير، ثم ممن جاء 

 من علماء رووا هذه اآلثار ألنها صحيحة في ذاتها، ال آلنها تدل على ما أراد هذا المخادع المدلّس.

الرجل "الكندرّي" نفسه، ومسطره بعقل فقد النظر وقلب فقد البصيرة. قال طاووس عن ابن  فلننظر فيما نقل 

". وهذه الجملة  كفر دون كفر  الملة، من  ينقل كفراً  ليس وإنه  إليه، تذهبون  الذي بالكفر   ليس  إنه عباس "

تتحدث عن نفسها! "الذي تذهبون إليه" أي إنه ليس في مجال شرح اآلية لمستمعيه من المتعلمين، بل هو يرّد  

ض السؤال عن مناط معيٍّن: هل تنطبق ع "تذهبون" يا كندرّي! فهذا مناط حكم وليس  يه هذه اآلية؟ ال في معر 

 تفسيراً آلية.  

علّق إال بما دّون اإلمام المحّدث أحمد شاكر، ونقل عن أخيه عالمة العربية محمود شاكر، لو سمع بها  ولن أ

 القصوى هنا:  ألهميتهالرجل "الكندرّي"، وإال فليسأل شيخه جوجل! سأنقل قولهما مع طوله 

م ومن غيرهم من  مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين للعل –بن عباس اعن  –وهذه اآلثار "

الجرآء على الدين يجعلونها عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت على بالد اإلسالم. وهناك أثر 

عن أبي مجلز في جدال اإلباضية الخوارج إياه فيما يصنع بعض األمراء من الجور فيحكمون في بعض قضائهم بما 
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بالحكم. والخوارج من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر فهم يجادلون  يخالف الشريعة عمدا إلى الهوى، أو جهال 

يريدون من أبي مجلز أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤالء األمراء ليكون لهم عذراً فيما يرون من الخروج 

ثبت هنا بالسيف. وهذان األثران رواهما الطبري وكتب عليهما أخي السيد محمود شاكر تعليقا نفيسا جدا فرأيت أن أ

 نص الرواية األولى للطبري ثم تعليق أخي على الروايتين.

مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس فقالوا: يا أبا مجلز  ا" فروى الطبري عن عمران بن حيدر قال: أتى أب

، قالوا: ومن لم يحكم  مقال: نعهم الكافرون؟ أحق هو؟   كفأولئأرأيت قول هللا تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل هللا 

ون،  هم الفاسق كفأولئ، قالوا: ومن لم يحكم بما أنزل هللا مقال: نعهم الظالمون، أحق هو؟  كفأولئبما أنزل هللا 

، قالوا: يا أبا مجلز، فيحكم هؤالء بما أنزل هللا )يريدون األمراء الظالمين من بني أمية( قال:  مقال: نعأحق هو؟ 

هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون، واليه يدعون، فإن تركوا منه شيئا عرفوا أنهم قد أصابوا ذنباً، فقالوا ال  

ني )يعني أنهم هم الخارجين ال هو( ال أرى، وأنكم ترون هذا وال وهللا ولكنك تفرق! قال: أنتم أولى بهذا م

 تحّرجون” فكتب أخي السيد محمود بمناسبة هذين النصين:  

هللا إني أبرأ إليك من الضاللة، وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدوا للكالم في زماننا هذا، قد تلمس 

 وفي القضاء في الدماء واألموال واألعراض بغير شريعة  المعذرة ألهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل هللا

هللا التي أنزلها في كتابه وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بالد اإلسالم. فلما وقف على هذين الخبرين،  

اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الدماء واألموال واألعراض بغير ما أنزل هللا وأن مخالفة شريعة هللا  

في القضاء العام ال تكفر الراضي بها والعامل عليها. والناظر في هذين الخبرين ال محيص له من معرفة  

السائل والمسئول، فأبو مجلز )الحق بن حميد الشيباني الدوسي( تابعي ثقة وكان يحب عليا وكان قوم أبي 

ن يوم صفين، واعتزلت يوم الجمل وصفين، فلما كان أمر الحكمي يمجلز وهم بنو شيبان من شيعة عل

الخوارج، كان فيمن خرج على علي طائفة من بني شيبان ومن بني سدوس بن شيبان بن ذهل، وهؤالء الذين 

سألوا أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس وهم نفر من اإلباضية..... هم أتباع عبد هللا بن إباض من  

 فر ليس بمشرك! فخالف أصحابه ... الحروروية )الخوارج( الذي قال: إن من خالف الخوارج كا

ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلز من اإلباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير األمراء ألنهم  

في معسكر السلكان، وألنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم هللا عنه، ولذلك قال في األثر األول: فإن  

أنهم قد أصابوا ذنبا، وقال في الخبر الثاني: إنهم يعملون بما يعملون وهم يعلمون  هم تركوا شيئا منه عرفوا

 أنهم مذنبون "

زماننا من القضاء في الدماء واألموال واألعراض بقانون مخالف لغير   ووإذن، فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدع

إلى حكم غير هللا في كتابه وعلى لسان نبيه   باالحتكامشرع اإلسالم، وال في إصدار قانون ملزم ألهل اإلسالم، 

هللا سبحانه صلى هللا عليه وسلم فهذا الفعل إعراض عن حكم هللا ورغبة عن دينه وإيثار ألحكام الكفر على حكم 

 وتعالى، وهذا كفر ال يشك أحد من أهل القبلة على اختالفهم في تكفير القائل به والداعي له. 

والذي نحن فيه اليوم، هو هجر ألحكام هللا عامة دون استثناء وإيثار أحكام غير حكمه، في كتابه وسنة نبيه، 

اإلسالم أن سن حاكما حكما جعله شريعة ملزمة للقضاء  وتعطيل لكل ما في شريعة هللا ....فإنه لم يحدث في تاريخ 

 بها ..

وأما أن يكون كان في زمان ابي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا لحكم هللا أو مؤثرا ألحكام  

ال يمكن  اإلسالم( فذلك لم يكن قط، ف معلى أحكاالكفر على أهل اإلسالم )وهي حال اليوم من آثر أحكام الكفر  لأه

فمن احتج بهذين األثرين وغيرهما في بابهما، وصرفها عن معناها، رغبة  صرف كالم أبي مجلز واإلباضيين إليه، 
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في نصرة السلطان، أو احتياال على تسويغ الحكم بما أنزل هللا وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد  

جحد حكم هللا ورضي بتبديل األحكام، فحكم الكافر المصر على  لحكم من أحكام هللا، أن يستتاب، فإن أصر وكابر و

انتهى نص أحمد ومحمود شاكر جزاهما هللا خيرا عميماً والجاهل بقدرهما  .اهـ  4  ( ألهل هذا الدين  فكفره معرو

هذا الزمان  عليه أن يسأل عنهما فهما علمين من أعالم الحديث واللغة العربية والتفسير ال يجاريهما أحد من أهل 

 " وال يكاد القرضاوي أن يقرض بعلمه طرف علومهما.

إذن، فهذا القول عن ابن عباس موّجه إلى بعض الخوارج اإلباضية، الذين أرادوا استخراج فتوى من ابن  

انوا يرتكبون بعض الظلم في تصرفاتهم، لكن  كعباس أو أبي مجلز، لتكفير بني أمية. ال أكثر وال أقل! وهم 

الخالفة منذ قرٍن من الزمن. فأن نعممها لتشمل كّل   سقوط يعة كان هو األصل والفيصل، حتى حكم الشر 

مناطات الحكم، ونسوي، من خالل هذا النص، بين فعل المعصية كما فعل بعض والة األمويين، وبين وضع  

فهذا ما لم يخطر   ع، كما عرفناه في مقالنا األول، وهو مواٍز للتشري تشريع مواٍز ورفع شريعة هللا في الحكم، 

وانظر رحمك هللا    مجلز وال طاووس وال ابن عبد البر، وال أحد من المسلمين! ي على بال ابن عباس وال اب 

ال باستتابة السلطان إذ ال محل    ستتابة من يتخذ هذه اآلثار لنصرة السلطان ممن يدعي العلمافهو يقول ب 

 عقل. معروف لمن له الرّدة، وهو ستتابته وحكمه ال

 ال؟!  أسمعك تقول  هل يكفي هذا؟ 

 الرجل "الكندرّي" بغاية الجهل واالستهتار.إذن دعنا نكمل شرح اآلية التي تحدث عنها 

  الكفر  أن من سدوس،  بني  من القوم  عن  مجلز و وأب  عباس  ابن فيها  أورد  ما و المائدة، آية  أنّ  سبق   فيما بيّنا

  القاعدة عن  عباس  ابن من  أعلم ليس  إذ  العقلية  المستحيالت  من  بل  صحيح،  غير  كفر" دون  "كفر هو   فيها

  وأن   كفر"، دون  "كفر بأنها تفسيرها   يكون أن  يمكن   ال  القرآن في ترد  التي  الكافرين  صفة أنّ  من  التفسيرية

 . شاكر أحمد  ذكر كما الردة، عقوبة  عليه   أصرّ  من يستحق  باألدلة  تالعب  هذا

  ما  عمدة  هي إذ  والتفسيرية،   األصولية الناحية  من  اآلية  هذه  إلى النظر  في  أخرى وجهة  إلى ننتقل   أن وقبل

 الجهبذين.  العالمين هاذين  غير قاله  ما  بعض   نضيف األغرار، المرجئة هؤالء  يقوله

في شرع هللا أن يحكم المسلمون في بالدهم بتشريع   –مع هذا    –أفيجوز  في “عمدة التفسير: “أقول:    أحمد شاكريعلّق  

الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله األهواء واآلراء الباطلة، يغيرونه ويبدلونه كما يشاؤون، ال  ا أوربمقتبس عن تشريعات 

 واضعه أوافق شرعة اإلسالم أم خالفها؟  ييبال

إال في ذلك العهد، عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظالم،    –ا نعلم من تاريخهم  فيم  -إن المسلمين لم يُب لَوا بهذا قط  

ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب اإلسالم التتار، ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين 

يق الحاكم إذ ذاك، لم يندمج فيه أحد من أفراد األمة  على دينهم وشريعتهم، وبأن هذا الحكم السيئ الجائر كان مصدره الفر

 اإلسالمية المحكومة، ولم يتعلموه ولم يعلموه ألبنائهم، فما أسرع ما زال أثره.

 
 وبعده، طبعة دار ابن الجوزي  345، ص 10تفسير الطبري المسمى جامع البيان تحقيق أحمد ومحمود شاكر، سورة المائدة، ج   4
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لذاك القانون الوضعي الذي صنعه عدو اإلسالم    – في القرن الثامن    –أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ بن كثير  

حال المسلمين في هذا العصر، في القرن الرابع عشر، إال في فرق واحد، أشرنا اليه آنفا: جنكيز خان، ألستم ترونه يصف  

 أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام، أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في األمة اإلسالمية وزال أثر ما صنعت.

ثم كان المسلمون اآلن أسوأ حاال وأشد ظلما وظالما منهم. ألن أكثر األمم اإلسالمية اآلن تندمج في هذ القوانين المخالفة  

بذاك “الياسق” الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر، هذه القوانين التي يصطنعها ناس    شيءللشريعة والتي هي أشبه  

مين ويفخرون بذلك آباء وأبناء، ثم يجلعون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا الياسق ينتسبون لإلسالم، ثم يتعلمها أبناء المسل

إلى    5  ستمساك بدينهم وشريعتهم “رجعيا” و”جامدا”الالعصري، ويحقرون من خالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى ا

 مثل ذلك من األلفاظ البذيئة. 

واللين   ىالتشريع اإلسالمي، يريدون تحويله إلى “ياسقهم الجديد” وبالهوينبل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من  

بأنهم يعملون على فصل    –وال يستحون    – تارة وبالمكر والخديعة تارة، وبما ملكت ايديهم من السلطات تارات، يصرحون  

 الدين عن الدولة. 

ريع الجديد! أو يجوز ألب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا ذن ألحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعنى التشإأفيجوز 

 واعتناقه واعتقاده والعمل به عالما كان األب أو جاهال؟! 

أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري، وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟! ما أظن أن  

بأن هذا القرآن أنزله هللا على رسوله كتابا محكما ال يأتيه الباطل رجال مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيال ويؤمن  

ما أظنه    – في كل حال    6من بين يديه وال من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب 

ال يلحقه التصحيح وال يستطيع إال أن يجزم غير متردد وال متأول، بأن والية القضاء في هذه الحال باطلة بطالنا أصليا، 

 اإلجازة.

إن األمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح، ال خفاء فيه وال مداورة، وال عذر ألحد ممن 

حسيب   امرئلنفسه “وكل    امرئ في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر    –كائنا من كان    – ينتسبون إلى اإلسالم  

 نفسه”.

 يصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه، غير متوانين وال مقصرين.أال فل

سيقول عني “عبيد هذا الياسق الجديد” وناصروه أني جامد وأني رجعّي وما إلى ذلك من األقاويل، أال فليقولوا ما شاؤوا،  

 7فما عبأت يوما بما يقال عني ولكني أقول ما يجب أن أقول”. 

 العالمة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم  اإلمام

وأما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير هللا مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم  وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: " 

قالوا أخطأنا وحكم  هللا هو الحق فهذا الذي صدر منه المرة ونحوها، أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن 

 .8"   فهذا كفر ناقل عن الملة ،الشرع أعدل

 
    بل إّن هؤالء يستخدمون التوصيفات التي أوجدتها الصليبية والصهيونية مثل "اإلرهابيون" و "المتطرفون" في وصف المسلمين من أهل السنة.  5
 بل إنه أمر توحيد وكفر، ووجوبه هنا هو وجوب اإليمان بالتوحيد ال وجوب كوجوب الفروع.   6
 . 216ص  1"عمدة التفاسير" أحمد شاكر، جـ  7
 مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم جمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم  8
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 الشيخ صالح الفوزان 

ففرق رحمه هللا بين الحكم الجزئي الذي ال يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع األحكام أو غالبها وقرر  "  

وجعل القانون الوضعي بديالً منها فهذا دليل على    أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقاً وذلك ألن من نحى الشريعة اإلسالمية

 9" أنه يرى القانون أحسن وأصلح من الشريعة وهذا ال شك فيه أنه كفر كفراً أكبر يخرج من الملة ويناقض التوحيد

 اإلمام العالمة الشيخ عبد العزيز بن باز 

 هـ[.  2/1405/ 5( في ]963العدد )  مجلة الدعوةنشر في فيما  عبد العزيز بن بازيقول الشيخ 

''الحكام بغير ما أنزل هللا أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم، فمن حكم بغير ما أنزل هللا  الجواب: يقول: 

م القوانين الوضعية بدالً من شرع هللا يرى أن ذلك أحسن من شرع هللا فهو كافر عند جميع المسلمين،  وهكذا من يحّك 

 “.   فضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم هللاويرى أن ذلك جائزاً، حتى وإن قال: إن تحكيم الشريعة أ

 -وهذا كمن ذكرنا لكم- أي: من أجاز الحكم بغير ما أنزل هللا من القوانين الوضعية، ولو قال: إن تحكيم الشريعة أفضل 

 مثل من يقول: 

 البرية دينا   من خير أديان     ولقد علمت بأن دين محمد 

الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم هللا، أما من حكم بغير ما أنزل هللا اتباعاً  ''ولو قال: إن تحكيم يقول: و

 .للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه''

 العالمة الشيخ عبد القادر عودة 

نوني مصر والعالم  ، أحد أئمة حركة اإلخوان وكبار منّظريها ومن كبار قاعبد القادر عودةوننقل نصاً من كتاب الشهيد 

اإلسالمي، فقد كان رحمة هللا عليه ممن فهم التوحيد وأدرك معانيه، وألنه قاض ومستشار قانوني في مصر فقد فهم ما  

إذا جاءت القوانين مخالفة للقرآن  تعني القوانين الوضعية فقال في كتابه العظيم “اإلسالم وأوضاعنا القانونية”، يقول: “

ادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية فهي باطلة بطالنا مطلقا وليس ألحد أن يطيعها، بل والسنة أو خارجة عن مب

طبعة المختار اإلسالمي. ويقول رحمة هللا عليه: “هذا هو حكم   54” صعلى عكس ذلك يجب على كل مسلم أن يحاربها

اإلسالم، وتلك هي سبيل المؤمنين، وقد أظلنا زمن فشا فيه المنكر وفسد أكثر الناس، فاألفراد ال يتناهون عن منكر فعلوه 

مات تسن للمسلمين قوانين  والحكام واألفراد يعصون هللا ويحلون ما حرم هللا، والحكووال يأمرون بمعروف افتقدوه، 

. ...من واجب كل مسلم...أن  تلزمهم الكفر وتردهم عن اإلسالم، فعلى كل مسلم أن يؤدى واجبه في هذه الفترة العصيبة

يهاجم القوانين األوضاع المخالفة لإلسالم، وأن يهاجم الحكومات والحكام الذين يضعون هذه القوانين أو يتولون حمايتها  

نتيجة موقفه هذا  1954.. وقد واجه رحمة هللا عليه عقوبة اإلعدام عام 18صالمخالفة لإلسالم”. وحماية األوضاع 

عبد الناصر وبين اإلخوان. أال فليعتبر هؤالء المقلدون الجهلة ممن يدعي   10ولتصفية حسابات شخصية بين الملحد

 لشهيد.إلى اإلخوان “الجدد”، ولينتسبوا إلى مثل هذا الرجل الملهم ا االنتساب

 
 ."كتاب التوحيد" صالح الفوزان  9

 مؤرخ الثورة فقد قال عبد الناصر: "ليس هناك جنة ونار إنما جنتنا ونارنا على هذه األرض". هيكل  وعلى عهدة محمد حسنين  10

http://www.alhawali.com/index.cfm?fuseaction=fahrastype&ftype=book&id=4000348
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ونقطع عنه وعن  ثم ننتقل إلى وجه آخر في تفسير آية المائدة، حتى ننقض كّل ما عليه الرجل "الكندرّي"، 

 . ، ليختنقوا ببدعتهم وانحرافهم يتنفسون، خّط الهواء الفاسد الذي  أمثاله

 العموم في آية المائدة  •

أصولياً جديراً بالتنويه، لم أصبه فيما كتبت من  حين نظرت مؤخراً في آية المائدة، رأيت أن هناك تفصيالً 

. فقد قال الرجل  في هذا الصدد، مي معرض شرح التوحيد  نت قبل في هذه المسألة، على كثرة ما دوّ 

 "الكندرّي": 

، فيدخل في هذا العموم كل من يحكم بغير ما أنزل هللا سواء  ]من[ اسم شرط جازم وهو من أدوات العموم"

كلما ازدادت هذه المحاّدة هلل ورسوله، وال يخفى   هلالج لجفي نازلة أو اثنتين أو أصالً عاماً لتزداد عقوبته عند هللا  

ل للشرع يحكم بغير ما أنزل هللا كذلك، واختيرت كلم فلم يقل  )يحكم( بعناية للداللة على المقصود،  ةأن المبّد 

)الحاكم( ألن داللة الفعل على المعنى أضعف من داللة االسم، فأقل الحكم بغير ما أنزل هللا ولو في نازلة  

ف الُمَكفّ رون أن يجعلوه مخرجاً عن   واحدة يستحق به العقوبة في آخره وهو الكفر، وعلى هذا المعنى ال يُسع 

كلمة )ومن لم يحكم بما أنزل هللا( إلى )ومن بدَّل حكم   تفسير السلف فعمدوا إلى تحريف معنى  فتهالملة لمخال

ل(؟   هللا( من غير برهان من هللا، إذ أين )لم يحكم( من )يُبَّد 

 فيه معنى إضافي زائد على المعنى الوارد في كتاب هللا فأين وجدوه؟ في أي آية أو سنة؟  التبديل

 " اهـ فهم علماؤنا السابقون رحمهم هللا من الكفر الوارد في اآلية؟  ماذا

 وهذا كلّه، وايم هللا، خرط  في خبط  في جهل في غباء... وقد تقدم الحديث عن كلمة "الكافرون".  

انية  مكوداللة وروده في معرض النفي تخرج إ. د العموم تفي " من"لكن عن موضوع العموم، فإننا نقول:  

؟  " من لم يحكم بما أنزل هللا"، فماذا عن فهو المسلم ل هللازما أنبقد يقال، من حكم  فهوم المخالفة إذ استخدام م 

 . 11ال يلزم كفره 

والجدير باالعتبار هنا هو أن اآلية بها عمومان: عموم "من في معرض النفّي" وعموم "ال" في الكافرون،  

 وكون كالهما في آية واحدة، ينبئ عن عالقة معينة بين العمومين. 

في   "الكافرون "ذا الحكم معناه، بناًء على ما عرفنا من معنى فالعموم األول يفيد دخول كّل من لم "يحكم"، وه

ض، هو اآلية، وفهم السلف منه في هذا المَ  "تشريع القوانين المناقضة لشرع هللا وإلزام الناس بها تكريماً  عر 

، والعموم في "ال" يُقصد به عموم الصفة في الموصوف الذي قام بهذا الفعل على تلك الهيئة.  وتجريماً"

يتوهم أحد أن للمسلمين دالة على هللا، كما توهمت بنو إسرائيل، فردهم   أال وفائدة العموم األول في "من" هو 

ُن أَب نَاءُ هللا سبحانه بقوله "  بُُكم ب ذُنُوب ُكم ۖ بَل  أَنتُمَوقَالَت  ال يَُهوُد َوالنََّصاَرٰى نَح  ن     َّللاَّ  وأحباؤه قل فَل َم يُعَّذ  مَّ بََشر  ّم 
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نعم اإلخوة لكم بنو  قاله حذيفة لمن ذكر إن هذه اآلية نزلت في اليهود خاصة "  وهو ما  . 18المائدة "  َخلَقَ 

ي هللا تعالى  نّ  ثم يثَ . 12الشراك"  إسرائيل، إن كان لكم كل حلوة ولهم كل مرة كال، وهللا لتسلكن طريقهم قدّ 

.  سبب أنهم "كافرون" هو عدم "الحكم بما أنزل هللا" أيّ هي الفاء الجوابية، باسم اإلشارة "فأولئك" والفاء هنا  

. ووجود  أّما العموم في "الكافرون" فهو عموم استغراق لكّل من يدخل تحت هذه الصفة، في هذا المحل

ورد في ذهن ضعفاء العقول، مثل جاهلنا هذا، أنها قد تشمل كّل أشكال "من لم  العموم األول قد يوهم ما 

يحكم" بالمعنى العام للحكم، فأتى العموم الثاني في "الكافرون"، بدال من "فأولئك كافرون" مثالً، بما له من  

ع العام  داللة غائية في القرآن ليدل على خصوصية في "من لم يحكم" ليدل على أنها تشير إلى التشري

ر إليها. ولعلنا نقول، إن جاز القول، أّن العموم على  االُمطلق، ال إلى كّل ما شكله الحكم، ال حقيقته المش

ً   ،. فال يفهمن أحد أن الحاكمالعموم، هو لون  من التخصيص في محلّه  في أمٍر من   ،بمعنى المتصرف فرديا

به أو نهاه عنه، هو من "الكافرون" في اآلية    بخالف ما أمره هللا   به أو بأحٍد من أهله،  الخاصة هأمور

الكريمة، وهو ما زلت فيه قدم الخوارج والمعتزلة، فكفّروا الكّل، وسقطت فيه توافه المرجئة فنفوا الكفر  

 األكبر في اآلية حتى على من شّرع، وأسبغوا اإلسالم على الكّل. 

 كلمة الحكم في األصول  •

م، هو ما فهمه السلف، حين قرروا التفرقة بين المعصية، خاصة التي تُسمى كفراً في  ك وهذا الفهم عن الح

كما استشهد الجهول "الكندري"، وبين الكفر األكبر الناقل عن الملّة، والذي لم يكن يخطر  السنة واألحاديث، 

وقد تحدث ابن تيمية  في بال أحٍد من العلماء أو العوام، منذ عصر الراشدين إلى سقوط الخالفة كما بيّنا.  

 وابن كثير في موضوع الحكم بالياسق، كما أوردنا. 

أو  والتخيير أ فكلمة الحكم، كما هو معلوم في األصول هي "خطاب الشارع إلى مجموع المكلفين، باالقتضاء 

واألحكام الشرعية تنقسم  . 13." أو "خطاب الشارع إلى مجموع المكلفين بمجموع األحكام الشرعية" الوضع 

تكليفية ووضعية، خمسة لكل صنف. فالتكليفية هي الوجوب والندب واإلباحة والكراهة )تنزيه أو تحريم   إلى

عند األحناف( والتحريم، والوضعية هي السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة، والصحة والبطالن  

 )والفساد عند األحناف(. 

تكليفية ووضعية، ما أنزل هللا بها من سلطان، تخالف  األمر هنا أّن القوانين الوضعية تضع بنفسها أحكاماً 

كّل أحكامه، تكليفاً ووضعاً. مثل أن "تبيح بيع الخمر" في أماكن معينة أو ألعمار معينة. وهنا حكم تكليفي  

وضعي جديد، وشرط  وضعي جديد! فإن لم يكن هذا تأله ونزع سلطة األلوهية من هللا سبحانه، فماذا تكون  

 
طبعة دار المعرفة، وجامع البيان على    375ص   6، عن فتح القدير للشوكاني جعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن حذيفة 12

 349ص  10الطبري ج تفسير 
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ارن هذا بمن نظر إلى امرأة أجنبية، فيُقال إنه حكم بغير ما أنزل هللا؟؟!! سبحانك هذا بهتان  إذن؟! وكيف يق

 وجهل وتغرير عظيم. 

  قد وال غيره   عباس   ابن  ه ال المعارضة ال غير فإنرّد نورد التالي من ق بل ولننهي الحديث عن آية المائدة، 

اآلية ذلك الفهم المريض كما بيّنا، لكن، حتى لو فرضنا أن ابن عباس قصد إلى ما يقولون، فهاكم    فهم

 الرّد:

: ثم إنه إن كان ما ذكره ابن عباس ليس  من قبيل المرفوع بل اجتهاد  ا بن عباس ليس تفسيراقول   •

الذي يمكن أن ينازع    االجتهاد من قبيل التفسير للغيبيات، فيكون من قبيل المرفوع بل هو من قبيل  

 فيه إن خالف ثوابت أخرى، وقد رجع بن عباس عن فتواه في تحليل زواج المتعة من قبل.     

بن عباس فإنه من  ال   برنا أن ذلك هو نظر : فإذا اعت قول الصحابي ومرتبته في األدلة الشرعية  •

يخصّ  الصحابي ال  “قول  أن  الفقه  في أصول  المخصصات  المعلوم  فإن  القرآن”،  ص عمومات 

يكون   للعموم عند الحنفية ال تكون إال بالمتصل، وهو ليس من قبيل ما نحن فيه، وعند الجمهور

بالمتصل والمنفصل، والمخصصات قد عّدها أهل األصول خ مسة عشر مخصصا  التخصيص 

 .  14ليس من بينها اجتهاد الصحابي 

واألمر الجدير بالذكر هنا، وبتذكير القارئ به، هو أّن الرجل "الكندري" لم يعترض على تخصيص العموم،  

بل وّسع في العموم حتى شمل ما ال يشمل من المعاٍص! فرّكب خطأ على خطأ وخرج عن ميزان األصول  

تحدث في هذه األمور. لكننا توسعنا، وسنتوسع زيادة فيما يأتي لتأصيل المسألة  أصالً، إذ ليس هو بجدير أن ي 

بالرغم من أّن محل المصيبة التي قالها الرجل "الكندري" ليس بالضبط هو في معنى عموم آيات المائدة، بل  

اكم  هي أقل درجة من ذلك، فال هي بموافقة لألصول وال مدعومة بفروع في محل النزاع، وهو كفر "الح

المشّرع". والمسألة ليست واضحة في عقل الرجل "الكندري"، إذ تحّدث عن أن المخالف تحول بمعنى  

ثم ألزم الشرع بأن "الُمبّدل" فقط هو من يكفر! ويشهد هللا أنه ال يدري ماذا يعني    الحاكم إلى "الُمبّدل"،

حين نأتي إلى مراجعة كّل فقرة كتبها الرجل  وهي نقطة سنمزقها تمزيقاً إن شاء هللا   الحاكم وال الُمبّدل! 

 فيما يأتي إن شاء هللا.  الكندرّي على حدة

بالطاعة المطلقة، التي شكلها األعلى التشريع المواٍز،  عمومات القرآن التي وردت في تخصيص هللا سبحانه 

 ومن األمثلة: كثرة تجدها في اآليات، منتشرة، تكررت وتقررت وتأكدت بما ال مجال لشك في مدلولها، 

ي َحَكًما"  األنعام   " أَفَغَي َر َّللاَّ  أَب تَغ 

يًّا " ُذ َول   األنعام   " قُل  أََغي َر َّللاَّ  أَتَّخ 
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ي َربًّا"  األنعام   " قُل  أََغي َر َّللاَّ  أَب غ 

ُ فَأُولَئ َك ُهُم ال َكاف ُرونَ " ُكم  ب َما أَن َزَل َّللاَّ  44المائدة  "َوَمن  لَم  يَح 

ُ فَأُولَئ َك ُهُم الظَّال ُمونَ  َوَمن  " ُكم  ب َما أَن َزَل َّللاَّ  45" المائدة لَم  يَح 

قُونَ " ُ فَأُولَئ َك ُهُم ال فَاس  ُكم  ب َما أَن َزَل َّللاَّ  47المائدة  "َوَمن  لَم  يَح 

َذ " َواَءُهم  َواح  َّب ع  أَه  ُ َواَل تَت ُكم  بَي نَُهم  ب َما أَن َزَل َّللاَّ ا  َوأَن  اح  ُ إ لَي َك فَإ ن  تََولَّو  ُهم  أَن  يَف ت نُوَك َعن  بَع ض  َما أَن َزَل َّللاَّ ر 

قُونَ  َن النَّاس  لَفَاس  م  َوإ نَّ َكث يًرا م  يبَُهم  ب بَع ض  ُذنُوب ه  ُ أَن  يُص  يُد َّللاَّ لَم  أَنََّما يُر   49المائدة   "فَاع 

ل يَّة  يَب غُوَن َوَمن  " َم ال َجاه  ٍم يُوق نُونَ أَفَُحك  ًما ل قَو  َن َّللاَّ  ُحك  َسُن م   50المائدة  "  أَح 

يُدوَن أَن  " ن  قَب ل َك يُر  َل م  َل إ لَي َك َوَما أُن ز  ُعُموَن أَنَُّهم  آَمنُوا ب َما أُن ز  يَن يَز   يَتََحاَكُموا إ لَى الطَّاُغوت   أَلَم  تََر إ لَى الَّذ 

ُروا أَن    يًداَوقَد  أُم  لَُّهم  َضاَلاًل بَع  يُد الشَّي َطاُن أَن  يُض  فُُروا ب ه  َويُر   60النساء  " يَك 

ثََر النَّاس   نَّ أَك  يُن ال قَيّ ُم َولَك  َّ  أََمَر أاَلَّ تَع بُُدوا إ الَّ إ يَّاهُ ذَل َك الّد  ُم إ الَّ ّلِل   43يوسف  اَل يَع لَُمونَ   إ ن  ال ُحك 

ينَ  أاََل لَهُ ال َخل قُ " ُ َربُّ ال عَالَم  ُر تَبَاَرَك َّللاَّ َم   54األعراف   " َواأل 

مَّ " م  َحَرًجا م  ه  ُدوا ف ي أَن فُس  ُموَك ف يَما َشَجَر بَي نَُهم  ثُمَّ اَل يَج  نُوَن َحتَّى يَُحّك  م  ا قََضي َت َويَُسلّ ُموا  فاََل َوَربّ َك اَل يُؤ 

ل يًما   65النساء  "تَس 

 وحده، هو أمر مستقر  كأساس للتوحيد والطاعة والعبادة، وهو ثمرة توحيد الربوبية.  أن الحكم إلى هللافأمر 

 وأعلى صوره هو إلزام العباد بتلك األحكام عامة، وإال فال عبادة وال طاعة وال توحيد.  

 أمر  مفروغ  منه في عقيدة المسلمين.  ، أّن الحكم )أي التشريع( بغير ما أذن هللا شرك  أكبر أمرُ 

ثم تراهم يفسرون ذات اآلية بأن  تحدث الرجل الكندرّي عن أن معارضيه يسوون بين الحكم والتبديل. قال "

 الرجل ال يعي ما يقول! ..."، يشهد هللا أن هذا )الحكم( فيها المقصود به تبديل الشرع ال الحكم 

السلطة والوالية، وبمعنى   الحكم يأتي بمعنى القضاء بين الناس، وبمعنى المكتوب في اللوح، وبمعنى

 التشريع. والمعنى المراد يتعين من السياق.  

ُكم بَي نَنَا ب ال َحّق  َوالَ ، وقوله تعالى "72طه  " فَاق ض  َما أَنَت قَاٍض انظر إلى قوله تعالى " ط   فَاح    22ص  " تُش ط 

 وكال المعنيان واحد وهو القضاء بين الناس أو الحكم بينهم في الحقوق 

ب ر   إ لَي كَ  يُوَحىٰ  َما َواتَّب ع  انظر إلى قوله تعالى " ُكمَ  َحتَّىٰ  َواص  ُ  يَح  ينَ  َخي رُ  َوُهوَ  َّللاَّ م  ، أي حتى  109" يونس ال َحاك 

 يأتي أمره وقضاءه سبحانه. 
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تَابَ  َمعَُهمُ  َوأَن َزلَ لى "انظر إلى قوله تعا ُكمَ  ب ال َحّق   ال ك  تَلَفُوا  ف يَما النَّاس   بَي نَ  ل يَح  ، أي ليضع  213" البقرة ف يه   اخ 

 التشريع اإللهي في كليته كما في الكتاب ليقضي بينهم بحسبه.  

ُكم   لَم   َوَمن  ومن ذلك "  ُ  أَن َزلَ  ب َما  يَح  ئ كَ  َّللاَّ  . 44" المائدة ُرونَ ال َكاف   ُهمُ  فَأُولَٰ

 ولنعد هنا لنرى ما كتب "الكندرّي" لنبيّن ما فيه مما اإلسالم منه براء. 

رضوان هللا عليهم وفهموها حق فهمها كما في  لذلك فإن هذا المعنى قد ترسخ في نفوس الصحابة   قوله:"

كفارا يضرب بعضكم رقاب  (: )ال ترجعوا بعدي ملسو هيلع هللا ىلص (: )سباب المسلم فسوق وقتاله كفر( وقوله ) ملسو هيلع هللا ىلصقوله ) 

 "اهـ  بعض(. 

وعرفنا أّن هذه األحاديث ال صلة لها بآية المائدة من مدخل استعمال كلمة الكفر    بيان خطله هنا،  انتهينا من 

في كال الموضعين من الكتاب والسنّة. وعرفنا التدليس والجهل في نسبة هذا الفهم السقيم المنحرف هو فهم  

  عنهم.  الصحابة والتابعين رضي هللا

( قول اإلمام أحمد عندما  ٥٩( وابن القيم في كتاب الصالة ) ٧/ ٢٥٤وذكر ابن تيمية في الفتاوى ) قوله: " 

سئل عن قوله تعالى: }ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون{ ما هذا الكفر؟ فقال: )كفر ال ينقل عن  

الحظ أن اإلمام   جيء من ذلك أمر ال يُختَلَُف فيه(، الملة، مثل اإليمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى ي

   " اهـ   أحمد رحمه هللا يحدد معنى )الكافرون( في اآلية

وهذا تدليس عظيم، على ابن تيمية وابن القيم واإلمام أحمد، وأهل السنة جميعا. فإن ما قاله اإلمام أحمد هو  

بها أمثال أئمة بني أميه ليست كفراً أكبر، وهذا  في نفس الصدد الذي ذكرنا، من حيث أن األعمال التي يقوم  

صحيح ال يمار فيه أحد، وهو ما رّد به ابن عباس وأبو مجلز في قولهما "ليس بالكفر الذي تذهبون إليه" أي  

 وقد شرحنا ذلك بالتفصيل فيما سبق.  الذي محّمله بنو أمية ومناطه المعاص واآلثام. 

هؤالء العلماء األجالء في تحديد معنى الكفر في اآلية، معظمهم جعل الكفر  تأمل كالم  قال الرجل الكندرّي: " 

ج من الملة، ومن جعله مخرجاً من الملة ربطه بالجحود كالجصاص، فمن   الوارد فيها هو الكفر الذي ال يُخر 

ج من الملة فقد خالف جميع هؤالء األئمة الكبار، ومن اّدعى  أنهم  ادعى أن الكفر الوارد في اآلية مخر 

قصدوا الحكم في قضية معينة ال التبديل والتشريع العام قلت هذه عليكم ال لكم، إذ هو اعتراف منكم أن  

هؤالء العلماء فهموا بداية اآلية )ومن لم يحكم( على أنها حكم في نازلة، فكيف خالفتموهم وجعلتموها في  

م في نازلة بغير ما أنزل هللا فقد كفر كفراً  التبديل؟ عجباً كيف زعموا أن السلف استدلوا باآلية أنه من َحكَ 

أصغر ثم تراهم يفسرون ذات اآلية بأن )الحكم( فيها المقصود به تبديل الشرع ال الحكم، وأن الكفر فيها  

 " اهـ مخرج من الملة؟ كال التفسيرين لذات اآلية؟ 

قد  ريض الوارد بها. فهو مرة أخرى، أتى الرجل االنحراف من ذات الباب. ولنتعرض هنا لبعض الخلط والم 

افترض أن هناك طائفتين من أهل السنة، يتناقضان في تفسيرهما! أولهما من قال إن اآلية في الكفر األكبر،  
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وأنهم إن قالوا ذلك خالفوا كافة األئمة! وقد شرحنا كيف أن هذا هو الفهم األصيل األصولّي لآلية ومناطها  

"! وال  قصدوا الحكم في قضية معينة ال التبديل والتشريع العام أنهم "األكبر. ثم تحّد عن طائفة أخرى يفترض 

ندري عن هذه الطائفة التي تحدثت عن أن آية المائدة تتحّدث عن قضية معينة! أين هي هذه الطائفة التي  

افترضها، ثم قارعها بدليل من عنده ثم أعلن التناقض عندا، وطار بفرحه كما فعل دون كيشوت في حربه  

طواحين الهوائية! من هذه الطائفة؟ أين قالوا ما قال إنهم قالوه؟! بيّن أحمد ومحمود شاكر في تفسير  مع ال

الطبري، الذي سرد كافة ما جاء عن الصحابة من آثار في هذا األمر، فبيّنوا أن هذا القول كان في الرّد على  

ي أمية على الكفر األكبر في هذه  الخوارج اإلباضية الذين أرادوا حمل أعمال المعصية من بعض والة بن

اآلية، ووصفوا أفعال والة بني أمية بالكفر األصغر، فأين "هذه عليكم ال لكم؟ ما الذي علينا ال لنا؟ من هؤالء  

 ! م هللال ؟! يعالخب ل الذي يتحدث عنهم هذا 

 ومما ذكره الجحود وربطه بالكفر في الحكم بغير ما أ نزل هللا 

 .  وموضعه في الشريعةالجحود  أوالً: 

. وكلمة الجحود مقصود بها فيما  وهذا موضوع كبير مستقل  بذاته، يدخل في باب "القصد في األعمال المكفّرة"

ا  َوَجَحُدوا ب َهاأورده الجصاص هو التكذيب، كما في آية النمل " تَي قَنَت َها أَنفُُسُهم  ُظل ًما َوُعلُوًّ ". فأوالً، نؤكد  َواس 

أّن األئمة في عصور السلف لم يكن يدور بخلدهم أن يأتي حاكم أو خليفة أو واٍل فيغير الشرع    مرة أخرى على 

)وسنبيّن معنى التبديل والتغيير(، فكانوا يتحّدون عمن كفر تكذيباً باألحكام، فكانت صورته الحكم بغيرها كما  

، وال دخل  لزام الناس بالقوانينهي صورة من حكم دون جحود، إذ إن العلّة في الكفر هنا هي "الحكم" أي إ

فيها للتكذيب وال للقصد، فهي من كفر العمل ال من الكفر العملي، والفارق بينهما شاسع، وهو ما بيّناه في  

الفرق بين الكفر العملّي الذي ورد في األحاديث، وكفر العمل الذي هو كفر  أكبر بمجرد العمل مثل تمزيق  

هللا عليه وسلم. فالفرق بين الكفر بالعمل والكفر العملي هو أساس في فهم    المصحف أو سب هللا أو النبي صلى 

 هذه النقطة الهامة.  

قال تعالى: )يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت  ووهاكم ما قال ابن حزم في هذا الصدد " 

 بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون(.  ه النبي وال تجهروا ل

هذا نص جلي وخطاب للمؤمنين بأن إيمانهم يبطل جملة وأعمالهم تحبط برفع أصواتهم فوق صوت النبي  ف

صلى هللا عليه وسلم دون جحد كان منهم أصال ولو كان منهم جحد لشعروا له، وهللا تعالى أخبرنا بأن ذلك  

يشعرون، فصح أن من أعمال الجسد ما يكون كفراً مبطالً إليمان فاعله جملة ومنه ما ال يكون   يكون وهم ال 

 (15)كفراً. لكن على ما حكم هللا تعالى به في كل ذلك وال مزيد"

 
 . 220ص  4الملل والنحل" البن حزم جـ ( " 15)
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ى يتضمن شكالً آخر للجحود وهو التغيير لما ثبت بعد العلم  نوهذا المع .  (16)الجحود لغة: اإلنكار بعد العلمو

 بحقيقته. 

 ال تعالى: )قال نّكروا لها عرشها( قال القرطبي: أي غيروه. ق

 معنيان شرعيان في القرآن الكريم:   -إذن   - بعد العلم به، فيكون للجحود  ءالتنكير أو اإلنكار تغيير للشيف

عتقاد القلبي، وهو ما صدر من فرعون وملئ الذين قال هللا تعالى فيهم:  والً: معنى التكذيب وهو يقابل اال أ

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً( وهذا المعنى يتضمن التغيير بالفعل، فهم قد غيروا ما ثبت عندهم  )

 .بيقين في قلوبهم فغيروه بألسنتهم وأنكروه أي جحدوه 

مع    -ارتكاب عمل مكفر مغيراً بذلك ما ثبت عنده أنه من عند هللا عز وجل    و انياً: معنى التغيير الصريح: هث

وهو المعنى الذي حكم هللا تعالى به بالكفر على اليهود في آية المائدة: )ومن لم يحكم بما أنزل    - التصديق به  

 . (17)  هللا فأولئك هم الكافرون(

الحكم الذي في التوراة دون حذفه منها ، ودون    ليهود إنما غيروااإن من المعلوم في سبب نزول اآلية أن  ف

اعتقاد أن هناك حكم جديد مستأنف نزل من عند هللا تعالى ، وإنما هم غيروه مع إثبات الحكم األصلي ، وكان  

كيف  )وذلك لمجرد اشتداد األمر عليهم ، وعدم قدرتهم على تنفيذه لفسقهم. يقول الطبري في تفسير قوله تعالى:  

مونك وع  ندهم التوراة(. يحّك 

وعندهم التوراة التي أنزلتها على موسى، والتي يقرون بها ، وأنها حق ، وأنها كتابي الذي أنزلته على نبي  "

ونه. ويعلمون أن حكمي فيها على  فع، وأن ما فيه من حكم فمن حكمي. يعلمون ذلك ال يتناكرونه وال يتدا

يقول: يتركون الحكم به بعد العلم بحكمي فيه جراءة    علمهم بذلك ويتولون.   ع الزاني المحصن الرجم، وهم م

عليَّ وعصياناً لي"
 (18). 

الحق أن هذا القول في المسألة ال يحتمل المكابرة، فليس في منطوق العبارات وال في مفهومها أي إشارة إلى  و

يغيّ ر بعض النصارى واليهود األحكام لما يعتقدون في أحبارهم    هما يزعمون أنه "الحق اإللهي" الذي بمقتضا

أن الوحي ال يزال ينزل عليهم ليغيروا ما عندهم بإرادة هللا. هذا شئ وما ورد عن كفر من غيَّر الشرائع مع  

 آخر.  ء شيإقرارها 

ى: "كان بنو إسرائيل أنزل هللا عليهم: إو زنى منكم أحد فارجموه   اذ يؤكد ذلك ما رواه الطبري بسنده عن السّد 

، فلم يزالوا بذلك حتى زنى رجل من خيارهم ، فلما اجتمعت بنو إسرائيل يرجمونه ، قام الخيار واألشراف  

فمنعوه ، ثم زنى رجل من الضعفاء ، فاجتمعوا ليرجموه ، فاجتمعت الضعفاء فقالـوا ال ترجـموه حتى تأتوا  

 
 . 108مختار الصحاح  ( 16)

 . 44المائدة  ( 17)
 . 247ص  6الطبري جـ ( 18)



 
17 

 

ئيل : إن هذا األمر قد اشتد علينا .. فتركوا الرجم وجعلوا مكانه  ا سربصاحبكم فترجموهما جميعاً ، فقالت بنو إ

 .   (19)  أربعين جلدة .."

أين بربك "الحق اإللهي" الذي يزعم بعض الناس أن اليهود وقد غيَّروا حكم التوراة في الزنا بمقتضاه؟ إنه  ف

تعالى، وإنما هي صورة أخرى من الكفر يعرضها هللا    من الواضح أنهم لم يعتقدوا تبديل الحكم من عند هللا 

ويعبد الناس لشرع جديد    - فيكون بذلك جاحداً له بالفعل    -تعالى على عباده رمزاً لمن يبدل الشرع ويغيّ ره  

 مستأنف مستعيضاً به عن شرع هللا المحكم كما فعلت اليهود. 

 اآلية .  (20) ثم يقولون هذا من عند هللا ..(م  ه ما عن قوله تعالى: )فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديأ

إنه ال يلزم منها صورة واحدة، هي صورة من يمحو من كتاب هللا حكماً ليثبت حكماً آخر ينسبه هلل تعالى،  ف

به بذلك  سوإنما هي تحتمل كذلك معنى كل من يكتب كتاباً في الدين ويجعله تفسيراً آليات هللا الثابتة عنده ، فين

برغم ثبوت الحكم هلل عنده ، وإنما كتب هو تفسيره من هواه ، وبهذا اعترض صاحب المنار على  هلل تعالى  

 السيوطي في تفسيره أن هذه اآلية فيمن يمحو حكماً ويثبت آخر فقط. يقول صاحب المنار: 

ما كتبوه فيها    إيهام العامة أن كل وإنما اآلية وعيد على من لبَّسوا على الناس بالكتابة وتأليف الكتب الدينية  "

 . (21)  مأخوذ من كتاب هللا.."

ما عن قول الجالل السيوطي في تفسيره: "إنهم كانوا يكتبون األحكام على خالف ما هي عليه في الكتاب كآية  أ

 الرجم ووصف النبي صلى هللا عليه وسلم". 

، والدليل على هذا مشهور  يثبتون هذه األحكام الجديدة في التوراة نفسها  يحمل على أنهم كانوا  ال هذا يجب أف

بالتوراة ليتلوها   مستفيض مما ورد في أسباب نزول آية المائدة من أنهم أتوا الرسول صلى هللا عليه وسلم 

فقال  : "..  عليه، فوضع أحدهم إصبعه على موضع آية الرجم فيها ليكتمها عنه. أخرج الشيخان واللفظ للبخاري

قالوا نسخم وجو فاتلوها إن كنتم صادقين(،  لليهود ما تصنعون بهما؟  بالتوراة  ههما ونخزيهما، قال: )فأتوا 

ا فقال لرجل منهم ممن يرضون: اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه، قال ارفع  وفجاؤ

 الرجم ولكننا نتكاتمه بيننا فأمر بهما فرجما". ة يدك، فرفع فإذا آية الرجم تلوح قال: يا محمد فيها آي

ه قد روى أنهم إنما قد نزعوا إلى الرسول صلوات هللا عليه ليأخذوا حكمه ليكون لهم رخصة عند هللا  ما أنك

فعلم أنهم إنما لم يكونوا ينسبون حكمهم الجديد هلل تعالى. روى الطبري: ".. قالوا سلوه لعلكم تجدون عنده  

 . (22) رخصة"

 
 . 235ص   6الطبري جـ ( 19)

 . 79البقرة ( 20)
 . 360ص    1المنار جـ ( 21)

 . 242ص   6لطبري جـ ( ا 22)
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تبديل الشريعة، وخلطه بين الحكم  الكندرّي، عن   بعد هذا البيان، ال أدري ما يقول المميعة المرجئة ومنهم 

 والتشريع، والحكم والتبديل. 

 23كفر العمل والكفر العمليّ  •

هذه النقطة في كتاب "حقيقة اإليمان" إال إننا نود اإلشارة إلى أّن كفر العمل هو ما  وقد توسعت في 

العملّي وهو الكفر األصغر فهو ما جاءت  يقتضي الكفر بمجرد العمل بغير جحود أو تكذيب، أما الكفر 

السنّة بتسمية فاعله كافرا، كالعبد اآلبق وكفران العشير وقتال المسلم للمسلم، وهوما اشترط فيه أهل  

 السنة والجماعة الجحود أو االستحالل ليكون كفرا أكبر. 

 ومثال الكفر بالعمل ما جاء في قوله تعالى: 

ئُونَ َولَئ ن  " ز  تَه  ُروا قَد   ،   َسأَل تَُهم  لَيَقُولُنَّ إ نََّما ُكنَّا نَُخوُض َونَل عَُب قُل  أَب اّلِلَّ  َوآيَات ه  َوَرُسول ه  ُكن تُم  تَس  اَل تَع تَذ 

تُم  بَع َد إ يَمان ُكم    65" التوبة َكفَر 

بيّن هللا سبحانه أن عمل هؤالء الثالثة وهو الخوض واللعب سبب في كفرهم، رغم   24ففي هذه الحادثة 

حلفهم أنهم كانوا ال يقصدون شراً وال استحالال أو جحودا، فرد هللا عليهم أن هذا العمل بذاته كفر أكبر  

 يسقط اإليمان بالكلية وهو "كفر عمل". 

   اقرأ رحمك هللا ما يقول الشيخ العالمة حافظ حكمي:

س: وإذا قيل لنا هل السجود للصنم واالستهانة بالكتاب وسب الرسول صلى هللا عليه وسلم والهزل بالدين  "
ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر فلم كان مخرجاً من الدين وقد عرفتم الكفر األصغر  

 بالعملي؟"  

إال من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما  ج: اعلم أن هذه األربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي 
  ءشييظهر منها، ولكنها ال تقع إال مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخالصه ومحبته وانقياده ال يبقى معها 

بد، ولم تكن هذه لتقع إال من    من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر االعتقادي وال 
مارد. وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن )قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد  منافق مارق أو معاند 

إسالمهم وهموا بما لم ينالوا( إال ذلك مع قولهم لما سئلوا )إنما كنا نخوض ونلعب( قال هللا تعالى: )قل أباهلل  
ف ال تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم(.  ن تستهزؤووآياته ورسوله كنتم  الكفر األصغر بالعملي  ونحن لم نُعّرِّ

   .25" مطلقا  بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم االعتقاد ولم يناقض قول القلب وعمله

  كذلك فليرجع إلى كتاب "درء الفتنة عن أهل السنة" للعالمة الفاضل الشيخ بكر أبو زيد.

 
 رجع اليه. ايمان" فإلعالجنا هذا الموضوع بتفصيل في كتابنا "حقيقة ا 23

 . اآلية بن كثير وأضواء البيان للشنقيطي في تفسير هذه افلترجع إلى تفسير الطبري و 24
 مائة سؤال وجواب للشيخ حافظ حكمي  25



 
19 

 

 كذلك فإن قول هللا تعالى:  

يَن  " يُدوَن أَن  يَتََحاَكُموا إ لَى  أَلَم  تََر إ لَى الَّذ  ن  قَب ل َك يُر  َل م  َل إ لَي َك َوَما أُن ز  ُعُموَن أَنَُّهم  آَمنُوا ب َما أُن ز  يَز 

يًدا لَُّهم  َضاَلاًل بَع  يُد الشَّي َطاُن أَن  يُض  فُُروا ب ه  َويُر  ُروا أَن  يَك   60" النساء  الطَّاُغوت  َوقَد  أُم 

ففي هذه اآلية يبين هللا سبحانه أن من يتحاكم إلى غير كتاب هللا وسنّة رسوله ويزعم في ذات الوقت أن في  

قلبه إيمان باهلل، يقرر هللا سبحانه أن ذلك مجرد زعم ال يسانده الواقع، بل يحكم بخالفه. فإن قال قائل: ولكن  

طق بلسانه أنّه مسلم، أنه كاذب في دعواه زاعم  لغير الحّق  الحاكم بغير ما أنزل هللا تشريعاً وتقنيناً وتخضيعاً ين

ال جملة وال تفصيال. يقول العالمة    باالعتقاد بشهادة هللا سبحانه عليه بذلك. واآلية ليس فيها ما يربط العمل  

 " القوانين:  تحكيم  في رسالة  األسبق  السعودية  مفتي  إبراهيم  بن  الشيخ محمد  قوله عز وجل  اإلمام  فإن   ...

يزعمون" تكذيب لهم فيما ادعوه من اإليمان فإنه ال يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى هللا عليه  "

وسلم مع اإليمان في قلب عبد أصالً، بل أحدهما ينافي اآلخر، والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة  

ه النبي صلى هللا عليه وسلم فقد حكم  أو حاكم إلى غير ما جاء ب  الحد فكل من حكم بغير ما جاء به النبي  

 26بالطاغوت وحاكم إليه ...( 

وهي محل االستشهاد هنا، إذ يرى هذا الرجل، وأمثاله، أن هناك من يغيّر أحكام هللا ويضع قوانين عامة  

وأن الجحود مهناه النطق بالتكذيب، ولم يكتف هذا  ويخّضع الناس لها، يمكن أن يكون مسلماً!    مضادة لها

 ل وأمثاله بقول هللا تعالى "الذين يزعمون" شاهداً على كفرهم! وهذا عين قول الجهمية. الرج

ثم إن الرجل ذهب فيما بعد ذلك في االستدالل بأمور فرعية، ال تقع تحت األمور العقدية الثابتة بقواعد  

ومثال ذلك تساؤله عن احتياط الشرع في اثبات جريمة الزنا على الزاني بضرورة األربع  متكررة متقررة.  

شهود، ثم ال يحتاط في موضوع الكفر في موضوع فيه خالف بين العلماء كالحكم بغير ما أنزل هللا؟! وهذا  

إن موضوع  تهريج وتضليل واستدالل في غير الموضع، ودوران، كالذي أخذه هو من قبل على أبي قتادة. ف

الخالف في كفر المشّرع الحاكم بغير ما أنزل هللا، ليس فيه خالف "معتبر" أوال، ثم إنه هو موضع الخالف  

بيننا وبين المبتدعة الذين ال يُعتبر خالفهم خالفا، وإال فإن اعتبرنا كّل ما ترّوج لبدعة عقدية هو تشكيك في  

 دين شيئاً!  األصل، وعدم اعتباره لالحتياط، ما بقي لنا من ال

واالحتياط في التكفير غير منع التكفير. فقول أحمد "حتى يأتي أمر  ال يختلف فيه" على سبيل المثال، قد يأتي  

من يرى أن هذا األمر ليس بذاك، فماذا نفعل إذا، بعد أن سلبنا الثوابت والقواعد وأساسيات العقيدة قوتها،  

وهللا الذي ال إله إال هو لو سمع أحمد ما قاله الرجل الكندرّي وأمثاله كثير، من أن    بأنه "قد يُختلف فيها"؟! 

الحاكم المشّرع بغير ما أنزل هللا مسلم طالما تحّدث بالشهادتين، ألمر بجلده، فلو أصر ألمر بمعاملته بحكم  

 المرتد، كما قال أحمد شاكر رحمه هللا! 

 
 "شرح رسالة تحكيم القوانين للشيخ العالمة محمد بن إبراهيم" شرح الشيخ سفر الحوالي  26
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النظر في الثوابت والقواعد، ثم في حكم االستثناءات والموانع   االحتياط في التكفير هو عمل الفقيه، في 

، فإن ثبت وجود الشروط وانتفاء الموانع، فال حرج في التكفير من حيث  والتأويل المقبول  األهلية والعوارض 

كغيره من األحكام، يقع تحت باب الفقه، والردة على الخصوص. ولو امتنع العلماء عن   هو حكم هو شرعي

ثم إن كان األمر يتعلق بالحكم  بهذا الواجب من النظر، ألنه، بحسب كلمات الرجل الكندري نفسه "القيام 

دخلنا في غياهب ومتاهات التكفير المطلق والمعيَّن والطائفة الممتنعة، وهل انتفت موانع الجهل والتأويل  

ما ذكرنا معارك بين الُمَكفّ رين  واإلكراه أم ال، والتيه في دهاليز قيام الحجة وفهم الحجة، وفي كل مسألة م

" فإنه يعنى التخلي عن اإلفتاء، وسبغ صفة اإلسالم على كفّار يريدون باإلسالم وأهله شراً، قوالً  أنفسهم!!

 وعمالً، بحجة أن غير ذلك يُدخلنا في متاهات ودهاليز!!! سبحانك ربي هذا جهل  وبهتان وغباء عظيم!  

حلقات السابقة، ال يمكن أن يُستوعب في مثل هذا البحث الصغير، إذ يجب،  واألمر الذي تحدث تناولناه في ال

لتتم الصورة في ذهن القارئ أو الدارس، أن ننظر في مصطلح اإليمان واإلسالم، وعالقتهما معا، ودرجات  

اإليمان، وداللة الظاهر على الباطن، وهي من أهم ما يُستشهد به على هؤالء المرجئة الجهمية، حيث  

رض ظاهر قول باللسان، وظاهر عمل باليد واللسان واألركان، أولهما يدل على اإلسالم والثاني يدل  يتعا

على الكفر األكبر كما فّصلنا، وحين يتعارض إسالم وكفر، فالحكم هو بتكفير المعين، ال بإسالمه، إذ ال  

النظر في معنى التصديق   يجتمع إسالم وكفر في قلب عبد، وفي هذا تفصيل كبير وأدلة مسرودة. كذلك يجب 

واإلقرار القلبي واللسانّي وموضع كّل منهما في الشريعة، ومعنى االلتزام، قوالً وفعالً، ثم رّد الشريعة  

 .  27ومعناه 

والحق أن الكندرّي، تناول هذا األمر بغاية من السطحية والسذاجة في التناول، فصار يستدل بافتراضات  

 وتصورات واهمة ليست من العلم في شيء كما أشرنا مثال في حديثه عن االحتياط في الشريعة!  

ها في الهامش إن شاء  نضعلذلك فإننا نكتفي بما أوردنا في هذه النقطة هنا، ونحيل القارئ على مراجع هامة 

 هللا، وهي دالة على غيرها لمن أراد التوسع. 

 مسألة االشتراك في البرلمانات العلمانية  •

المسألة هي التي كانت أصل الحوار في حديث الكندرّي وأبي قتادة، الذي مّد يد الحنان والرحمة  وهذه 

م يسعه هذا الحنان والتحنان واألدب الجّم  واألخوة لرجٍل يمار  في التوحيد ويدلّس في معناه األصلّي، ولكن ل 

والتواضع للعلم أن يفعل ذلك مع من هم من المفترض أن يكونوا على مذهبه اللندني "القديم"، بعد التبري  

 طبعا، والتي عيّره بها الكندري، والتمسنا، وإخواننا في هللا، له فيها العذر.   من فتوى القرويين

 
راجع كتابي "اإليمان" و"اإليمان األوسط" البن تيمية، وكتاب "اإليمان" لمحمد نعيم ياسين، وكتاب "حقيقة اإليمان" طارق عبد    27

كتاب "معالم االنطالقة  كتاب "حّد اإلسالم" عبد المجيد الشاذلي، " طارق عبد الحليم،  المختصر المفيد في مفهوم التوحيد بحث "  الحليم،

، غير ما دّون الشيخ أبو محمد المقدسي ودورات الشيخ هاني السباعي، وغير ذلك ما ال يُحصى من  الكبرى" محمد عبد الهادي المصري

 . ومعناه كتب وأبحاث في التوحيد

https://tariq-abdelhaleem.net/ar/post/73145/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF


 
21 

 

لرجال في مواضع الفصال. حين تكون المسائل فاصلة بين حق جلّي وباطٍل  على كّل حال، فأقول: يُمتحن ا

جلّي، هنالك يكون االمتحان الذ يكشف قوة الرجل في عقيدته وحبه لها ونصرته لمبادئها، دون ظواهر  

التي   ت التخنث التي شاعت بين أبناء هذا الجيل، باسم السلمية واإلخوة والتعاون المشترك، وهذه الخزعبال

لت بعيداً عن معناها األصلّي الصحيح، لتقع على مناطات تدمر األمة وثوابتها وقواعدها، وتفتح األبواب  ُحم

على مصراعيها أمام أعدائها المتدثرين بأسماء المسلمين، أو المتخفين تحت رايات دعوات إسالمية، يعلم هللا  

 والراسخون في العلم ما حقيقتها. 

والبرلمانات هي الكيانات التي تنشأ عن ممارسة "الديموقراطية" أي حكم الشعب للشعب، حيث يعيّن الشعب  

ليقننوا ما ينظم حياة الناس في كافة مناحي الحياة، بغض النظر عن أي شريعة معينة.  ممثليه، افتراضاً، 

ية تفصل الدين عن الدولة، بشكل  وهذا هو الذي عليه األمر في برلمانات العرب والعجم، فكلها دول علمان 

واضح صريح في دساتيرها. هذا ما ال يصح المراء فيه وال الجدل وال ادعاء الخالف. وهو أمر يزيد عليه  

أن ما تقنّنه البرلمانات العربية، خالفا للغربية، هو ما يوافق هوى حكامها، ملوكاً أو رؤساء، على السواء،  

 ، وإن تلبّست بالديموقراطية المزيفة أصالً. فهي كلها ديكتاتوريات في حقيقتها

دور البرلماني هو النظر في هذه القوانين، والموافقة عليها، كما تُعرض   إذن، فما هو دور البرلماني هنا؟ 

في غالب األمر في بالدنا، أو مع تعديل بسيط، ثم تصدر هذه القوانين باسم الهيئة البرلمانية كلها، موقعة من  

  ثناء.الجميع بال است

هي إذن هيئة شركية بحتة ال يقول مسلم بأنها هيئة تتخذ اإلسالم دينا، ال دستوريا وال واقعياً. فمن أبسط  

)!(، أن ال يتخذ   قواعد الوالء والبراء الذي هو مفصل من مفاصل التوحيد، إن اعترف به الرجل الكندريّ 

 أو سبب.   المرء لنفسه مكاناً في مثل هذه الهيئة، تحت أي شكل أو لون 

هللا رباً ومحمد رسوال واإلسالم دينا،    اهذا قدر  عام مشترك ال أعتقد أن كثيراً من عقالء الناس الذين اتخذو

يعارضه، أو يعانده. إال إن كان ال يرى أن هذه الهيئة شركية، وهو ما ال أستطيع أن استوعب على  

اإلطالق! قد يمكن أن نفهم هذا القول من بوذي أو نصراني أو مجوسي، لكن أن يقول بهذا مسلم يعلم ويتلو  

وأن سلطة سّن القوانين المخالفة للشريعة هي سلطة غاشمة تتأله على هللا  ما سردنا من آيات في حاكمية هللا،  

 تغتصب حق األلوهية األول.  

واألدهى أن يزعم أحد أّن هذا مواٍز لرجل يفرض واجباً معيناً على عّماله، أو في بيته، فهذا أخرق جاهل.  

 هذا التشريع.  ولو أّن صاحب شركة أصدر قراراً بمنع موظفيه من الصالة مثالً لكفر ب

واألدهى ما ادعاه الرجل الكندرّي، واعترف له بالجّدة في هذا االدعاء الذي لم يأت به أحجا قبله، وهو أن  

أمر الفشل البرلمانّي واالشتراك في هذه الهيئات ليس من أجل حرمتها، فال ينصرها هللا، لكن بسبب أّن  

ب! هذا وحده يكفي أن يجعل الرجل مؤهالً لمستشفى  المشاركين في البرلمان ال يقوموا بعملهم على ما يج

أي إحسان في العمل يريد هذا الرجل الغريب أن يقوم به "اإلسالميون" في مجلس دستوره ينص  المجانين! 
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على أن مصدر القوانين ليس الكتاب والسنة، بل مرجعيته إلى القوانين األوروبية والعالمية، ومنها، وحالياً  

 في عهد السيسي، ليس منها، شريعة اإلسالم!  

دلة يمكن أن يأتي بها باحث أو أكاديمي مسلم على خبال مثل هذا القائل  ال أدري أي محاورة أو مناظرة أو أ

وسقوط أقواله. ولعل الرجل يهيئ لتقديم نفسه كمرشح لمجلس النواب المصري، برعاية الحكومة الحالية،  

لنرى كيف يكون إحسان العمل والوصول بالبالد إلى الحكم اإلسالمّي من خالل البرلمان الشركّي، وهو  

 فيه! وصدق الحبيب المصطفى فيما أسنده البخاري "إن لم تستح فاصنع ما شئت". عضو  

، فيما يأتون به من مزاعم، كقصة مؤمن آل فرعون أو حكم  وال نرى أّن مناقشة أدلة الرّد على المرجئة

ما أنول  سيدنا يوسف ومثل تلك األدلة المتهافتة، من حيث أّن الرجل "الكندرّي" ال يعترف بكفر الحاكم بغير 

هللا اصالً، ال الرأس وال الحكومة وال الهيئة "التشريعية" وال "الجيش" الحامي لذاك النظام! الرجل الكندرّي  

أصدر فرماناً بإسالم كافة مواطني الرقعة التي سادتها الخالفة منذ بدايتها إلى يومنا هذا، دون استثناء أحد أيّا  

للرجل الذي اشتكي له من إنه يجد ريحاً فعل يترك  عليه وسلم قال  كان، بناًء على أّن رسول هللا صلى هللا  

! هذا وهللا من األمثلة التي ضربها دليالً على  متفق عليه ال ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريًحا"المسجد، "

للعقالء، فقصده واضح،  وجوب االحتياط في التكفير، والذي قصد به "عدم التكفير"، وإن ظّن أنه مخادع 

 و "التوقف عن التكفير" ال االحتياط فيه. وه 

فقد نجد لعالم قولين   أيُّنا ال يتعارض ظاهر كالمه في موضع مع موضع آخر؟ انظر إلى قوله العجيب "

متعارضين، أو قوالً مشتبهاً في أمٍر خطير يعارضه علماء آخرون، فالحذر من تتبع المتشابه وترك المحكم  

  والسنة، ولنتفحص مواقع أقدامنا، وما أعظمها من كلمة: )السالمة ال يعدلها شيء(، الثابت في القرآن  

فالواجب أن نجعل الُمحَكم هو األصل، ونؤول المتشابه بما يتوافق مع المحكم كي ال نقع في اللبس  

 اهـ " واالنحراف، فالمحكم في قضيتنا هو أن المرء إذا دخل في اإلسالم بيقين ال نخرجه منه إال بيقين 

جعل هذا المفتون آية المائدة، وكّل اآليات التي سردنا في وجوب التحاكم إلى الشرع، وأن العبادة هي طاعة  

هللا بنص القرآن، وأن هذه هي مهمة األنبياء األولى، وأّن هذا هو عمل الحبيب المصطفي صلى هللا عليه  

د الحميد، مع ظلم في بعضهم، جعل هذا  وسلم والراشدين وكافة خلفاء المسلمين حتى يوم خرج السلكان عب

المراهق الفكرّي هذه األدلة كلها من المتشابه الذي ال يحمل يقيناً، وجعل صورة النطق بالشهادتين هي اليقين  

 األوحد عهده! أال ما أخسرك وأبعدك عن فهم دين هللا! 

(10 ) 

قطة "المصلحة"، التي اتخذها هؤالء  ، التي سأتناولها هي ناألقل أهميةولعل النقطة األخيرة، وإن لم تكن 

النفر من المرجئة الجهمية، صنماً صغيراً يُعبد مع صنم الديموقراطية األعظم! وقد أشار الرجل الكندرّي إلى  

 . المصلحة فجعل استخدامها يخضع للظروف المحيطة، ليس إال 
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ة البرلمانية تختلف من بلد آلخر  أما عن حكم المشاركة البرلمانية لمصلحة شرعية، فبما أن طبيعة الحياقال "

 ". اهـ  فإن حكمها يختلف تبعاً، فإن كانت هناك مصلحة شرعية من المشاركة جاز 

، وأن العلّة هي "المصلحة"! وهذا خلط وخبط وتدليس   وهذا يعني أّن الجواز هو حكم األصل في المشاركة

 فهمها. كبير يدل على سطحية في تناول األدلة الشرعية ممن ال يحسن 

الشريعة جاءت بمراعاة مصالح العباد، يعني أن كّل حكم شرعّي ثابت هو مصلحة محضة للعباد، سواء في  

الدنيا أو في اآلخرة أو فيهما معا. ولكن هذا ال يعني أن مّل ما أُطلق عليه مصلحة من هذا أو ذاك فهو مقبول  

نيان الشريعة إذ لكّلٍ مصلحة يراها، سواًء لنفسه  شرعّي، ألسباب عديدة، أولها ورأسها أّن هذا هدم  كامل  لب

أو لغيره، سواًء فرداً أو جماعة. فإن اعتبرنا ذاك الفهم الثاني المريض، الذي ينشره أمثال "الكندرّي"، فليس  

أو ما شئت مما   ة هناك داع لشرع هللا أصالً، ويكون األصل هو مبدأ المصلحة أو فلسفة المصلحة أو المنفعي

 هذا المعنى من علوم وقوانين علمانية ال صلة لها بالدين. تفرع على  

والمصلحة هي أحد األدلة الشرعية، لكنها تأتي متأخرة في المرتبة بعد غالب األدلة األخرى الرئيسة، وهي  

تفصيل في مرتبتها مع القياس، من حيث أن علة المصلحة المرسلة    ىالكتاب والسنة واإلجماع والقياس عل 

وافق مقاصد  ت  تيال المصلحةناسب الُمرسل. وتعريف المصلحة المرسلة في األصول هي أنها "تقوم على الم

.  وإن شهدت له أدلة الشرع بشكٍل كلّي عام  28" أو اإللغاء بدليل خاص  باالعتبارلم يشهد له الشرع و  الشريعة

 فإن شهد لها دليل خاص دخلت تحت القياس.  

أو  " أو سنة  أال يكون هناك نّص ُمعرض من كتاٍب  التعريف، يجب  الدليل، كما في  هذا  والعتبار 

ثابت بعلة ظاهرة أو مستنبطة بطريق أقوى من اإلرسال. وهنا يأتي معنى أنها تدخل  إجماع، أو قياس  

لفعل ضرراً، فإن كان هذا الفعل لم يرد من قبل في  تحت كلّي عام يشهد له، أي مثل أن نرى في ا

الواقع أو أحكام الشرع، فإنه يقع تحت كلية عامة هي قاعدة "رفع الضرر"، فيجوز اعتبار اإللغاء  

أوالً: أن ال يكون جنس المعنى المناسب ـ أو جنس المصلحة ـ  فيه. يقول الشاطبي في هذا المعنى: "

بنقيض    :مة له أي شاهد في تصرفات الشرع بعا للميراث هو المعاملة  القتل؛  يُقال إن منع  مثل أن 

المقصود: فإن هذا المعنىـ  وهو المعاملة بنقيض المقصودـ  وإن كانت ُمعتبرة ومناسبة في هذا النص؛  

إال أنها تقديرية ولم ترد في أي موضع آخر في الشرع بحيث يظهر أن الشارع يُعتبر دوًما في العقوبة  

 ض المقصود.  المعاملة بنقي

ثانيًا: أن يكون الشرع قد اعتبر جنس هذا المعنى، وأن يكون مالئًما لتصرفاته على الجملة باستقراء  

 ".  المصلحة الُمرسلة أدلة جزئية كثيرة دون دليل خاص معين: وهذا القسم هو ما يُطلق عليه "

 : 29وقد بيّن العلماء شروط اعتبار المصلحة المعتبرة في هذه الشروط 

 ال الحقيقة   ة يكون مصلحة بأن تكون من قبيل المصلحة المتوهم الأ •

 
 246، وأصول الفقه أبو زهرة ص 174ص   1انظر المستصفى ج 28
   كتاب المقاصد  2ج ، الموافقات للشاطبي  طبعة دار الفكر  وبعدها 244راجع موضوع المصلحة في أصول الفقه أبو زهرة   29
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 عدم معارضة المصلحة للنص من كتاب أو سنة  •

 عدم معارضة المصلحة لمصلحة أهم منها أو جلبها لمفسدة أكبر من مصلحتها  •

 درجة القطعية والظنية  •

وهذه الشروط لها أدلتها وإن كنا ال نريد سردها هنا لعدم اإلطالة والخروج عن المقصود، وهو أّن إلقاء كلمة  

ونود هنا أن نؤكد على ما  "المصلحة" في بحٍث ما ال يجعل حكمها مقبوالً إال إن استوفت الشروط المذكورة.  

وقد رأيت نقل النّص مع    :الشريعة لالمتثال النوع الرابع: مقاصد وضع  ،30كتاب المقاصد ذكره الشاطبّي في 

 طوله ألهميته القصوى: 

   المسألة األولى  "
المقصد شرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا هلل اختيارا كما هو عبد هلل  

 :اضطرارا. والدليل على ذلك أمور
النص الصريح الدال على أن العباد خلقوا للتعبد هلل والدخول تحت أمره ونهيه كقوله تعالى } وما خلقت   أحدها 

الجن واإلنس إال ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون { وقوله تعالى } وأمر أهلك بالصالة  
بدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم  واصطبر عليها ال نسألك رزقا نحن نرزقك { وقوله } يا أيها الناس اع

تتقون { ثم شرح هذه العبادة في تفاصيل السورة كقوله تعالى } ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب  
السورة من األحكام وقوله }   في ولكن البر من آمن { إلى قوله } وأولئك هم المتقون { وهكذا إلى تمام ما ذكر 

 وال تشركوا به شيئا { إلى غير ذلك من اآليات اآلمرة بالعباد على اإلطالق وبتفاصيلها على العموم  واعبدوا هللا
 جميع األحوال واالنقياد إلى أحكامه على كل حال وهو معنى التعبد هلل   في فذلك كله راجع إلى الرجوع إلى هللا 

الفة أمر هللا وذم من أعرض عن هللا وإيعادهم  : ما دل على ذم مخالفة هذا القصد من النهي أوال عن مخوالثاني
بالعذاب العاجل من العقوبات الخاصة بكل صنف من أصناف المخالفات والعذاب اآلجل فى الدار اآلخرة وأصل  
ذلك اتباع الهوي واالنقياد إلى طاعة األغراض العاجلة والشهوات الزائلة فقد جعل هللا اتباع الهوى مضادا للحق  

قوله تعالى } يا داود إنا جعلناك خليفة في األرض فاحكم بين الناس بالحق وال تتبع الهوى   في كما   وعده قسيما له
فيضلك عن سبيل هللا { اآلية وقال تعالى } فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى { وقال فى  

المأوى { وقال } وما ينطق عن الهوى إن  قسيمه } وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي 
شيئين الوحى وهو الشريعة والهوى فال ثالث لهما وإذا كان كذلك فهما   في هو إال وحي يوحى { فقد حصر األمر 

 الوحى توجه للهوى  في متضادان وحين تعين الحق 
لى علم { وقال } ولو اتبع  ضده فاتباع الهوى مضاد للحق وقال تعالى } أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله هللا ع

 
 وبعدها، طبعة دار المعرفة   168ص  2الموافقات ج  30
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الحق أهواءهم لفسدت السماوات واألرض ومن فيهن { وقال } أولئك الذين طبع هللا على قلوبهم واتبعوا أهواءهم {  
وقال } أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم { وتأمل فكل موضع ذكر هللا تعالى  

رض الذم له ولمتبعيه وقد روى هذا المعنى عن ابن عباس أنه قال ما ذكر هللا  مع  في فيه الهوى فإنما جاء به 
أن قصد الشارع الخروج عن اتباع الهوى والدخول تحت التعبد   في كتابه إال ذمه فهذا كله واضح  في الهوى 
  .للمولى 
اتباع الهوى   في رسال المصالح الدينية والدنيوية ال تحصل مع االستما علم بالتجارب والعادات من أن  والثالث

وهذا معروف   ذلك من التهارج والتقاتل والهالك الذى هو مضاد لتلك المصالح في والمشي مع األغراض لما يلزم 
عندهم بالتجارب والعادات المستمرة ولذلك اتفقوا على ذم من اتبع شهواته وسار حيث سارت به حتى إن من تقدم  

  في ة درست كانوا يقتضون المصالح الدنيوية بكف كل من اتبع هواه ممن ال شريعة له يتبعها أو كان له شريع
النظر العقلي وما اتفقوا عليه إال لصحته عندهم وإطراد العوائد باقتضائه ما أرادوا من إقامة صالح الدنيا وهى  

ن يستدل  الجملة وهو أظهر من أ في يسمونها السياسة المدينة فهذا أمر قد توارد النقل والعقل على صحته  التي 
عليه وإذا كان كذلك لم يصح ألحد أن يدعى على الشريعة أنها وضعت على مقتضى تشهى العباد وأغراضهم إذ  

ال تخلو أحكام الشرع من الخمسة أما الوجوب والتحريم فظاهر مصادمتها لمقتضى االسترسال الداخل تحت  
ذا كان لك فيه غرض أم ال فإن اتفق للمكلف  االختيار إذ يقال له افعل كذا كان لك فيه غرض أم ال وال تفعل ك

فيه غرض موافق وهوى باعث على مقتضى األمر أو النهي فبالعرض ال باألصل وأما سائر األقسام وإن كان  
راجعة إلى إخراجها عن    فهي ظاهرها الدخول تحت خيرة المكلف فإنما دخلت بإدخال الشارع لها تحت اختياره 

د يكون له فيه اختيار وغرض وقد ال يكون فعلى تقدير أن ليس له فيه اختيار بل فى  اختياره أال ترى أن المباح ق
رفعه مثال كيف يقال إنه داخل تحت اختياره فكم من صاحب هوى يود لو كان المباح الفالني ممنوعا حتى إنه  

تحصيله يود لو   في حق وعلى تقدير أن اختياره وهواه   في لو وكل إليه مثال تشريعه لحرمه كما يطرأ للمتنازعين 
ذلك المباح بعينه على   في كان مطلوب الحصول حتى لو فرض جعل ذلك إليه ألوجبه ثم قد يصير األمر 

 قضية حكم على اإلطالق   في العكس فيحب اآلن ما يكره غدا وبالعكس فال يستتب 
النظام بسبب فرط اتباع األغراض والهوى فسبحان الذى   الواحد فينخرم ءوعند ذلك تتوارد األغراض على الشي 

أنزل في كتابه } ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات واألرض ومن فيهن { فإذا إباحة المباح مثال ال توجب  
دخوله بإطالق تحت اختيار المكلف إال من حيث كان قضاء من الشارع وإذ ذاك يكون اختياره تابعا لوضع  

ه مأخوذا من تحت اإلذن الشرعي ال باالسترسال الطبيعي وهذا هو عين إخراج المكلف عن داعيه  الشارع وغرض
 اهـ  هواه حتى يكون عبدا هلل" 

يمكن تلخيصه في أنه ال يصح، كما أشرنا، أن يتبع كل امرئ هواه في إلقاء القول بأن  والنص مع طوله، 

ومجازفة ال تليق   هذا تهريج وهرج وهلكة  !ةهناك مصلحة في هذا أو ذاك، ومن ثم فحكم العمل هو اإلباح 
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 . بمن لديه أدنى احترام للعلم الشرعي
 

(11) 

ل هللا، تقنيناً وتشريعاً وتأصيالً وإلزاماً، في موضعه  زرأينا النصوص المتكررة التي تضع الحكم بغير ما أن

كفٌر بحٌت محٌض، وأن الحكم بما  من الكفر واإلسالم، وعرفنا على وجه اليقين الذي ال يشوبه شّك في أّن هذا 

هو لّب توحيدنا، وأّن أي درجة من عدم اليقين في هذا األمر، هي عدم يقين في توحيد الشاك أنزل هللا 

 المتردد، تحت مظلة االحتياط الزائف. 

، عملية هذا التقنين والتشريع والتأصيل واإللزامفماذا هناك في عملية االشتراك في هيئة تقوم اساساً على 

يمكن أن يدّعي مدعٍ أن فيه مصلحة؟ كيف وهو يصادم كّل هذه النصوص الثابتة القاطعة؟ أتكون المصلحة في  

نون ما، مخالف للشريعة، ثم اعتماد  العمل المكفّر أم هي مفسدة محضة؟ أيون رفع صوٍت باعتراٍض على قا

القانون بعد ذلك على أي حاٍل من األحوال، مصلحة ألي مسلٍم بأي صورة، وليس مصيدة تكفيرية للمشارك،  

الذي قد يكون مؤوالً، حتى يُتَيَقن معرفته للحقائق الشرعية، وساعتها يكون ما عرفنا من موضعه، سواًء عملنا  

عالن ردته، أو أخذنا بالتأويل من حيث ظاهره عمل لإلسالم، كمعيٍّن، وإن كان  بقول العالمة أحمد شاكر في إ

في طائفة تشريعية شركية بال شك. وكال الرأيين معتبٌر حسب النظر الفقهي. لكن هذا ال يمكن أن يمنع من  

الهيئة  تكفير الطائفة التشريعية ككل، بال خالف في ذلك بين أحد ممن يُعتبر قولهم في الشرع. أّما عن 

فأمرها يختلف من حيث طبيعة عمل كّل وزير في موضعه، فوزير الزراعة مثالً، ال يُعامل مثل التنفيذية، 

رئيس المخابرات العامة أو الحربية أو األمة عامة، فإن هؤالء ال مجال لتأويل أو غيره في شأنهم، هم  

 تحطيم مبادئه وسحق معتنقيه.  والعاملين معهم حسب درجة تدخلهم في مهاجمة اإلسالم والعمل على 

وكذلك طائفة الجيش والشرطة، فهؤالء هم يد النظام الضاربة، وهما طائفتان كافرتان، بال شك، لكن ليس  

على التعيين، إذ يمكن، وهو احتمال في حكم النادر بين من هم في رتب أعلى من المالزم!، أن يكون منهم من  

   عة العمل العسكري الذي تلعب فيه الطاعة الدور الرئيس. يستنكر، وإن كانوا جميعا مشتركون بطبي

وسيتصارخ المميعة والمرجئة الجهمية "آٍه آه ... ها هو كفّر نصف الشعب، ألم نقل لكم يا سادة فيما كتبنا!" 

وأقول هونوا على أنفسكم يا أهل البدعة ونصرة الكفر والمعصية، وإن ادعيتم التدين والحفاظ على اإلسالم. 

من   %3ن هؤالء ليسوا هم الكتلة الشعبية األكبر في كّل شعٍب عربّي. وهو، في مصر مثال، ال يتعدون فإ

 السّكان. وهم كما قلنا طوائف كافرة، وإن كان من الممكن أن يثبت إسالم أحدهم يوماً لمن يعرفه خاصة. 

برأ من خالفه، ويسحق المسلمين  لكن أن ننصر اإلسالم بأن نجعل من يرتكب كفراً بواحاً وينصره ويواليه وي

ويسمح باإللحاد في وسائل اإلعالم، فإن هذا ويعذبهم ويهدم المساجد ويغلق المعاهد الشرعية، ويشيع الفواحش 

 ال يكون من عاقٍل مسلٍم مكلّف، إال أن يكون قد خرج عن وعيه ودينه. 
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 خاتمة 

ال ما سّود  ، ، أعني الحكم بغير ما أنزل هللافي هذه الصفحات القليلة ال أظنني قد استوفيت حق هذا الموضوع

فما سّود إال ما قالته من قبله أجياٌل من المرجئة الحديثة، سواء من اإلخوان أو غيرهم.   الرجل "الكندرّي"،

ل طائفة من  وقد أسميتها المرجئة الحديثة، إذ هي تختلف عن المرجئة، حتى الغالة منها، غي إنه لم تأت من قب

المرجئة ادعت أن الحكم، تشريعاً وإلزاما وتقنيناً، ليس كفراً باهلل تعالى، على هول ما ادعته الكثير من  

استحال أن يخطر ببال أحد من طوائف المبتدعة سابقاً من  طوائفهم خاصة من تبنوا الجهمية. وهذا األمر قد 

مسلمين، إال في فترة من الزمن حيث سيطر التتار  ّن الشرع كان على الدوام هو الحاكم في بالد الإحيث 

 ، وما قاله في الفتوى الماردينية كذلك.31وحكموا بالياسق، وهو ما رأينا فتوى ابن تيمية فيهم "فتوى التتار" 

أّما عن الكندرّي، فإنني أرثي له ولمن هم مثله، ممن ضّل غالبا عن غير عمٍد وال علم، كما جاء في بعض من  

قل هل ننبئكم باألخسرين أعماالً الذين ضل سعيهم في الحياة  ، في سورة الكهف "لمولى سبحانها قال فيهم

 .  " يحسنون صنعا   الدنيا وهم يحسبون أنهم 

نون أنهم يحسنون صنعا، وإن كان هذا ال يبرر لهم  ظ نعم، أظن أّن الكندرّي، وبعض من هم على شاكلته، ي

ضاللهم على اإلطالق، فالضالل ضالل، قصدنا إليه أم لم نقصد، خاصة حين يكون ممن عّد نفسه في  

مصاف العلماء، ودّون ما ظنّه علماً دون أن يحّصل العلم الكافي، فهو ليس بمعذوٍر ألنه ليس بمجتهٍد، حسب  

 الحديث.  

امّي اطلع على بعض المواد الشرعية، ولعله أحسن في سيرته الجها..دية من قبل، لكنه  الكندرّي رجل  ع

أصيب بفيروس التبدل والتغيّر بعد اطالق سراحه، وال يعلم إال هللا ماذا وراء ذلك من سبب. لكن هل يهم  

صي والداني أّن  القارئ السبب؟ ال، إنما نحن نهتم بتصحيح ما يبّث من أفكار بدعية، بكل قوة، ليعلم القا

أمثال هؤالء، ممن سلكوا طريق القتال يوماً، كالجوالني الخائن لدينه وأمانته، ليسوا بمحصنين من الضالل،  

، وأن وجودهم في  أحمد وابن ماجة وحسنه الترمذي إنما "القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء"

ضلوا، كما تغني سنوات السجن شيئاً عمن خرج من السجن فارتمى في  أرض جها..ٍد ال تُغني عنهم شيئاً إن 

 أخضان الطواغيت مثل ناجح إبراهيم، أو في أحضان العلمانية انتفاعاً واستصالحا لنفسه مثل آل الزمر. 

 قلوبنا على دينك.  ت اللهم يا مثبت القلوب ثب

 د طارق عبد الحليم 

 1442  رجب 7  – 2021  فبراير 19

 
وأسميناها "فتوى شيخ اإلسالم في حكم من بّدل شرائع اإلسالم"   مطبعة المدنيبتقدمة وتعليقات،   1979راجع فتوى التتار التي أخرجناها عام   31
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 ملحق عن فايز الكندري  

ن من  ا في أفغانستان، حيث ك، 2002عام  في  ، 1975ية، والمولود عام ، الكويتي الجنس لكندريااعتقل فايز 

،  2006، عام الكويتيةات طوقد رفع الكندرّي قضية على السلتّم ارساله إلى جوانتينامو. ، ثم  ممثلي اإلغاثة

حدث أمر في القضية  ، 2013وفي عام لتعاونها مع المخابرات األمريكية.  ، احتجازهها تسببت في يتهمها بأن

،  2013وباما أن يفرج عن الكندرّي، وعقب ذلك مباشرة في نهاية عام طلب أمير الكويت من أبرمتها، حيث 

م بين موكله  32محامي الكندرّي عن القضية تنحى  ، دليالً على عدم رضاه عن صفقة معينة، أو اتفاق أبر 

 ، ثم اإلفراج عن الكندرّي. 2016! وفي عام  قضائية بطلب من الكندريّ ط الدعوى الوبين الحكومة، ثم أسق

طيب، ال شّك أن محاولة الخروج من المعتقل، خاصة والمرء ليس مجاهداً حقيقياً، بل كان عامالً مع اإلغاثة  

ان على أنه ينتمي إلى  )!( هي التي سلمته األمريك  كما صّرح هو نفسه مرات، وإنما كانت خيانة طالبان

ه  سلم. ونحن نعلم أنّ ما ال تمّس ثوابت الدين عند الموج مشروعة، طالال شك أن محاولة الخر نقول  القاعدة! 

   .  سيد قطب ب  والأحمد ابن حنبل  ب ليس ليس كّل سجين 

ها الحاكم على طغيانه، وهو يعلم أن أمير بدعٍ إرجائية يعين بن يخون الرجل دينه، ويعين على نشر ألكن 

نية "الديموقراطية" ألنه أخرج الكندرّي من السجن! ثم ن يتغير دين دولته التي هي العلماعظيم" لالكويت "ال

كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيراً أو ليصمت". لكن  "من سلم وألم يسعه الصمت وقد قال صلى هللا عليه 

 ء ال يمكنهم شيطانهم من الصمت. هؤال
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