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بسم هللا الرمحن الرحيم

تفريغ الدورة الشرعية
[احلاكمية]
الشيخ  /أيب عبد هللا املهاجر (حفظه هللا)

َّح َاي
ُم َّ
ؤس َسة الت َ
قِ ْس ُم التَّ ْف ِري ِغ َوالنَّ ْش ِر
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مقدمة التفريغ-:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خري خلق هللا أمجعني حممد بن عبد هللا أما بعد:
فيسران يف مؤسسة التحااي لإلعالم أن نقدم لكم هذا التفريغ لسلسلة احلاكمية للشيخ أيب عبد هللا املهاجر املصري عبد الرمحن
العلي؛ والشيخ غين عن التعريف؛ هو من علماء الثغور ومن كبار علماء التيار اجلهادي ،جاهد يف اجلهاد األفغاين األول مث بعد
توجه حنو ابكستان لطلب العلم فدرس فی اجلامعة اإلسالمية ابسالم اابد ،وحصل علی املاجستري
الفتنة بني األحزاب األفغانية ّ
فتوجه حنو أفغانستان ،وهناك إفتتح
فی الشريعة ولكنه مل يتمکن من إکمال الدکتوراه بسبب مطاردة السلطات الباكستانية لهّ ،

درس يف
معهد شرعي يف خوست يف معسكر خلدن الذي كان يقوده إبن الشيخ اللييب وأصبح املسؤول الشرعي للمعسكر ،مث ّ

املعهد الشرعي الذي إفتتحه الشيخ اإلمام أسامة بن الدن –تقبله هللا -يف قندهار والذي كان يديره الشيخ أبو حفص

املوريتاين ،واستفاد منه الشيخ الزرقاوي علميًا وكذلك إستقدمه يف تنظيم دورات علمية يف معسكره يف هريات.
يقول الشيخ الشهيد أيب مصعب الزرقاوي تقبله هللا" :التقيت ابلشيخ أيب عبد هللا املهاجر ،وجرى حديث بيننا يف حكم العمليات

نفيسا يف هذه املسألة ،ومسعت له أشرطة مسجلة يف ذلك ،فشرح هللا
االستشهادية ،وكان الشيخ يذهب إىل جوازها ،وقرأت له حبثًا ً

بت أرى استحباهبا ،وهذا وهللا من بركة العلم ولقاء أهله".
صدري ملا ذهب إليه ،ومل َّ
أتنب جوازها فقط؛ بل ُّ

ويقول الشيخ حممد وائل حلواين (ميسرة الغريب) عضو اللجنة الشرعية لتنظيم القاعدة يف بالد الرافدين آنذاك يف رسالته «الزرقاوي
كما عرفته»" :كان شيخنا الزرقاوي ُُيب شيخه أاب عبد هللا املهاجرُّ ُِ ،
ائن احلال
وُيله ويثين عليه ،ويَ َوُّد لو أييت إىل العراق ،وكانت قر ُ
تَ ُد ُّل أنه لو أتى ألوكلت إليه مسؤولية اهليئة الشرعية ،وذكر يل أنه درس عند الشيخ املهاجر أربع سنوات".
وكذلك ممن زكاه الشيخ اجملاهد الدكتور أمين الظواهري -حفظه هللا -إذا يقول يف كتابه التربئة وهو يعدد علماء اجملاهدين" :الشيخ
أبو عبد هللا املهاجر .من املهاجرين املرابطني اجملاهدين .خترج من اجلامعة اإلسالمية يف إسالم آابد ،ورابط يف أفغانستان ،وأنشأ مركزاً
علمياً دعويً يف معسكر خلدن ،ودرس يف مركز تعليم اللغة العربية يف قندهار ،مث بني اجملاهدين يف كابل مث يف هريات ،وله كتاب عن
مسائل اإلميان ،ال ُيضرين امسه".
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بعد أحداث سبتمرب 2001م دخل الشيخ إيران مع من دخل حيث ق ّدر هللا أن تعتقلته السلطان اإليرانية ،والشيخ هو صاحب
كتاب (مسائل من فقه اجلهاد) وكتاب (أعالم السنة املنشورة يف صفات الطائفة املنصورة) ومها سفران صخمان ،ورغم مكانة الشيخ
العلمية الكبرية ّإال أن مؤلفاته قليلة ،ولكن كان له نشاط يف التدريس وتنظيم الدورات العلمية وهو ما ُيعل لتفريغ دروس الشيخ
وسالسله العلمية أمهية كبرية.
ودورة (احلاكمية) هي سلسة ضخمة اليت تتكون من  43ملف (امللف رقم  23مفقود من املصدر) أي أكثر من  40ساعة؛
قمنا بتقسيم الدورة كما يلي:

خاصة.
 الباب األول :نبذة اترخيية عن احلكم بغري ما أنزل هللا يف البشرية عامة وعند املسلمني ّ
 الباب الثاين:: :حتمية املواجهة ::جولة سريعة ونظرة إمجالية لشريعة الرمحن ولشريعة الشيطان.
 الباب الثالث :منزلة احلاكمية من الدين.
 الفصل األول :منزلة احلاكمية من مفهوم (الدين).
 الفصل الثاين :منزلة احلاكمية من الشهادتني.

 الفصل الثالث :منزلة احلاكمية من التوحيد أبقسامه الثالث.
 الفصل الرابع :منزلة احلاكمية من الدين.
 الباب الرابع :األدلة النصية على كفر احلاكم بغري ما أنزل هللا.

 الباب اخلامس :وقفات مع آيت املائدة ونقسمه لعدة فصول.
 الفصل األول :أسباب نزول آيت املائدة.
 الفصل الثاين :عموم هذه اآليت وعدم إختصاصها أبهل الكتاب.
 الفصل الثالث :بيان أن الكفر املذكور يف آيت املائدة هو الكفر األكرب.
 الباب السادس :شبهة اإلستدالل أبثر إبن عباس –رضي هللا عنهما[ -كفر دون كفر].
 الباب السابع :شبهات وردود حول التكفري وضوابطه.
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سياسة التفريغ-:
مل نلتزم يف هذا العمل التفريغ احلريف ألنه ُيعل املادة املكتوبة صعبة الفهم ،فقمنا بتعديالت بسيطة كتقدمي وأتخري أو حذف كلمة أو
إعادة صياغة مجلة؛ دون أن نعطي ألنفسنا احلق يف زيدة معىن مل يقله الشيخ أو حذف معىن قاله الشيخ؛ فالغرض جعل الكالم
أبسلوب الكتابة أبوضح ما يكون بدون تكلف.
أحياًن
كالما؛ فهو يقف عند كل مجلة أو كل كلمة ليشرح ويستطرد حىت خيتلط ً
وأغلب هذه التعديالت تكون عندما ينقل الشيخ ً
مفصوال وجعلنا بني قوسني " "...مث أدرجنا شرح الشيخ بعده ،وحذفنا الكالم
كالمه ابلكالم املنقول فقمنا جبمع الكالم املنقول
ً
املتداخل أو الغري مسموع ،وقمنا ابلتظليل ابللون الرصاصي للداللة على الزيدة ،وكذلك قمنا ابقتطاع بعض اإلستطرادات اليت رأينا
أهنا تقطع تسلسل الكالم وقمنا إبضافتها يف الفصل األخري كملحق.
كذلك عندما ينقل الشيخ نقل عن كتاب ما فهو يذكر اجلزء والصحيفة فقمنا حبذف أغلب هذه املواضع لعدم وضوح الصوت
وصعوبة متييز الصفحات واألرقام احملال إليها ،واكتفينا بتحقيق املفرغ يف هامش الكتاب ،وقمنا إبضافة عناوين جانبية وفهرس يف آخر
الكتاب ،كما قمنا بتخريج بسيط لآليت واألحاديث واآلاثر والنقول اليت ذكرها الشيخ ،واعتمدًن يف التخريج الطبعات املعتمدة يف
نظرا
برًنمج املكتبة الشاملة إال ما نبهنا إليه يف اهلامش ،والشك أن الكتاب ُيتاج ملزيد من العناية والتهذيب واملراجعة والتحقيق ً
لضخامة املادة ورداءة التسجيل وضيق الوقت ولعلنا نتدارك هذا يف الطبعة القادمة إن شاء هللا.
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الباب األول :نبذة تارخيية عن احلكم بغري ما أنزل اهلل
مقدمة:
إن احلمد هلل حنمده ونستغره ونستهديه ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فهو املهتدي
حممدا عبده ورسوله.
مرشدا ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن ً
ومن يضلل فلن جتد له وليًا ً

َّ ِ
اَّللَ َح َّق تُ َقاتِِه َوَال َمتُوتُ َّن إَِّال َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمون)( ).
ين آَ َمنُوا اتَّ ُقوا َّ
( َي أَيُّ َها الذ َ

1

َّ ِ
سوِ
ِ
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِمْن َها َزْو َج َها َوبَ َّ
ث ِمْن ُه َما ِر َج ًاال َكثِ ًريا َونِ َساءً َواتَّ ُقوا َّ
اَّللَ
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف ٍ َ
( َي أَيُّ َها الن ُ
2
اَّللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا)( ).
الَّ ِذي تَ َساءَلُو َن بِِه َو ْاأل َْر َح َام إِ َّن َّ
َّ ِ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ فَ َق ْد
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُ ِط ِع َّ
ين آَ َمنُوا اتَّ ُقوا َّ
اَّللَ َوقُولُوا قَ ْوًال َس ِد ً
يدا ،يُ ْ
( َي أَيُّ َها الذ َ
3
ِ
يما)( ).
فَ َاز فَ ْوًزا َعظ ً
معا عندما تكلمنا يف ابب
يف احلقيقة هذه القضية ،متثل حمور الصراع بني الكفر واإلميان ،فنحن قررًن من قبل ،ورأينا ً
أبدا حول قضية إثبات وجود هللا – سبحانه وتعاىل – ،فلم يكن أب ًدا حول توحيد الربوبية؛
اإلميان؛ أن الصراع مل يكن ً
وإمنا كان يف األساس حول توحيد األلوهية ،والرتمجة العملية لتوحيد األلوهية،
إ ًذا حقيقة الصراع بني الكفر واإلميان ،إمنا كان حول موضوع احلاكمية على التحقيق ،وليس الصحيح يف معىن
احلاكمية ،قصرها يف جانب معني؛ احلاكمية تتحكم يف حياة اإلنسان منذ والدته ،بل قبل أن يولد وهو بطن أمه ،إىل
أن يقف بني يدي هللا عز وجل؛ ال ختتص جبانب معني كاجلانب السياسي أو اجلانب اإلجتماعي ،تلك التقسيمات
() 1سورة آل عمران\ .102
() 2سورة النساء\ .1
() 3سورة األحزاب\ .71-70
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اليت تروهنا اليوم؛ احلاكمية كل شيء ،احلاكمية :هي أن جتعل هللا – سبحانه وتعاىل – هو املتحكم يف حياتك كلها،
يف عباداتك ويف تعامالتك ،ويف سائر حياتك ،أن جتعل هللا هو احلكم يف املسجد ويف خارج املسجد.
واآلية فيها شيء حمذوف ،فيها كلمة مق ّدرة (كان الناس أمة واحدة) "فاختلفوا" (فبعث هللا النبيني مبشرين ومنذرين
وأنزل معهم الكتاب)؛ لريفع هذا اخلالف الذي حدث بني الناس( ،وأَنْزَل معهم الْ ِكتاب ِاب ْحل ِق لِيح ُكم ب ني الن ِ ِ
يما
َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ّ َ ْ َ َْ َ
َّاس ف َ
اختَ لَ ُفوا فِ ِيه).
ْ
يقول ابن عباس – رضي هللا عنه – يف األثر املشهور ،الذي أخرجه احلاكم يف املستدرك وصححه ،وذكره ابن كثري يف
تفسري يف اجمللد الثالث ص 250؛ قال ابن عباس – رضي هللا عنه –( :كان بني نوح وآدم عشرة قرون كلهم على
شريعة من احلق ،فاختلفوا فبعث هللا النبيني مبشرين ومنذرين) ،إ ًذا منذ أن أهبط آدم – عليه وعلى نبينا الصالة
والسالم – إىل نوح – عليه السالم – ،كان الناس على شر ٍ
يعة من احلق؛ وكلمة شريعة فيها داللة على أمرين ،على
العقيدة وعلى األحكام ،على األصول وعلى الفروع.
فالناس منذ آدم إىل نوح عشرة قرون ،كانوا على أم ٍر واحد ،بصورة ،فهل هذه الكتب أنزلت ،حىت حتكم فقط ،ما
يسمونه ابجلانب الروحي واجلانب التعبدي؟ ال وهللا بل إهنا قبل أن تصرح ابلعقيدة صرحت ابلشريعة ،فالرسل أرسلت
جبنس الكتب؛ التوراة ،واإلجنيل ،والفرقان ،الزبور ،وآخرها القرآن؛ ليحكموا حياة الناس قاطبةً؛ عقيد ًة وشريعةً ،جوانب
تعبدية أو جوانب روحية ،وجوانب سياسية ،وجوانب إجتماعية ،وجوانب إقتصادية؛ فال بد أنت ختضع هلل – سبحانه
وتعاىل – يف كل مناحي احلياة؛ ولذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ،وقامت سوق اجلنَّة والنار ،وانقسم الناس إىل
فريقني؛ كل هذا من أجل موضوع احلاكمية ،هناك طوائف أو طواغيت تنازع هللا يف أخص خصائصه ،وابملقابل هناك
يردوا الناس لدينهم احلق ،فنشأ بينهم الصراع.
دعاة أو رسل أو أنبياءُ ،ياولوا أن ّ
والعداوة بني املسلمني والكافرين ،عداوة قدرية ال تنتهي؛ والبد من أحدمها ،فهو ال يرتُكك وأنت ال ترتكه ،حىت إذا
ظننت أنت ،أن بوسعك أن تتكره فهو لن يرتكك؛ وهذه النقطة سنتكلم عليها – إن شاء هللا – يف درس الوالء
والرباء ،ضع هذا األمر يف رأسك؛ إذا ظننت أن بوسعك أنت تتجنب الصراع فأنت واهم ،إذا جتنبته أنت فهو لن
يتجنبك ولن يرتكك.
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نقول :منذ حدوث هذا االختالف على األرض؛ انقسم الناس يف موضوع احلاكمية إىل طريقني؛ طريق األنبياء والرسل
ناما ،وثنًا ،حجارةً ،كواكبًا ،إىل غري هذه األمور،
بشرا ،أص ً
واتباعهم ،وطريق اتباع الطواغيت؛ ًأي كان هؤالء الطواغيت؛ ً
اليت عبدت من دون هللا.
سنتكلم عن الفريق األول بشيء من اإلُياز ،ألنه ليس موضوعنا؛ نقول :أرسل هللا – سبحانه وتعاىل – األنبياء الرسل
ِ
ِ
ِ ِ
اجا)( )؛ شرعة :أي
ليدعوا لعبادة هللا؛ عبادة احلق ،عقيد ًة وشريعةً ،كما قال هللا تعاىل( :ل ُك ٍّل َج َع ْلنَا مْن ُك ْم ش ْر َعةً َومْن َه ً
تشريع وتنظيم لسائر مناحي احلياة ،كذلك أخربًن املوىل – سبحانه وتعاىل – عن التوراة ،أبنه ُيكم هبا األنبياء ،فقال:
ِ ِ َّ ِ
ِ
َسلَ ُموا)( ) فقال عن التوراة أهنا أن5زهلا لتحكم بني الناس.
ين أ ْ
(إِ ًَّن أَنْ َزلْنَا الت َّْوَراةَ ف َيها ُه ًدى َونُ ٌ
ور َُْي ُك ُم هبَا النَّبيُّو َن الذ َ
وكذلك خيربًن النيب – صلى هللا عليه وسلم – عن بين إسرائيل فيقول( :كانت بنوا إسرائيل تسوسهم األنبياء ،كلما
6
فاستخدم مصطلح السياسة؛ هذا املصطلح املستخدم اآلن رغم أن هؤالء
هلك نيب بعث هللا نبيًا)( )  ،قال تسوسهم
املعاصرون:

يسوسون األمور بغري عقل * فينفذ أمرهم ويقال ساسوا
املهم أن النيب – عليه الصالة والسالم – قال" :تسوسهم" ،فهل كلمة "تسوسهم" ختتص ابجلوانب التعبدية واجلوانب
الروحية فقط؟ بل تشمل كل مناح احلياة؛ تعبداً ،واملناحي اإلجتماعية ،اإلقتصادية ،السياسية.
أحياًن كان عملية التحكيم ميارسها األنبياء
فهذا الصنف – الفريق الذي إتبع حكم هللا يف األرض – كان على ضربني؛ ً
والرسل ،ومن هؤالء األنبياء ،الذين مجع هللا هلم بني امللك والسياسة؛ سليمان وقبله داوود – عليهما السالم – ،كما
7
احلر ِ
ِ
ِ
وسليمان – عليهما الصالة والسالم – كانوا
ث)( ) فبنص اآلية ،داوود
قال تعاىلَ ( :وَدا ُوَد َو ُسلَْي َما َن إ ْذ َُْي ُك َمان ِيف َْْ
من أنبياء هللا ،بل كانوا من الرسل ،فجمعوا بني امللك والنبوة ،أو بني امللك والرسالة؛ فكاًن – عليها السالم – ينفذان
() 4سورة املائدة\ .48
() 5سورة املائدة\ .44
() 6صحيح البخاري ( ،)3455وصحيح مسلم ()1842
() 7سورة األنبياء\ .78
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حكم هللا يف عباده ويف خلقه ،ابإلضافة لكوهنما أنبياء ورسل ،فهذا النوع األول؛ األنبياء والرسل كانوا يقومون بعملية
التحكيم ،ومن هذا النوع نبينا حممد – صلى هللا عليه وسلم – ،الذي ختم هللا به الرسالة.
الصنف اآلخر :ملوك كانوا على شريعة احلق ،وعلى دين األنبياء واملرسلني؛ ملوك كانوا ءامنوا ابلدعوة ،وصاروا من
جدا ،ومن ضمن هؤالء امللوك ،الذين
جندها ،وأخذوا هذه الشريعة احلقَّة ،وطبقوها يف قومهم وأراضيهم؛ وهم كثريون ً
معاصرا جلمع من األنبياء ،أشهرهم داوود –
ذكرهم هللا يف القرآن؛ طالوت الذي ذكره هللا يف سورة البقرة ،وطالوت كان
ً
عليه السالم – ،ومن قبل داوود مشويل املذكور يف التوراة ،وذكره ابن كثري يف تفسريه يف قصة طالوت وجالوت؛
فطالوت ااته هللا امللك ،وكان ُيكم بشريعة األنبياء الذين عاصرهم.
وكذلك من ضمنهم ذو القرنني ،الذي ذكره هللا تعاىل يف سورة الكهف ،وذو القرنني – كما ذكر املفسرون – كان
ُيكم بشريعة النيب الذي كان قبله؛ فهو مل يكن نيب ،بل كان َملِ ًكا صاحلًا ،فكان ُيكم بشريعة هللا تعاىل؛ مث خلف
حكما غري حكم هللا تعاىل يف
خلوف وتغريت األحوال؛ ننتقل للفريق الثاين وهو الذي يهمنا؛ هو الفريق الذي اتبع ً
األرض.
مراحل احلكم بغري ما أنزل هللا يف التاريخ البشري:
إذا أردًن أن نقسم موضوع احلكم بغري ما أنزل هللا إىل مراحل؛ نقسمها إىل ثالث فصول ،أعين يف التاريخ البشري،
ومن مجلة التاريخ البشري اتريخ املسلمني؛ فهم جزء من التاريخ البشري بل أمة مبتعثة للبشر كافة كما قال تعاىل ( ُكْن تُ ْم
8
ٍ
ت لِلن ِ
شئنا أم أبينا ،فأقول نستطيع أن نقسم ،مراحل احلكم بغري ما أنزل هللا،
َّاس)( ) حنن أمة ابتعثها هللا
ُخ ِر َج ْ
َخْي َر أ َُّمة أ ْ

إىل ثالث مراحل:

.1مرحلة يف العصر القدمي
.2ومرحلة يف العصر الوسيط
.3ومرحلة يف العصر احلديث
() 8سورة آل عمران\ .110
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وحنن نقصد هنا ونركز على اجلانب التدويين ،أي اجلانب املكتوب؛ مىت بدأت عملية صياغة قوانني بغري ما أنزل هللا
حمادةً هلل ورسله؟
أوال :العصر القدمي
العصر القدمي كما هو معروف عندكم ،كان يتميز بنوع من البدائية ،كانت تلك األمم أمم بدائية؛ وكانت القوانني
السائدة بينهم ،هي األعراف والعادات وأقوال شيوخ القبائل .وكلمة وضعية يف "القوانني الوضعية" ،تعين أهنا من وضع
طبعا عن احلكم الوضعي عند األصوليني.
البشر؛ وبعض املستشرقني املعاصرين يستخدم هذا املصطلح ،وهي ختتلف ً
أقول لألسف ما زالت هذه األعراف والعادات ،وأقوال شيوخ القبائل ما زالت موجودة إىل يومنا هذا؛ وخاصةً يف
أيضا الشيخ
مناطق البدو ،يف اجلزيرة ويف اليمن ،وللشيخ محد بن عتيق فتوى يف بدو زماهنم؛ وتكلم عن هذه املسألة ً
حكما دون الكتاب
سفر احلوايل ،فتكلم عن البدو يف اجلزيرة ،الذين ُيكمون تلك العادات والتقاليد ،وُيعلوهنا ً
والسنة.
ومن أشهر تلك التشريعات القدمية ،تلك التشريعات املدونة ،اليت وجدت منقوشة على بعض احلفريت ،وتنسب
آشوري ،والذي قرأ اتريخ التشريع الوضعي أو اتريخ القانون ،يعلم أهنم يقولون أن
ل "محورايب"؛ ومحورايب هذا كان مل ًكا
ً
هذه أول تشريعات مدونة عرفها البشر.
وهذا كالم مردود فأول تشريعات عرفها البشر ،هي كتب هللا – سبحانه وتعاىل–؛ والذي يرد ذلك من العلمانيني،
يكذبون ابحلقائق الواضحة؛ أول تشريعات عرفها البشر ملدة عشرة قرون ،كانت تشريعات هللا – سبحانه وتعاىل –،
اليت أنزهلا على لسان رسله؛ واستمرت ملدة عشرة قرون ،فعشرة قرون وهذه األرض ،ال حتكم بشرع غري شرع هللا.
حماداة واضحة،
فمن أين القول أن تلك التشريعات – تشريعات محورايب – ،هي أول تشريعات عرفها البشر؛ هذه ّ
وهذا معروف عنهم ،فطريقة العلمانيني تزييف وتزوير احلقائق ،ولنا حديث طويل عن العلمانيني يف الدروس القادمة إن
شاء هللا تعاىل.
حماد ًة لتشريع هللا يف أرضه.
ودونت ّ
نقول :تلك التشريعات اليت نسبت حلمورايب ،هي تشريعات وضعت ّ
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اثنيًا :العصر الوسيط

أيضا؛ يف ظل الدولة اليت كانت حتكم العامل ،يف ذلك
ننتقل للعصر الوسيط ،يف العصر الوسيط ظهرت تشريعات مدونة ً
الوقت وهي االمرباطورية الرومانية ،فاالمرباطورية الرومانية كانت هي املسيطرة يف العصر الوسيط ،كما ذكرًن أن
قسطنطني تنصر يف سنة 325م.
يف العصر الوسيط كانت أوىل التشريعات الوضعية ،اليت ظهرت يف الدنيا؛ هي التشريعات اليت وضعتها االمرباطورية
الرومانية ،أو االمرباطورية البيزنطية؛ ووضعت هذه التشريعات ،على يد أشهر ملوك االمرباطورية ،يف تلك الفرتة ،وهو
امللك البيزنطي املشهور "جستنيان"؛ الذي بلغت يف عهده االمرباطورية الرومانية أوج عظمتها ،حىت أن "مايكل هارت"
صاحب كتاب "العظماء املئة" ،جعله من عظماء العامل أبسره.
وهنا سؤال؛ "جستنيان" ظهر يف أواخر القرن السابع امليالدي ،والبعض يقولون (يف أوائل القرن السادس امليالدي ،أو
يف أواخر القرن السابع امليالدي) ،وهنا انتبه؛ هذه الفرتة حدث فيها ،أهم حدث يف اتريخ البشرية قاطبةً؛ فهذه الفرتة
شهدت ميالد النيب –عليه الصالة والسالم – وليس بعثته؛ فالنيب – عليه الصالة والسالم – على رأي بعض املؤرخني
ولد سنة 751م ،فهي الفرتة اليت كان يعيش فيها "جستنيان"؛ ف"جستنيان" كان معاصر مليالد النيب – عليه الصالة
والسالم – ،وكان معاصر لفرتة من حياة النيب –عليه الصالة والسالم – قبل بعثته .هذه مسألة جانبية.

فلو سألنا سؤال؛ "جستنيان" يف األصل على أي شريعة؟ هو نصراين ،فاالمرباطورية الرومانية بدأت تدخل يف النصرانية
قانوًن من عنده ،الذي عرف
منذ قسطنطني؛ فيفرتض فيه أن ُيكم بشريعة اإلجنيل ،فوجدًنه عدل عن اإلجنيل ،ووضع ً
ابلقانون الروماين؛ ولو قرأت أقوال املؤرخني املعاصرين ،ستجد أهنم يكتبون يف القانون الروماين ،من التمجيد والتقديس
تقديسا وهللا ما ذكروا  %0.1منه يف القرآن الكرمي ،ويف سنة نبينا عليه
ما مل يذكروا ولو  %1منه يف القرآن ،يقدسونه
ً
الصالة والصالم؛ رغم ما فيه من حتريفات وما فيه من جوٍر وظل ٍم وتعدَّي.
بل افرتى بعضهم وقال – وبئس ما قال –" :أن الشريعة اإلسالمية مستم ّدة يف غالبها من القانون الروماين" ،وهللا قالوا
اباب ملناقشة
وصرح هبا كثري منهم!؛ وملن يقرأ يف كتب التشريع اإلسالميُ ،يد أن بعض املفكرين املعاصرين ،يعقد ً
هكذا ّ
هذه الشبهات! رغم أهنا وهللا ال حتتاج إىل مناقشة؛ فيفرد فصل للرد على هذه الشبهات؛ هل استمدت الشريعة
اإلسالمية ابلفعل من القانون الوضعي؟ ويرجع إىل كثري من الكتب واألدلة.
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فنقول :ابألصل كان يفرتض على "جستنيان" أن ُيكم اإلجنيل ،فلماذا عدل "جستنيان" عن احلكم ابإلجنيل ،إىل
أوال :الذي يرجع إىل قصة التحريف اليت ذكرًنها ،عندما كنّا نتكلم عن بولس
وضع قوانني تشريعية وضعية من عنده؟ ً
وعن دوره التخرييب ،هو ومن جاء بعده يف هدم العقيدة؛ ويف هدم الدينة النصرانية ،وابلفعل كان من مجلة ما هدمه،
التشريعات اليت ذكرت يف اإلجنيل.
كتااب تشريعيًا؟
بدايةً نقول هل اإلجنيل كان ً
اإلجنيل كان يف أكثره مواعظ ،كما ذكر علماؤًن كشيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه (اجلواب الصحيح ملن بدل دين
املسيح) وعلى هنجه ابن القيم يف كتابه (هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى)؛ أن أكثر اإلجنيل كان مواعظ؛
خاصةً ،حىت ينقذ اليهود من تلك
وهذا يتوافق مع املهمة ،اليت بعث من أجلها عيسى – عيه السالم –؛ فعيسى بعث ّ
املاديَّة.
احلمأة ،اليت كانوا قد وقعوا فيها ،وهي محأة ّ
كانوا قوما بلغوا من املاديَّة الشيء الكثري ،فأ ِ
خاصةً ،حىت يرفع هذه املاديّة؛ ولذلك غلب على اإلجنيل اجلانب
ُرسل هلم َّ
ّ
ً

الوعظي ،الذي يتعلق أبعمال القلوب والرقائق األعمال التعبدية؛ ورغم ذلك كان فيه أحكام قليلة ،من ضمنها تلك
9
ِ
حرمها هللا
ض الَّ ِذي ُحِّرَم َعلَْي ُك ْم)( ) فكانت هناك أمور
اليت أشار إليها القرآن الكرمي ،يف قوله تعاىلَ ( :وِألُح َّل لَ ُك ْم بَ ْع َ
على بين إسرائيل وف ًقا لعنادهم وإصرارهم وتلك النفسية اخلبيثة فجاء اإلجنيل وأحلها هلم.
ونقول :من ضمن هذه األمور ،أن هللا – سبحانه وتعاىل – أنزل يف اإلجنيل ،تعديالً لبعض التشريعات اليت كانت يف
فأحل هلم بعض األمور ،اليت كانت حرمت عليهم ،إال أن هذه األمور مجلةً أمور قليلة؛ لذلك كانت الكنيسة
التوراة؛ ّ
الرومانية قبل "جستنيان" ،عندما يريدون أن يتحاكموا ألمر ما ،أو ينظموا قضيةً ما؛ كانوا يف الغالب يرجعون إىل التوراة
عقدي ،فكانوا يرجعون يف مصادرهم
كتااب تشريعيًا ،ابإلضافة إىل أنه كتاب ً
ال اإلجنيل؛ ألن التوراة يف األصل كانت ً
األصلية ،لتقنني ووضع األحكام ،وتنظيم أوضاع الناس؛ يرجعون إىل التوراة.
الناظر إىل التوراة واإلجنيل ،يرى أهنما ال يصلحان أبي حال من األحوال ،لتنظيم أمور الناس كافة؛ ألمرين ،األمر
عامةً ،بل لبين إسرائيل فهي خاصة؛ فاهلل – سبحانه وتعاىل – مل يودع فيهما
األول :أن التوراة واألجنيل مل تنزل للناس ّ
() 9سورة آل عمران50 \.
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كل األحكام ،اليت ُيتاج إليها البشر ،بل وضع فيها األحكام اخلاصة ببين إسرائيل؛ فكيف لعاقل أن أيخذ كتاب ٍ
لقوم
ِ
خاصني ،مث يريد أن يعممها على الناس كافة ،هل هذا الكتاب سيأيت حباجات الناس كافة؟
ّ
مستحيل ،ألن هللا – سبحانه وتعاىل – أنزله لبين إسرائيل خاصة؛ فإذا انضاف لذلك ذلك التحريف والتزوير والتبديل
احلادث ،الذي حصل يف التوراة واإلجنيل ،فهل يبقى بعد ذلك أي صالحية حلكم الناس؟ بل وال يفي حبكم بين
إسرائيل أنفسهم ،بعد التحريف والتبديل.
خاصني ،فجاء الرومان وأرادوا أن ُيعلوه للناس كافة؛ وحنن قلنا أن الدعوة
فأول مسألة :أنه كتاب خاص ألقوام ّ
ريب؛ فدخل فيها اليوًننيني الرومانيني
النصرانية ،منذ بولس إىل يومنا هذا ،دخل فيها أكثر األقوام إال من رحم ّ

واآلشوريني ،والفينقيون وعدد كبري من الناس؛ فهذه األحكام اليت وردت يف التوراة واإلجنيل ،ال تصلح أن تطبق على
الناس كافة؛ املسألة الثانية :التحريف الذي حصل فزاد الطني بلّة.
وهناك أمر اثلث ،وهو أن هللا – سبحانه وتعاىل – أنزل التوراة واإلجنيل ،وجعلهما شريعة مؤقتة؛ فالتوراة واإلجنيل إذا
سلمنا جدالً ،أن فيهما تشريع للناس كافّة؛ فهل هذا التشريع مطلق أم مقيد؟ هذا التشريع مقيَّد بوقت خمصوص،
ينتهي ببعثته – عليه الصالة والسالم –؛ فاهلل – سبحانه وتعاىل – كان يعرف أن هناك نيب خامت ،ولذلك أنزل هذه

التشريعات ،أعين التوراة واإلجنيل ،هبدف خمصوص ألًنس خمصوصني بزمن خمصوص؛ وهذا الزمن انتهى ببعثته – عليه
فمثال يف
السالم – وهو اخلامت ،ودينه ًنسخ لكافة الشرائع السابقة ،ابإلضافة للتحريف الذي قام به اليهود والنصارى ً
التوراة "ال أتكل الراب" ،ولكن اليهود أضافوا إليها زيدة ،فقالوا" :ال أتكل الراب من أخيك اليهودي"؛ فبمفهوم املخالفة
يعين ُك ْل الراب من غري اليهودي ،فأضافوا "من غري اليهودي" وهكذا؛ فحرفوا كتاب هللا ،الذي أنزل إليهم ،وظل الراب
حم رم يف أوراب ،حىت الثورة الفرنسية؛ بل كان البابوات يف هذه الفرتة ،ينزلون أقصى العقوابت ،على كل من يثبت أنه
مارس الراب؛ حىت جاء اليهود ،وأحدثوا الثورة الفرنسية ،اليت سنتحدث عنها اآلن ،فقاموا بثورهتم وقضوا على سيطرة
الكنيسة.
وجد َّ
حكام الرومان ،أن التوراة واإلجنيل ال يصلحان للحكم؛ فدفعهما هذا لصياغة قوانني من
نقول :هلذه األسباب َ
عند أنفسهم ،ليحكوا هبا الناس؛ وهو ما فعله االمرباطور الروماين "جستنيان" ،وصار كل من أييت بعد "جستنيان"،
يضيف أو يعدل أو يبدل يف القانون الرومان وف ًقا إلحتياجاته؛ فنحيت التوراة ،وحني الكتاب املقدس ،بش ّقيه التوراة
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واإلجنيل عن احلكم؛ ونقول :حىت لو أهنم طبقوا التوراة واإلجنيل ،فهذا ال يطلق عليه حكم هللا يف األرض؛ ألنه حمرف
ومبدل ،فهي تشريعات أكثرها من صنع أحبار وحاخامات اليهود.
اثلثًا :العصر احلديث
ننتقل للعصر احلديث وهذا الذي يهمنا.
يف العصر احلديث – يف أوراب خاصةً – ظلت الكنيسة النصرانية هي املهيمنة على حياة الناس ،ابلقانون الروماين
وجربا ،على األفراد وعلى
وبغريه؛ بل إذا أردًن اإلنصاف ،كان كل قسيس ميارس ما يشتهيه من آراء ومن أهواءً ،
فرضا ً
االتباع؛ بل وصلوا إىل مرحلة من النفوذ ومن اهليمنة ،اليت كانت فيها ملوك أوراب أبسرهم يستجدون عطف الكنيسة
النصرانية.
وحصلت عدة حوادث مشهورة ،يف التاريخ األوريب يف العصر احلديث ،قبل ما يسمونه بعصر النور ،وقبل الثورة
الفرنسية وقبل الثورة األمريكية؛ حصلت أكثر من مرة أن البااب كان ينزع الربكة من حكام أوراب؛ كما فعل مع هنري
الرابع عشر ،فذهب له حايف القدمني وسار من القصر إىل ابب الكنيسة ،وظل يبكي حىت أعاد له البااب الربكة؛ فهذه
إشارات تبني لك إىل مدى السيطرة ومدى اهليمنة اليت وصلت إليها الكنيسة؛ فالكنيسة كانت ابلفعل بعبع لكل من
عاش يف أوراب خاصة العلماء ،وحصلت أكثر من مرة أن أفتت الكنيسة بشنق وحرق ،عامل من علماء الفلك املشهورين
يف تلك الفرتة.
بعبعا جامثًا على صدر الغرب ،حىت على امللوك واألمراء؛ فكان امللك ال يصبح حكمه
املراد من هذا أن الكنيسة كانت ً
حكما شرعيَّا ،إال إذا اكتسب الصيغة الشريعة والربكة من البااب؛ ويف هذه الفرتة ظهرت ما يعرف بصكوك الغفران،
ً
فالذي أيخذها يدخل اجلنة ،مهما ارتكب من أخطاء ومن آاثم ،وإن كان من أخطأ الناس ،وليس عليه إال أن أيخذ
الصك من البااب؛ فإذا أعطاه البااب الصك ،يضعه على صدره أو على أي مكان ،ويكون كأنه ضمن اجلنة وال يبايل مبا
يفعل بعد ذلك.
وبنفس الوقت ،كانت أسوأ وأخس طبقة من الناحية األخالقية ،هي طبقة رجال الدين الباروًنت والقساوسة؛ أتوا من
جدا ،كانوا أيخذون النساء واألوالد كما يشتهون ،بل كانت الفاحشة منتشرة بينهم
الفواحش واملنكرات الشيء الكثري ً
وبني بعضهم البعض؛ رغم أهنم أمام الناس كانوا يظهرون التنسك والورع ،وترك القاذورات وترك الدنيا وعدم الزواج
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جدا،
متاما مثل الذي ُيصل اآلن؛ منذ أسبوع تقريبًا كانت هناك ضجة كبرية ً
وكذا؛ ويف احلقيقة هم أخس اخللقً ،
حيث أهنم اكتشفوا أن اجلنس الثالث أكثر ما يكون يف طبقة رجال الدين.
بل كشفوا أكثر من فضيحة لواط بني القساوسة وبعضهم البعض؛ بل وصل األمر إىل البااب يوحنا ،فبعض الناس اهتموه
أنه شاذ جنسيًا ،والفضيحة الكربى؛ تعرفون املناظرة اليت متت بني أمحد ديدات وبني القس املشهور جورج؛ بعدها أبقل
من ثالثة شهور ثبت أن جورج هذا شاذ جنسيًا ،وأن له فضائح مصورة ،لتكون له خزي يف الدنيا قبل اآلخرة؛ وعلى
مجعا للتربعات إلسرائيل ،وُيمع
فكرة جورج هذا رئيس جلمعية من أكرب اجلمعيات اليهودية ،ومن أنشط الناس ً
التربعات ابسم هدم املسجد األقصى.
الثورة الفرنسية-:
املهم نقول :كان الناس يف حالة من احلنق الكبري ،على الكنيسة النصرانية يف تلك الفرتة؛ واستغل اليهود هذا احلنق
األوريب ،الشديد على الكنيسة النصرانية ،وقاموا أبكرب حدث يف اتريخ أوراب املعاصر حىت اآلن ،وهو الثورة الفرنسية.
جدا ،على امللكيَّة والسلطة احلاكمة وعلى الكنيسة؛ وهو شعار "إخنقوا
والثورة الفرنسية قامت وهي ترفع شعار مشهور ً
آخر ملك أبمعاء آخر قسيس" ،هذا الشعار الذي كان يردده اليهودي الفرنسي "مارلو"؛ و"مارلو" هذا من أشهر قادة
جدا ،اليت أثرت يف العامل
الثورة الفرنسية ،وسنتكلم عن الثورة الفرنسية بشيء من التفصيل؛ ألهنا من األحداث اهلامة ً
اإلسالمي.
قامت الثورة الفرنسية عام 1789م  ،وترتبت عليها آاثر سياسية واقتصادية واجتماعية؛ والذي يهمنا الناحية السياسية،
انبثق عنها شيآن يف غاية األمهية ،ما زال هلما أكرب التأثري يف عاملنا اإلسالمي؛ األمر األول هي ظهور الدميوقراطية،
تلك الصنم الذي يراد أن يتخذ إله من دون هللا؛ وسنتكلم عن الدميوقراطية – إن شاء هللا – ،ألن الدميوقراطية مل يقف
ضررها وأثرها عند األقلية احلاكمة؛ لو أن أثرها وقف عند األنظمة احلاكمة ،لكانت قضية سهلة ،ولكن األخطر من
ذلك واألدهى؛ أن الدميوقراطية أن تنفذ إىل صفوف احلركات اإلسالمية ،وهذه هي الطامة الكربى.
الدميوقراطية الربملاًنت واالنتخاابت الشركية ،استطاعت أن جتتاز – كما أراد هلا اليهود – تغلغلها يف األنظمة احلاكمة
والشعوب اإلسالمية –؛ وهذا أمر مفروغ منه – استطاعت أن جتتاز هذا املدى ،وتصل إىل أمر أشد وأخطر –؛ وهي
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أهنا اخرتقت صفوف احلركات اإلسالمية؛ فأصبح هناك حركات إسالمية يشار إليها ابلبنان ،وأصبح هناك مفكرون
ومنهجا ،بل يتخذوهنا
جدا ،منتشرون يف شىت بقاع الدير اإلسالمية؛ يتبنون الدميوقراطية عقيدةً
إسالميون كثريون ً
ً
وسيلة إلقامة شرع هللا يف األرض ،سبحانك ريب هذا هبتان عظيم؛ وصرح هبا أكثر من واحد ،وتصرُياهتم موجودة
كلها ،أصبحوا وهللا يتخذون الدميوقراطية وسيلة ،إلقامة شرع هللا يف األرض ،فيصبح الكفر إميان واإلميان كفر.
األثر اآلخر الذي انبثق عن الثورة الفرنسية ،هو ظهور العِلمانية؛ ومل يعرف فصل الدين عن الدولة قبل الثورة الفرنسية
أبدا؛ فهذا املصطلح أظهره اليهود وفرضوه ،واستطاعوا أن
ظالما ،مل يكن عرف هذا املصطلح ً
ً
أبدا ،يف أشد فرتات أوراب ً
يصيغوا اجملتمع األوريب أبسره ،واجملتمع األمريكي اجلديد ،وفق هذا الشعار اجلديد "فصل الدين عن الدولة"؛ فتصبح
الكنيسة مؤسسة رمزية ،كل العالقة بينها وبني النصراين يوم األحد ،يذهب يوم األحد ويرجع وانتهت الفضية ،هذه هي
متاما كما أرادوا أن يفعلوا يف بالدًن اإلسالميّة؛ أن تصبح
العالقة بينه وبينها ،ابإلضافة ألوقات األفراح ووقت املوت؛ ً
العالقة بني املسلم وبني دينه هي فقط املعبد هذا املسجد ،ووقت الزواج ووقت صالة اجلنازة ،وكان هللا ُيب احملسنني.
نقول :ظهرت العلمانية يف أعقاب جناح الثورة الفرنسية؛ وابلفعل مت صياغة اجملتمع األوريب أبسره ،وفق مبدأ فصل الدين
عن الدولة ،واخلطورة أن هذا احلدث مل يقف عند حدود أوراب ،وإمنا جتاوز حدود أوراب إىل العامل االستعماري
طويل عندًن.
اإلسالمي؛ وكان الذي قام هبذه الدور هم دعاة التغريب ،ودعاة التغريب حديث ٌ
قامت الثورة الفرنسية عام 1789م ،وبعدها خبمسة سنوات تقريبًا وضع ًنبليون – القائد التارخيي املشهور– وضع
قانونه املشهور ،والذي لألسف حىت اآلن هو املصدر التشريعي لكثري من بالد املسلمني.

يف عام  1804وضع ًنبليون بوًنبرت قانونه املشهور ،ويف هذه الفرتة انقسمت أوراب تشريعيًا إىل قسمني؛ دول أتخذ
ابلتشريع الفرنسي ،ودول أتخذ ابلتشريع الربيطاين ،وهذا التقسيم يوجد حىت اآلن يف بالدًن اإلسالمية؛ لو أردت أن
تصنف دولنا اإلسالمية من ًنحية الكفر أو جنسية الكفر ،أو جنسية الطواغيت اليت تعبد من دون هللا؛ فبعضهم أيخذ
تقليدا ألمريكا؛ الفرق بني
ابلتشريعات الفرنسية ،وبعضهم أيخذ ابلتشريعات الربيطانية ،وبعضهم ميزج بني األمرين ً
الطريقتني أن الطريقة الفرنسية تعتمد النظام التفصيلي ،فلكل أمر نص؛ فحاولوا أن ُيصروا شىت أنواع النشاط البشري،
ويقسمونه إىل أنواع؛ القانون التجاري ،القانون البحري ،القانون املدين ،قانون القضاء ،قانون املرافعات ،القانون
العسكري..إخل ،وكل قانون ُيتوى على مواد؛ فحاولوا أن يستوعبوا شىت أنواع النشاط البشري ،هذا القانون الفرنسي،
وكله مكتوب.
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القانون الربيطاين :له صيغة أخرى وطريقة أخرى ،يسمونه بطريقة السوابق القضائية ،وهذه هلا مثال عندًن وهي السوابق
الفقهية ،وهناك خالف بني العلماء ،هل هي مصدر من مصادر التشريع؟ يعين حادثة ليس هلا نص ،يعين حادثة يف
جمال اإلجتهاد؛ فوجدًن هلا حكم لفقيه من املتقدمني ،فهل ُيق للمجتهد الذي جاء بعده أن أيخذ منه؟ فهذه مسألة
اثنوية ،من مصادر التشريع املختلف فيها ،عند أهل األصول؛ ذكرت هذا حىت أقرب لكم،
فهم عندهم السوابق القضائية؛ فالقاضي قبل أن ُيكم يبحث ،هل هناك قاضي آخر حكم يف واقعة تشبه هذه الواقعة؟
فإذا وجد ُيكم هبذا احلكم ،وإذا مل ُيد فيحكم من عنده.
فالقاضي قد ُيتهد إلُياد حكم جديد ،وحكمه اجلديد هذا قد يصبح تشر ًيعا ،ملن أييت بعده وهكذا؛ وهذا يسمى
ب "نظام السوابق القضائية" أو يسمى ب "النظام األجنلوسكسوين" ،وهو النظام املطبق يف ابكستان ويف بنجالديش ،تقليداً
لربيطانيا ،ملاذا؟ ألن بريطانيا كانت تستعمر منطقة شبه القارة اهلندية؛ اهلند وبنجالديش وابكستان ،تلك البالد اليت
قسموها بعد اإلستعمار.
نقول :إ ًذا انقسم العامل اإلسالمي؛ بعضه أخذ ابلتشريعات الفرنسية ،وبعضه ابلتشريعات الربيطانية ،وبعضه مجع بني
الصيغتني.
سابقة التتار كأول شريعة وضعية يف اتريخ الدولة اإلسالمية-:
نرجع للعامل اإلسالمي ،ونربط بني العامل اإلسالمي وأرواب ،وكيف انتقلت العلمانية ،من أوراب إىل العامل اإلسالمي؟ وهذا
أوال نسأل سؤال؛ هل حدث يف اتريخ البشرية ،ويف
األمر سنتناوله ابلتفصيل ،عندما نتكلم عن السياسة العثمانيةً ،
اتريخ الدولة اإلسالمية من قبل ،أن حني شرع هللا واستبدل بشرع البشر؟
اجلواب :نعم ،حدثت سابقة شاذة كما يقول ابن كثري ،سابقة فريدة يف التاريخ الطويل للدولة اإلسالمية من النيب –
عليه السالم – إىل اخلالفة العثمانية ،وهي سابقة التتار؛ وهلذه السابقة قصة اترخيية – ستأيت معنا عندما نتحدث عن
اهلجمة الترتية – ،التتار بعد أن مجعهم "جنكيز خان"؛ وكانوا قبائل متفرقة ،قاموا بتلك اهلجمة الشرسة على العامل
أبثره ،حىت وصلوا إىل بغداد ،عندما دخلوا إىل بغداد سنة 656ه ؛ كان لديهم تشر ًيعا وضعه هلم طاغوهتم األكرب
"جنكيز خان".
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هذا التشريع كان خليط من الشريعة اليهودية ،ومن الشريعة النصرانية ،ومن الشريعة اإلسالمية ،ومن تشريعات وضعها
ملزما التباعه ،وكان هذا الرجل له من التقديس الشيء العظيم عندهم؛
"جنكيز خان" من عند نفسه؛ مث جعله ً
قانوًن ً
حىت أهنم عندما أسلموا ،وًنقشهم بعض علماء املسلمني؛ كيف حتكمون هذا "الياسق" بعد أن دخلتم يف اإلسالم؟!!
فقالوا" :مها رجالن عظيمان" يقصدون حممد – صلى هللا عليه وسلم – و"جنكيز خان" ،وكان كثري منهم أيهلونه.
املهم عندما دخلوا عاصمة اخلالفة اإلسالمية بغداد ،خبيانة الروافض كابن العلقمي ونصري الشيطان الطوسي؛ نقول:
عندما دخلوا البلدان اإلسالمية ،كانت فرتة وجيزة مث دخلوا يف اإلسالم ،وبعضهم حسن إسالمه؛ ولكن الغالبية ظلت
على متسكهم ابإلسالم الظاهري ،رغم إسالمهم إال إهنم ظلوا يتحاكمون إال الياسق ،وهذه هي السابقة؛ فالسابقة
بدأت منذ إسالمهم ،أما قبل إسالمهم فليس لنا عالقة هبم؛ كانوا كفار ،فعندما أسلموا ظلّوا ُيكمون تلك الدير
اإلسالمية بغداد والعراق؛ ظلوا ُيكموهنا ابلياسق؛ تلك الشريعة املمزوجة ،ابلتشريعات اليهودية والنصرانية واإلسالمية،
وبعض التشريعات اليت وضعوها.
وتلك التشريعات كانت مبنتهى الصرامة ،هذا الرجل مل يكن يعرف عقوبة إال القتل ،من ضحك يف جملسه يقتل ،ومن
سرق يقتل ،ومن زىن يقتل؛ ألن هؤالء القوم – كما سيأيت معنا يف قصتهم – يف منتهى الدموية ،فأمر القتل عندهم
مهجا رعاع.
شيء عادي ً
جدا ،كانوا ً
نقول :ظل التتار يف بغداد ما يربوا من  50سنة ،مث بعد ذلك قاموا هبجمة جديدة على العامل اإلسالمي ،وأرادوا أن
تزداد الرقعة اليت ُيكموهنا؛ فقاموا هبجمة على الدير الشامية ،فكان من أبرز املتصدين هلم ،شيخ اإلسالم ابن تيمية –
رمحة هللا عليه –.
نقول :قام هلم من ضمن من قاموا ،وكان على رأسهم شيخ اإلسالم ابن تيمية؛ والبن تيمية حديث مستفيض عن
زعما
التتار ،أودعه يف اجمللد ( )28ضمن جمموع الفتاوى؛ وعندما هجم التتار ،انقسم الناس إىل فريقني؛ فريق تورعوا – ً
– يف قتاهلم ،وقالوا كيف نقاتل من يشهد أن ال إله إال هللا ،ويقيم الصالة؟ ( )..يقول الشيخ سفر احلوايل :تلك
الشبهة القدمية اجلديدة ،اليت تتجدد يف كل زمانُ ،ياول فيه بعض املخلصني ،العودة إىل توحيدهم.
املهم؛ ابن تيمية العامل الرابين ،أماط اللثام عن تلك الشبهة بشىت الوجوه؛ وكان من ضمن ما ذكره يف تكفري هؤالء القوم
جادا ،نتكلم عن هذا
جدا ،حىت ندخل يف هذا املوضوع ً
وأمثاهلم ،أهنم ُيكمون الياسق؛ وتكلم يف مقدمة مهمة ً
دخوال ً
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األمر على اهلامش هكذا؛ وهو ضرورة معرفة الواقع حمل الفتوى ،فالعامل ال يتمكن يف احلكم يف موقعة ما ،إال بنوعني
من العلم؛ العلم ابلواقع ،والعلم الشرعي ،والعلم ابلواقع قدمه شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وقدمه ابن القيم على العلم
الشرعي – كما سيأيت معنا هذا الكالم –.
نقول :من ضمن األمور اليت ذكرها ،واحليثيات اليت فصلها شيخ اإلسالم ابن تيمية ،أهنم ُيكمون "الياسق"؛ وهذا
االسم الذي أطلقه العلماء ،على تلك التشريعات؛ وله اسم آخر ،ذكره ابن كثري يف تفسريه وهو "الياسا" ،فإما ابأللف
أو ابلقاف ،وكالمها يدالن على مادةٍ واحدة.
نقول :شاء هللا سبحانه وتعاىل أن ينكسر التتار على جند الشام؛ الذين كان يلقبهم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف تلك
الفرتة ابلطائفة املنصورة ،ولشيخ اإلسالم مناظرة طويلة مع قازان صدع فيها ابحلق ،حىت كان أصحابه الذي خرجوا معه
يلملمون أطراف أثواهبم خوفًا من الدم أن يتقاطر عليهم ،فقارن بني العامل الذي ينطق بكلمة احلق وبني العامل الذي ال
يهمه إال نفسه ،ولذلك خلّده التاريخ وعفى عليهم الزمن ،ولذلك كان اإلمام أمحد بن حنبل يقول" :بيننا وبينكم يوم
أحدا،
اجلنائز" ،فاألمر يعرف بعد أن أيخذ هللا من أيخذ ومير التاريخ ،بعد ذلك أييت القول الفصل ،فالتاريخ ال ُيايب ً
فكما قال اإلمام أمحد "بيننا وبينكم يوم اجلنائز" فهذا معيار وميزان بني املبتدع وبني أهل اإلميان ،ال تغرتوا ابلدنيا هذه
أحدا ،شئت أم أبني.
مقاييس زائلة ،لكن امليزان احلقيقي بعد املوت ،والتاريخ ال ُيايب ً
هؤالء العلماء كانوا يلملمون أثواهبم ،خوفًا من دم شيخ اإلسالم ابن تيمية ،أن يتقاطر على أثواهبم؛ وقال له أحدهم
وهو مشهور" :لقد كدت أن هتلكنا" ،يعين – سبحان هللا – ،مجعوا بني قبيحني؛ سكتوا عن احلق ،وأنكروا على
قليل أنصاره،
القائل ابحلق ،فقال له " :لقد كدت أن هتلكنا وهللا ال نصاحبك" وتركوه وحده؛ حىت تعرف أن احلق ٌ
فجردوهم من كل
فبقي شيخ اإلسالم لوحده ،ورجعوا هم يف قافلة وحدهم؛ فكانت العاقبة أن خرج عليهم قطاع طريقّ ،
شيء ،وتركوهم شبه عراة؛ أما شيخ اإلسالم ابن تيمية ،الذي كان وحده فسمع به األمراء امللوك ،فخرجوا به وساروا
معه من خيمة قازان ،إىل أن أوصلوه إىل بيته ،يف موكب حافل.
فدخل الشام يف موكب حافل ،وهؤالء ليسوا من أنصاره ،وال من تالميذه ،بل من الذين مسعوا به؛ احلق له قوة ذاتية ي
إخوة ،وبعدها جترأ الناس ،وجترأ املسلمون على التتار؛ وجاءت دولة املماليك ،ومت القضاء على التتار كليةً ،من دير
اإلسالم واملسلمني.
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فنقول :ابستثناء هذه احلالة الشاذة ،كان احلكم املسيطر على بالد املسلمني إىل اخلالفة العثمانية ،هو حكم هللا ورسوله
أي احلكم مبا أنزل هللا.
إخرتاق العلمانِيَّة للعامل اإلسالمي:
نقول أن أثر العلمانية مل يقف عند أوراب ،بل جتاوز حدود أوراب واخرتق العامل اإلسالمي ،وهلذا اإلخرتاق قصة؛ حناول
أن أنيت على اجلانب الذي خيصنا منها اآلن ،وهو اجلانب التشريعي ،ونبني كيف إستطاعت العلمانية أن خترتق العامل
اإلسالمي.
قلنا أن الثورة الفرنسية 1789م ،ويف هذ الفرتة كانت الدير اإلسالمية ،تعيش يف ظل اخلالفة العثمانية؛ ونقول أن
اخلالفة العثمانية ،قبل هذا التاريخ ٍ
بقرون طوال ،بدأت تدخل يف طور الضعف واإلحنالل ،وهلذا أسباب كثرية؛ أسباب
داخلية ،وأسباب خارجية ،أسباب من صنع املسلمني أنفسهم ،بتخليهم عن هذا الدين؛ مث أسباب ترجع للكيد العاملي
اليهودي والنصراين ،ابلضغط للقضاء على اخلالفة العثمانية؛ وللخالفة العثمانية حديث طويل معنا – إن شاء هللا –،
يف درس املسائي ،وكيف سقطت اخلالفة العثمانية؟ إال أن الذي يهمنا اآلن ،هو خط التحول التدرُيي أو االحنراف
التدرُيي ،حنو األخذ ابلتشريعات الوضعية.
اتريخ تشريع القوانني الوضعية يف السلطنة العثمانية:
نقول سنة 1453م سقطت القسطنطينية ودخلها حممد الفاتح ،ويف اهلامش نذكر أن لبعض العلماء رأي يف هذا الفتح
فمنهم من يرى أن هذا الفتح ليس هو الفتح الذي بشر به النيب عليه الصالة والسالم ،والدليل على ذلك ما كانت
عليه الدولة الرتكيّة أو اخلالفة العثمانيّة يف ذلك الوقت والذي كان عليه حممد الفاتح نفسه ،ومن أشهر املناصرين هلذا
العالمة احملدث أمحد شاكر فهو يرى أن هذا الفتح ليس هو الفتح الذي بشر به النيب عليه الصالة والسالم.
القول ّ
املهم نقول دخل حممد الفاتح القسطنطينية عام 1453م وخضعت القسطنطينية حلكم الدولة العثمانية ،والغريب أن
السلطان حممد الفاتح ،كان هو الفاتح وكان هو املنتصرّ ،إال أنه بعد أن دخلها فاحتًا ،بدأ يعامل النصارى واليهود،
معاملةً يف منتهى التسامح؛ وال نقصد بذلك التسامح ،الدين الذي جاء يف شريعتنا ،وإمنا نقصد بذلك فتح ابب
التقريب والتميع مع غري املسلمني؛ وهلذا الباب من اخلطورة ،ما ترتب عليه القضاء على اخلالفة العثمانية برمتها.
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حدا ،جعل
نقول :حممد الفاتح أعطى لغري املسلمني – اليهود والنصارى – تسهيالت كثرية؛ بلغت هذه التسهيالت ً
اليهود والنصارى يفضلون اإلقامة ،يف أراضي اخلالفة العثمانية ،على اإلنتقال للبلدان النصرانية!!! ومل يقف األمر إىل
هذا احلد ،بل أابح حممد الفاتح لرجال الدين النصراين ،ورؤساء الطوائف النصرانية ،أن يتولوا أبنفسهم القضاء يف
فبدال أن خيضعوا حلكم اإلسالم ،ويدفعوا اجلزية مقابل بقائهم يف
شؤون طوائفهم؛ وهنا بدأت اخلطورة واالحنرافً ،
الدير اإلسالمية؛ مسح هلم أن يقوموا حبل النزاعات املدنية أو اجلنائية ،أو التجارية أو غريها ،بناءً على تشريعاهتم
بعيدا عن تدخل السلطة اإلسالمية ،ويف هذا من االحنراف ما فيه ،فكان هذا بداية دخول التشريعات غري
أبنفسهم؛ ً
اإلسالمية ،يف ظل اخلالفة العثمانية.
كذ لك أبقى حممد الفاتح لبطريق الروم سلطانه القضائي ،يف املعامالت والعقوابت؛ فأعطاه كامل صالحيته القضائية،
يضرب ويعاقب ويشرع كما يشاء؛ وكذلك أبقى لبطريق األرمن نفس الصالحيات ،كذلك فعل مع رهبان اليهود؛ فرتك
لكل هذه الطوائف احلرية الكاملة ،يف القضاء ويف التشريع ويف العقوابت؛ فمن هنا بدأ يدخل تشريع آخر ،جبانب
التشريع اإلسالمي؛ ومن املعروف أن بقعة الزيت ال تقف عند حد معني ،وإمنا تزداد مبرور الزمن ،وهذا الذي حدث
ابلفعل.
ومل يقف األمر عند هذا احلد ،بل قام السلطان حممد الفاتح ،ابستبدال القصاص ابلغرامات املالية؛ مسح القصاص
ووضع مكانه الغرامات املالية ،مما فتح الباب أمام تعطيل احلدود الشريعة ،كما هو اآلن يف كثري من أحناء الدنيا.
بعد حممد الفاتح جاء اخلليفة ابيزيد ،الذي تويف سنة 1512م؛ واستمر يف األمر كما كان يف عهد حممد الفاتح ،ومل
يكن هناك تغيري يذكر ،مث جاء بعد السلطان ابيزيد السلطان سليم ،املتويف سنة 1520م ،واستمر الوضع على ما كان
عليه ،يف عصر حممد الفاتح؛ مث بعد ذلك جاء أشهر خلفاء الدولة العثمانية املعاصرة ،الذي عرف ابسم سليمان
القانوين؛ وانظر إىل مفهوم اللقب الذي ألصق به ،فهذا اللقب جاءه من التشريعات اليت كان أيخذ هبا ،واستنت الدولة
العثمانية ابلدول األوربية ومن دار يف فلكها.
نقول :تويف سليمان القانون 1566م ،ويف عصر هذا السلطان ،بلغت اخلالفة العثمانية أقصى اتساع هلا؛ فكان يف
كثريا مع االجنليز ،وتنازل إىل حد خطري؛ رغم
القمة من القوة والنفوذ ،وهنا أمر عجيب ً
جدا ،فرغم ذلك إال أنه تنازل ً
متاما؛ فمن أين
أنه كان
منتصرا ،ورغم أنه كان يهدد ويضرب ،كل أبواب الدولة األوربية بال استثناء ،وكانوا يرهبونه ً
ً
جاءت تلك االمتيازات ،وتلك التنازالت اليت منحها هلم راضيًا؟ يقول املؤرخون أن هذا الرجل أويت من قبل زوجته؛
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جدا على
فكان له زوجة نصرانية روسية من الكنيسة ،أرثوذكسية تدعى روكسالن ،هذه املرأة كانت صاحبة نفوذ قوي ً
هذا السلطان ،فكان أيمتر أبمرها وينتهي بنهيها؛ حىت أنه قام بقتل مجيع أوالده إرضاءً هلا ،حىت يتفرغ احلكم البنها
سليم ،الذي جاء بعده وتوىل اخلالفة بعد أبيه.
فنقول :أويت هذا الرجل من قبل زوجته ،اليت جعلته يقدم تنازالت مجى ،رغم أنه املنتصر؛ ويف عهده ظهرت ألول مرة
االمتيازات األجنبية ،اليت قضت على اخلالفة العثمانية؛ واليت جعلت من الرعاي األوربيون ،هلم من النفوذ فوق
صالحيات املواطن املسلم؛ فأصبح األوريب له من الصالحيات داخل البلد ،فوق صالحيات املواطن املسلم.
نقول :من أشهر تلك االمتيازات ،اليت قام هذا السلطان بعقدها ،تلك املعاهدة املشهورة اليت ذكرها حممد فريد يف
1
نسا ،بل هو
كتابه؛ تلك املعاهدة اليت أبرمها مع فرنسا سنة 1536م( ) .وأتمل أنه كان هو0املنتصر يف حربه مع فر

أسريا عند ملك إسبانيا ،فقام وأخرجه من أسره ،رغم
الذي أخرج االمرباطور الفرنسي "فرانسوا األول" من أسره؛ فكان ً

أيضا الرعاي النصارى ،مع
ذلك وقع معه معاهدة ،كلها لصاحل فرنسا! ومل تشمل فقط الرعاي الفرنسني ،بل مشلت ً
اختالف جنسياهتم ،وكانت هذه املعاهدة ذات بنود متعددة؛ مسحت للنصارى ابلتجول احلر ،فتتجول مراكبهم
وسفنهم ،أبسلحة أو من دون أسلحة ،يف كافة دير اخلالفة العثمانية؛ وليس فقط يف تركيا ،بل لكل ما خيضع للحكم

العثماين ،وكانت امرباطورية كبرية يف ذلك الوقت.
وكذلك ساواهم يف الضرائب ويف اجلمارك مع املسلمني ،كذلك أعطى للقنصل الفرنسي من احلقوق ،ما يتساوى مع
حقوق احلاكم ،أو القاضي الشرعي يف نفس ذلك البلد؛ فليس هناك دعوى ترفع ،ويكون طرف فيها أحد الرعاي
الفرنسيني ،إال بصك أو بسند من القنصل الفرنسي؛ فال بد للمدعي حىت يرفع دعوى ،على أحد الرعاي الفرنسيني أو
النصارى ،أن أييت بصك من القنصل الفرنسي؛ بل جعل املنازعات اجلنائية – ألهنا خطرية – ،ال تُْنظر يف احملاكم
الشرعية العادية ،بل ترفع للباب العايل؛ والباب العايل والؤه ابلطبع لألوربيني وللنصارى؛ كذلك أعطى النصارى كامل
الصالحية ،واحلرية التامة يف إظهار شعائرهم من الكفر البواح ،دون أن ينكر عليهم أحد من املسلمني ،بنص هذه
املعاهدة.
()10راجع نص املعاهدة يف الكتاب املذكور (الدولة العلية العثمانية) حملمد فريد ص .223
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كذلك نصت هذه املعاهدة ،أنه إذا قام أحد الرعاي الفرنسيني خبيانة مالية أو حنوها ،مث هرب والتحق بدولته أو بغريها؛
فال يطالب القنصل الفرنسي ،وال أحد من الرعاي الفرنسيني هبذه اجلناية ،فيفعل جنايته ويهرب وتنتهي القضاي،
وابلفعل كثري من الثروات العثمانية ،هربت وسربت من الدير اإلسالمية.
اتما من الضرائب
وكذلك نصت هذه املعاهدة ،على أن من ميضي يف اخلالفة العثمانية عشرة سنوات ،يعفى إعفاءً ً
حاال من
واجلمارك؛ وهذا ال يطبق على املسلمني ،فاملسلمني يدفعون الضرائب واجلمارك؛ فصار النصارى أفضل ً
املسلمني ،فالذي ُيلس وميكث يف الدير العثمانية ،عشرة سنوات متتالية ،يعفى من الضرائب ومن اجلمارك.
ومن أخطر ما تضمنته املعاهدة ،البند القائل – وانتبه هلذا البند خلطورته ،ولداللته يف نفس الوقت – :أن املنازعات
اجلنائية واملدنية أو غريها ،اليت حتدث بني الرعاي الفرنسيني بعضهم مع البعض؛ أو بني الرعاي الفرنسيني وبني املواطنني
املسلمني ،وتكون يف دائرة القنصل الفرنسي الصلييب؛ هو وحده الذي يقضي وُيكم فيها.
فتنص هذه املعاهدة من ضمن ما نصت ،على أن املنازعات اجلنائية أو املدنية أو غريها ،إذا كانت يف ضمن دائرة
القنصل الفرنسي الصلييب ،فهو وحده الذي ُيكم فيها؛ سواء إذا كانت بني الفرنسيني مع بعضهم البعض ،أو كانت
بني الفرنسيني وأحد املسلمني؛ وتنص هذه املعاهدة ،على أنه ليس للحاكم أو القاضي الشرعي أو أي موظف آخر أن
مينعه ،إذا كان النزاع ضمن دائرته؛ فليس ألحد أن يتدخل ،طاملا أن النزاع ضمن صالحية القنصل الفرنسي ،فهو الذي
يقضي فيها ،وهو لن يقضي فيها ابلطبع حبكم هللا ،بل سيقضي فيها بتشريعاته الوضعية.
عندما رأى امللك الفرنسي "فرانسوا األول" هذه املعاهدة ،وما فيها من إجنازات كثرية ،مل يبخل هبا على بين جنسه؛
1
هؤالء الثالثة ،هلم
فاشرتط على السلطان العثماين ،أن يكون البااب وملك إجنلرتا وملك إجنوشيا( )؛ اشرتط أن يكون

احلق يف االشرتاك يف هذه املعاهدة ،حىت يعم النفع بين دينه؛ اشرتط أن يدخل هؤالء كلهم يف هذه املعاهدة ،ملا فيها
من اإلجنازات ،ومن األمور اليت تعود ابلنفع على النصارى كافة.

()11وكانت "إجنوشيا" إمارة أوربية يف هذا الوقت.
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1

حرصا
يقول يف سنة 1673م ،قامت فرنسا مرة أخرى بتجديد هذه املعاهدة ،بعد أن مات سليمان وجاء من بعدهً ،
عليها؛ وكان هذا يف عهد السلطان حممد الرابع ،وكان الذي ُيكم فرنسا يف هذا الوقت لويس الرابع عشر ،ومل يكتفوا
بكل ما فيها من امتيازات ،وإمنا أضافوا إليها امتيازات أخرى.
ومن ضمن هذه اإلضافات ،أن فرنسا هي احلامية جلميع الكاثوليك ،يف األراضي العثمانية ،مهما اختلفت جنسياهتم؛
وهناك نقطة ُيب أن نتفطن إليها ،يف قوهلم" :مهما اختلفت جنسياهتم" ،وهي أن هناك بعض الرعاي العثمانيني
نصارى؛ فهذا مع أنه مواطن عثماين ،تصبح فرنسا هي املسؤولة عنه؛ انظر إىل منازعة السلطان العثماين يف أخص
خصائصه ،يف ديره ويف مواطنيه ،ونفس األمر فعلته بريطانيا يف مصر؛ فأصبحت بريطانيا هي املدافعة واحلامية ،حىت
للنصارى املصريني ،وهذه مصيبة كربى؛ يزامحون السلطان العثماين ،يف أرضه ويف رعايه ،فتكون هلم الكلمة يف أرضه
ويف مواطنينه ،فانظر إىل هذه الداللة اليت يف منتها اخلطورة.
ومن ضمن االمتيازات اليت زادهتا فرنسا ،أن الرهبان الكاثوليك هم املسؤولني عن خدمة بيت املقدس ،وسائر
املقدسات النصرانية يف القدس.
نقول كذلك قامت فرنسا كذلك ،بتجديد هذه املعاهدة مرة اثلثة سنة 1740م؛ ومل تقف الدول األوربية موقف
أيضا ،من هذه الغنيمة
املتفرج ،وهي ترى فرنسا تستفرد ابملسجد األقصى ،وإمنا أرادت لتزامحها حىت أتخذ نصيبها ً
الكبرية؛ فدخلت بريطانيا يف تلك اللعبة ،ففي سنة 1780م ،وقعت ملكة بريطانيا "إليزابيث" ،نفس هذه املعاهدة مع
الباب العايل ،مع السلطان العثماين؛ ويف هذه السنة 1780م ،بدأت بريطاًن تدخل يف اللعبة ،حىت أتخذ نصيبها يف
هذه الغنيمة.
خاصة ،تتبع القنصليات الربيطانية ،يف كافة أحناء الدولة العثمانية؛
ويف هذه السنة ً
أيضا 1780م ،مت تشكيل حماكم ّ
حتكم بتشريعات االجنليز ،وتقوم ابلنظر يف مجيع القضاي ،اليت يكون طرفاها أو أحدمها من االجنليز؛ يعين حىت لو
اختلف واحد مسلم مع واحد بريطاين ،يتحاكمون إىل القوانني الربيطانية ،اليت حتكم ابلتشريع الربيطاين.
كذلك يف عام 1806م ،عقدت الدولة العثمانية اتفاقية مشاهبة ،مع أسرة "هابسربغ"؛ وهذه كانت إمارة أملانية ،يف
أوراب يف تلك الفرتة ،وكذلك يف عام 1830م ،حصلت الواليت املتحدة األمريكية على نفس االمتيازات.
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فعال غنيمة ،فأرادوا أن يقتطعوا هلم نصيبًا فيها؛ وكذلك يف سنة 1838م ،حصلت بلجيكا على نفس
فهذه ً
االمتيازات؛ وكما قلنا أن هذا كله بدأ ،مع بداية ضعف الدولة العثمانية ،اليت كانوا يطلقون عليها "الرجل املريض".
مث بعد ذلك بدأ العثمانيني أبنفسهم ،يشرعون تشريعات خمالفة ملا أنزل هللا؛ وكان هذا األمر بسبب النفوذ اليهودي،
الذي تغلغل يف الدولة العثمانية ،على يهود الدومنة وعلى أيدي احلركات املاسونية السرية ،اليت انتشرت يف تلك الفرتة؛
وكان من أبرزها حركة "تركيا الفتاة" ،وحركة "االحتاد والرتقي" ،أو ما عرف ب "الكماليني"؛ الذين كان من أشهرهم
مصطفى كمال أاتتورك ،الذي سنتحدث عنه اآلن بشيء من التفصيل.
سنة1840م استطاع هؤالء الكماليون ،أن يقوموا إبصدار قانون اجلزاء( )؛ الذي استمد أغلبه 2من القانون الفرنسي،
ليحل حمل احلدود الشرعية؛ وكذلك يف سنة 1850م ،أي بعد عشرة سنوات ،صدر قانون التجارة ،الذي مسح للتجار
العثمانيني مبمارسة التجارة ،بنفس األساليب اليت ميارسها هبا التجار غري املسلمني؛ وأول هذه األساليب الراب.
ومل يكتفوا فقط إبصدار القانون التجاري ،فأنشؤوا حماكم جتارية ،لتطبقت هذا القانون؛ فأصدروا قانون مث أنشؤوا حماكم
لتطبقه! يف سنة 1861م ،مت إنشاء احملاكم التجارية لتتوىل النظر يف القضاي التجارية املختلفة ،ويقضى فيها مبوجب
القانون التجاري ،الذي صدر سنة 1850م ،الذي ُييز وُيلل أمور كثرية من ضمنها الراب.
ومن أخطر تلك االحنرافات ،والقوانني اليت شرعوها يف دين هللا؛ ذلك القانون الذي أصدر سنة 1869م ،وعرف
بقانون اجلنسية ،فهذا القانون كان ضربة صارمة ،يف صميم العقيدة اإلسالمية؛ ألنه ألغى الفوارق الدينية ،وأحل حملها
احلركة القومية ،واالجتاه القومي العنصري؛ فال يوجد يف القانون ،شيء امسه مسلم ونصراين ويهودي ،الكل سواسية يف
وجه القانون – كما يطبق اآلن – ،فساوى يف احلقوق والواجبات بني املسلم والنصراين واليهودي ،وغريها من األدين؛
شرعت ،قضى على ما يعرف برابطة الدين ،وأحل حملها الرابطة القومية العنصرية؛
فهذا كان من أخطر القوانني اليت ّ
وأقر احلرية الدينية كما يقولون" :الدين هلل والوطن للجميع" ،وهذه العبارة اخلطرية تلمح إىل أن الدين فقط هلل ،أما
الوطن فليس هلل!!!

()12أي :قانون العقوابت.
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وظهرت يف تلك الفرتة – كما سيأيت معنا يف درس املساء – احلركة الطورانية؛ واليت أشرع على غرسها وإمنائها ،يف
الدير اإلسالمية يهود الدومنا؛ وأنقل مقولة ملتحد ابشا ،وهو كان قرين مصطفى كمال أاتتورك ،وهو يهودي أصلي من
ئيسا للوزراء؛ وهو الذي أنشأ حركة
يهود الدومنا؛ الذين أظهروا اإلسالم ً
كذاب ً
وزورا ،والذي أصبح الصدر األعظم ،أي ر ً
(تركيا الفتاة) ،احلزب املقابل حلزب (االحتاد والرتقي) ،وكان هذان احلزابن يتنازعان احلكم يف تركيا ،يف ظل احنسار
اخلالفة العثمانية.
الذمة والكفار)،
يقول متحد ابشا ،كما جاء يف كتاب (النأي عن االستعانة واالستنصار يف أمور املسلمني ،أبهل ّ
1
3
هذا
اهلجمة الشرسة؛ كتب
والذي كتب هذا الكتاب ،عامل من أواخر علماء الدولة العثمانية( )؛ عندما رأى هذه
الكتاب إبراءً لذمته ،والكتاب حققه د .طه زيد العدواين ،جاء يف ص " :35يقول متحد ابشا :القوانني الغربية هي

العامل األول ،يف تقدم الشعوب ورقيّها؛ وإن على تركيا إذا أرادت أن تبقي ،يف مصايف الدول العظمى ،وتواكب هذه
الدول يف مضامري التقدم العلمي؛ عليها أن تتبع نفس النظم ،اليت تسري عليها أورواب العظمى اآلن".

فانظر كيف يدعوا بوضوح إلستبدال الشريعة ،فيقول تريدون أن تتقدموا ،اتركوا هذا الدين ،واستبدلوه بقوانني
الطواغيت؛ وهذا الدين قد عفى عليه الزمن ،وهذا الدين ال يصلح للتقدم ،وهذا الدين كذا وكذا.
أقول بعد ذلك انفرط العقد ،وتتابع عملية اهلدم الصريح ،والواضح ألواصر األحكام الشرعية؛ ومت إلغاؤها بشكل
كامل ،واستبداهلا ابلقوانني الوضعية ،مث أن مسرية هذا االحنراف وصلت حىت استبدال األذان؛ فاستبدل األذان يف تركيا
املسلمة ،اليت كانت حمل اخلالفة ،استبدلت وغري األذان ،من اللغة العربية إىل الغلة الرتكية ،فصار اآلذان ابللغة الرتكية.
إال أهنم يف ظل هذا االحنراف يف هذا الصرح اإلسالمي ،كانت هناك حماوالت لإلصالح وإيقاف هذا االحنراف؛
فكانت هناك حماوالت إليقاف النفوذ األوريب املتغلغل ،قام هبذه احملاوالت السلطان عبد اجمليد؛ قام هذا الرجل يف عام
1869م ،وأراد أن يلغي هذه االمتيازات ،اليت وقعتها اخلالفة العثمانية مع هذه الدول األوربية؛ أراد أن يقوم بثورة،
احدا؛ ألن الدول العثمانية ،كانت
يلغي أبسرها كل هذه االمتيازات دفعة واحدة ،فلم يستطع أن يغري فيها حرفًا و ً

()13هو الشيخ مصطفى بن حممد الوارداين.
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أضعف من أن تقف أمام أوراب ،يف هذا الوقت؛ رغم أهنا كانت من قبل هتاجم أورواب ،وكانت روسيا تدفع اجلزية منذ
فرتة قريبة.
مترا دوليًا يف ابريس؛ طالب إبهناء هذه االمتيازات
يف سنة 1856م ،عقد السلطان عبد اجمليد مع الدول األوربية ،مؤ ً
مربًرا هذا الطلب" :حنن غريًن كل التشريعات اليت أتخذوهنا عليها ،واستبدلنا كثري من األحكام
الدائمة ،وقال هلم ّ
الشرعية بقوانني وضعية"؛ وهو يقول هذا الكالم ،حىت يرضي الدول األوربية ،ورغم ذلك ورغم ما قدمه من تنازالت
تقدح يف دينه؛ إال أهنم مل يوافقوا على هذا الطلب ،ورفضوا أن يتنازلوا ،عن أي امتياز من هذه االمتيازات؛ ورأى
السلطان أهنم يريدون أن يتحكموا ،يف أرضه ويف مواطنيه؛ والذي يؤخذ هلذا الرجل السلطان عبد اجمليد ،أنه يف هذه
مرسوما يتضمن ثالثة أمور:
السنة أصدر
ً
األمر األول :ذكر أن الشريعة اإلسالمية هي القانون العام يف املعامالت؛ وهذا البند يذ ّكرك ابلبنود ،املوجودة اآلن يف
وطبعا هذا من ابب اخلداع ،والتدليس على
دساتري املسلمني" ،الشريعة اإلسالمية هي املصدر األساسي يف التشريع"؛ ً
الشعوب اإلسالمية ،فعبد اجمليد فعل نفس األمر.
والبند الثاين :حتت اختصاص اجملالس امللّية ،النظر يف املعامالت املالية والتجارية ،وإحالتها إىل احملاكم احمللية املختصة.

اجملالس امللية اليت كانت منتشرة ،يف كامل السلطنة العثمانية ،حتيل للمحاكم احمللية املختصة؛ رغم أن هذه احملاكم مل
تكن حتكم ابلشريعة ،وإمنا دخلها ما دخلها من القوانني الوضعية.
األمر الثالث :حصر اختصاص تلك اجملالس امللية ،يف منازعات األحوال الشخصية؛ فأراد أن ينزع املعامالت التجارية
واملالية ،من اختصاص اجملالس امللية ،وحصرها على احلكم يف املنازعات الشخصية؛ بشرطني:



احتاد امللة؛ أي :أن يكونوا من دين واحد
والشرط الثاين :تراضي اخلصوم.

رجال متزوج من امرأة نصرانية ،ووافق وأراد أن يتحاكم هلذه احملاكم؛ فهذا البند يعطيه هذا احلق.
فعندهم لو أن ً
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وكذلك من ضمن هذا احملاوالت ،اليت قام هبا بعض السالطني ،ملواجهة الغزو النصراين األوريب؛ ما قام به السلطان عبد
العزيز سنة 1869م ،هذا الرجل أمر جلنة من كبار علماء اخلالفة العثمانية ،بوضع تقنني لألحكام الفقهية ،فأوصى
هذا السلطان جلنة من العلماء ،أبن تعكف على تقنني األحكام الفقهية.
ويف النهاية قامت هذه اللجنة ،يف سنة 1876م ،أي بعد عشرة سنوات من األمر ،ابإلنتهاء من عملها؛ ومت وضع ما
يعرف مبجلة األحكام العدلية ،واليت تستمد معظم أحكامها من املذهب احلنفي؛ وق ّدر هلم بتطبيق هذه اجمللة ،يف بداية
تردي
ّ
تويل السلطان عبد احلميد ،آخر سالطني اخلالفة العثمانية؛ ّإال أن اخلالفة العثمانية ،كانت قد وصلت إىل وقت ّ
األحوال ،إىل احلضيض ووقت اإلحتضار؛ فما هي إال فرتة وجيزة ،ومت تنحية السلطان عبد احلميد ،ومت هذا األمر على
وتوىل الكماليون السلطةَّ ،إال أهنم أبقوا اخلالفة عدة سنوات،
مرحلتني؛ املرحلة األوىل :تنحية فعلية؛ فنحوه عن السلطةّ ،
إىل أن جاءت املرحلة الثانية :ومت اإلعالن عن إلغاء اخلالفة.
ويف سنة 1908م صدر الدستور األول ،الذي يعلن صراحةً أن الدولة العثمانية ،تنحوا منحى الدول األوربية ،يف كافة
تشريعاهتا وقوانينها؛ ومت استخدام قضاة من السويس ومن فرنسا ،ليقوموا بتقنني األحكام الوضعية ،اليت سوف تتطبق
يف الدير اإلسالمية.
وبعدها بسنة واحدة سنة 1909م ،مت تنحية السلطان عبد احلميد؛ التنحية الفعلية واحتفظوا به ،وأودع يف أحد
القصور ،حتت احلراسة املش ّددة ،واحتفظوا به كرمز وكصورة ،ولكن ليس له من األمر شيء ،حىت أنه مل يكن له ُسلطًة
على حرس قصره؛ وكان الذي يدير األمر ،يف تلك الفرتة هم الكماليون ،أي يهود الدمنة ،وعلى رأسهم مصطفى كمال
صنع وقُدم للناس ،على أنه منقذ األمة الرتكية يف تلك الفرتة؛ وهناك كتاب مهم ،كتبه آخر
أاتتورك؛ ذلك الزعيم الذي ُ
(شيوخ اإلسالم) يف اخلالفة العثمانية ،الشيخ مصطفى صربي؛ وكان شيخ اإلسالم والوكيل األول ،وكان آخر من توىل
هذا املنصب؛ كتب كتابه املشهور (األسرار اخلفية وراء إلغاء اخلالفة العثمانية) ،بتحقيق د .مصطفى حلمي ،وهو
كتاب مشهور متداول يف األسواق.
مترا؛ مت فيه اإلعالن عن إلغاء السلطنة وإعالن اجلمعية الوطنية،
و يف سنة 1923م ،عقدت اجلمعية الوطنية الرتكية مؤ ً
ئيسا للجمعية؛ بعدها بعدة شهور يف مارس سنة 1924م ،قررت اجلمعية الوطنية
وانتخاب مصطفى كمال أاتتورك ر ً
ئيسا للدولة الرتكية؛ ويف نفس اجللسة ،أعلنت اجلمعية الوطنية إلغاء وزاريت الشريعة
إلغاء اخلالفة رمسيًا ،وإعالن أاتتورك ر ً
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واألوقاف ،فال حاجة لشريعة وال ألوقاف ،وخوفنا من املسلمني انتهى؛ فهل هناك صورة أوضح من هذا؟ ومنذ ذلك
الوقت ،بدأ خط احنراف التاريخ الذي تعرفونه.
اتريخ تشريع القوانني الوضعية يف مصر:
أوال ،مث على تركيا اثنيًا؛
بقعة أخرى من بقع الدير اإلسالمية ،اليت تعرفوهنا وهي مصر؛ والرتكيز كان منصبًا على مصر ً
ملا ميثالن من دور يف قلب العامل اإلسالمي.
رجال ألبانيًا ،قدم يف األصل
نقول :يف مصر بدأ االجتاه ،حنو التشريعات الوضعية يف زمن حممد علي؛ وحممد علي كان ً
إىل مصر ،ليحكم ابسم اخلالفة العثمانية؛ إال أنه انقلب على اخلالفة العثمانية ،وأعلن – بتأييد الدول األوربية ،وعلى
رأسها اجنلرتا – ،االنفصال عن اخلالفة ،وقام بغزو الدير النجدية مبساعدة أبنائه ،فقام بقتال أبناء الشيخ حممد بن
عبد الوهاب.
جدا حنو أورواب ،وبدأ يف عصره يرفع شعار ،إعادة بناء مصر املتقدمة؛ وحىت اآلن مل يبين
نقول :هذا الرجل كان ً
مائال ً
وطبعا من
مصر املتقدمة ،وقام إبرسال البعثات التعليمية إىل أوراب ،حىت تقتبس من أوراب ،نورها وحضراهتا وتقدمها؛ ً
ضمن هذه األمور ،اليت البد أن تقتبسها النظم األوربية؛ وكان من ضمن من أرسلوا يف تلك البعثات ،رجل اشتهر يف
أتثريا ،عندما
اتريخ العلمانيّة املعاصرة؛ وهو رجل معمم له حلية ،يذكرًن ً
متاما ابحلكمة اليهودية (سيكون الشيطان أكثر ً
ميسك الكتاب املقدس بيده) ،وهذا الرجل هو رفاعة رافع الطهطاوي.
هذا الرجل هو ورجل آخر تونسي ،كاًن أول رسل احلضارة األوربية للعامل اإلسالمي؛ األول رفاعة رافع الطهطاوي،
والثاين خري الدين التونسي ،فاألول كان يف مصر ،والثاين من مشال إفريقيا أو املغرب العريب؛ هؤالء كانوا أول من قاموا
منبهرا حبضارهتا وتقدمها ،وعاد
ببذر البذرة الغربية ،أو الفكرة العلمانية يف الدير اإلسالمية؛ ذهب هذا الرجل ألورابً ،

حامال هذه اجلراثيم إىل أبناء دينه؛ وكتب كتابه املشهور (ختليص اإلبريز يف توصيف ابريس)؛ ختليص اإلبريز :يعين تنقية
ً
الذهب ،فاإلبليز هو الذهب ،يف توصيف ابريس ،وهي عاصمة فرنسا؛ فعنوان كتابه يعين تنقية الذهب ،عن طريق أننا
أنخذ من فرنسا ،واليت أشهره ما فيها عاصمتها ابريس.
وركز هذا الرجل املعمم يف كتابه ،أشد ما ركز على اإلشادة ابلدستور الفرنسي؛ فهذه كانت أشد ما أراد ،أن يوصله
لبين جنسه وبين دينه؛ اإلشادة ابلدستور الفرنسي ،دستور احلرية ودستور اإلخاء؛ وهذا الدستور– دستور الثورة
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الفرنسية – ،وضعه اليهود حتت شعار ،احلرية واملساواة واإلخاء ،وهي من الشعارات املاسونية املشهورة؛ وأخذ يدعوا
قومه إىل ضرورة االتباع واالقتفاء آباثر الدولة الفرنسية ،إذا أرادوا التقدم والرقي ،فكان هذا هو األصل ،الذي جاء به
أيضا عن االختالط ،فأابح االختالط ،وتكلم عن تعدد الزوجات ،وذكر أنه أمر مرفوض ،وأخرج فتاوى
الرجل؛ وتكلم ً
بتحرمي تعدد الزوجات ،وتكلم عن الطالق ،وأصدر فتاوى حبرمة الطالق؛ فأراد أن ينقل نفس القالب األوريب ،إىل
العامل اإلسالمي ،وكذلك أصدر فتوى بعدم حرمة املصارف الربوية ،وكان هذا الرجل ،هو أول من رفع شعار أخوة
الوطن.
إال أنه ابملقابل ،قوبل هذا الرجل هبجمة شرسة ،من علماء األزهر يف وقته ،وصدرت الفتاوى تلو الفتاوى يف تكفريه،
وأب نه مارق خارج من الدين؛ فهذه وقفة تستحق أن نذكرها هلم يف تلك الفرتة ،وابلفعل مل يستطع أن ُيقق ما أراد منه
أسياده أن ُيققه؛ بينما غرس تلك الغرسة ،اليت أكملها من جاء بعده من دعاة العلمانية ،واملدرسة اإلحلادية وذلك
التاريخ الطويل.
وابملقابل صاحبه خري الدين التونسي ،قام بنفس املقاربة اليت قام هبا األول يف مصر؛ إال أنه قام هبا يف مشال إفريقيا،
كتااب مساه (أقرب املسالك يف معرفة أحوال املمالك)؛ يقصد ابملمالك الدول األوربية ،واملنطلق
وكذلك ألف التونسي ً
الذي انطلق منه الطهطاوي ،هو نفس املنطلق الذي انطلق منه التونسي؛ والدعاوى اليت قام هبا الطهطاوي ،هي نفس
الدعاوى اليت يدعوا إليها التونسي؛ فكان هذين الرجلني ،أول رسل احلضارة الغربية ،لغزو وحماولة هدم العقيدة
اإلسالمية يف نفوس أبنائها.
بعد ذلك قامت بريطانيا بغزو مصر واحتالهلا؛ ويف ظل االحتالل الربيطاين ،مت إصدار الدستور األول ،فقامت احلكومة
املصرية املوالية لربيطانيا ،إبصدار الدستور األول سنة 1923م؛ وكما تبىن الدستور يف تركيا القوانني الوضعية ،كذلك
تبىن هذا الدستور القوانني الوضعية ،ومن هذا الوقت واحللقة تدور على ما تعلمونه.
اتريخ تشريع القوانني الوضعية يف شبه القارة اهلندية:
يف بقعة أخرى من العامل اإلسالمي ،يف شبه القارة اهلندية؛ شبه القارة اهلندية كانت حىت دخول االحتالل الربيطاين،
حتكم ابلشريعة اإلسالمية؛ فرغم أن اهلندوس كانوا هم األكثرية ،إال أن املسيطر واملهيمن على احلكم ،كانوا املسلمني
بفضل هللا تعاىل؛ إال أن املسلمني انشغلوا ابلدنيا ،وأعرضوا عن الدعوة لدينهم؛ وكان ذلك نتيجةً لنشوء حكام ظلمة،
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مل يهتموا بقضية الدعوة ،كما كان يهتم أجدادهم ،كمحمود الغزنوي وغريه؛ مما ّأدى الحنسار الدعوة اإلسالمية ،يف
نفوس املسلمني فقط ،وعدم توجيهها لغري املسلمني.
فلما دخل االجنليز شبه القارة اهلندية ،قاموا يف أول ما قاموا ،بتنحية الشريعة اإلسالمية كما هو معروف؛ وأحلوا حملها
القوانني االجنليزية ،وسلموا مقاليد احلكم للهندوس ،حىت ُيكموا البالد والعباد؛ ومل يكتفوا هبذه اخلطوة ،بل قاموا بعد
ذلك بسلسة من املؤامرات ،لتقسيم شبه القارة اهلندية إىل ثالثة أقسام؛ ابكستان ،اهلند ،وبنجالديش (ابكستان
الشرقية).
اتريخ تشريع القوانني الوضعية يف مشال إفريقيا:
كذلك حصل نفس األمر يف مشال إفريقيا ،كانت فرنسا تسيطر على مشال إفريقيا؛ اجلزائر ،وتونس ،واملغرب.
ففي ظل فرنسا ،مت تنحية الشريعة ،وإحالل حملها القوانني الفرنسية الوضعية؛ وخرجت فرنسا ،وتركت حملها احتالل،
أخطر بكثري من االحتالل الظاهري؛ أعطت احلكومة لعمالء ،موالني ابلدرجة األوىل لالحتالل الفرنسي ،مت صنعهم يف
فرنسا؛ "ابن عرفة" ظل يف قصر داخل ابريس مخسة سنوات ،مث أُخرج من هذا القصر مباشرة ابلطائرة ،وأنزلوه يف
املغرب؛ ومت إعطاؤه احلكم ،يف ظل مراسيم واحتفاالت دولية ،فرنسا هي اليت أعطته احلكم؛ ومت نفس الشيء يف اجلزائر
ويف تونس ،مع االختالف أن هذه احلكومات مجهورية وكان هذه النظام ملكي.
اتريخ تشريع القوانني الوضعية يف اململكة السعودية:
يف اجلزيرة العربية ،مل يعرف التشريع والتقنني بغري ما أنزل هللا ،إال يف عهد عبد العزيز؛ يقول صاحب كتاب "الوجيز يف
اتريخ القوانني العربية" ،د .حمرود عبد اجمليد املغريب ،يف ص  ،443وهو آخر الدولة السعودية د .حمرود عبد اجمليد
فصال حتت عنوان "حركة التدوين والتشريع،
املغريب د .حمرود عبد اجمليد املغريب – آخر دولة تكلم عنها –؛ وهو عقد ً
يف اململكة العربية السعودية" فقال:
"بعد أن كانت التشريعات يف اململكة قدميًا إسالمية بسيطة؛ تغري هذا الوضع بعد قيام الدولة السعودية وظهور الثورات
الطبيعية مما أدى إىل اإلصالح والتغيري ودخول عناصر جديدة يف حياة أهل البالد ،فقامت الشركات األجنبية
وأصبحت هلا إمتيازات خاصة ،هلذه األسباب كان البد من مواجهة احلياة اجلديدة بسن تشريعات تالئم احلاجات
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املستج ّدة؛ فصدرت تشريعات يف أصول احملاكمات فصدرت تشريعات يف أصول احملاكمات ،وتشريعات يف القوانني
التجارية والقوانني اجلزائية ،وتشريعات يف العمل والعمال واجلمارك وغريها ....ويعترب قانون التجارة الربية والبحرية
املعروف يف اململكة ابسم النظام التجاري من أهم القوانني التجارية السعودية ،وقد صدر هذا القانون سنة 1931م
وهو على ضرار القوانني التجارية احلديثة عربية كانت أم أوروبية".
يقول" :بعد أن كانت التشريعات يف اململكة قدميًا إسالمية بسيطة"...؛ وهذه العبارة يقصد هبا ،أن الشريعة أمر
بدائي ،وأنتم املسلمني مساكني غري متطورين ،وحتكمون أبمور عجيبة كقطع اليد وهذه األمور.
فيكمل ويقول" :بعد أن كانت التشريعات يف اململكة قدميًا إسالمية بسيطة؛ تغري هذا الوضع بعد قيام الدولة
السعودية"؛ يقصد دولة عبد العزيز ،أي الدولة السعودية الثالثة.
كرا؛
يقول.." :لظهور الثورات الطبيعية" ،النعمة اليت أنعم هللا تعاىل هبا عليهم ،استعملوها يف كفرهمً ،
بدال أن يزدادوا ش ً
يقول" :تغري هذا الوضع ،بعد قيام الدولة السعودية ،وظهور الثورات الطبيعية؛ مما أدى إىل اإلصالح والتغيري ،ودخول
عناصر جديدة يف حياة أهل البلد"؛ يقصد ابلعناصر اجلديدة :الكفرة من الدول والشركات األجنبية ،اليت هتيمن على
متاما كما فعل السلطان العثماين ،مع األوربيني يف االمتيازات األجنبية؛ فنفس الباب الذي وجل منه
النفط؛ ففعلوا ً

النصارى واليهود قدميًا ،وجلوا منه يف العصر احلديث ،يف أقدس بقاع املسلمني.

متاما كما حدث يف
يقول ..." :ودخول عناصر جديدة؛ فقامت الشركات األجنبية ،وأصبحت هلا امتيازات خاصة" ً
اخلالفة العثمانية؛ يقول الرجل يف ٍ
كالم أخري" :هلذه األسباب ،كان البد من مواجهة احلياة اجلديدة؛ بسن تشريعات
تالئم احلاجات املستج ّدة"؛ يعين يقولون :ي إخوان ،احلياة تطورت وتعقدت ،وال تغضبوا لن نسميها قوانني أو
تشريعات؛ سنسميها أنظمة وأوامر ،ولوائح ومصاحل مرسلة .فهل تغيري اسم الباطل ُيعله حق؟ هل إذا مسيت اخلمر
حالال؟
بغري امسها ُيعلها ً
يقول الرجل" :هلذه األسباب كان احلياة اجلديدة ،بسن تشريعات تالئم احلاجات املستج ّدة؛ فصدرت تشريعات يف
أصول احملاكمات ،وتشريعات يف القوانني التجارية والقوانني اجلزائية – حىت قوانني العقوابت – ،وتشريعات يف تنظيم
العمل والعمال والضرائب وغريها ،"...وظل يعدد؛ فهل هذه التشريعات ،خارجة عن حكم هللا ورسوله؟ وهل هذه هي
التشريعات ،اليت أمرًن هللا هبا حىت حنكمها؟
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ويقول عن القوانني اجلارية" :ويعترب قانون التجارة الربية والبحرية ،املعروف يف اململكة ابسم النظام التجاري ،"...يعين
خيادعوننا فيقولوا لن نسميه قانون سنسميه نظام!
يكمل ويقول" :ويعترب قانون التجارة الربية والبحرية ،املعروف يف اململكة ابسم "النظام التجاري" ،من أهم القوانني
التجارية السعودية؛ وقد صدر هذا القانون سنة 1931م"؛ يعين يف ظل عبد العزيز" ،وهو على غرار القوانني التجارية
احلديثة ،عربية كانت أم أوروبية" ،ما رأيكم يف هذا التصريح؟ وهو جاء هبذا الكالم يف معرض املدح.
( )....وصدر بناءً على هذا القانون (النظام التجاري) ،مرسوم ملكي إبنشاء الغرفة التجارية؛ ونذكركم بكالم الشيخ

صرح فيه ،أ ّن قانون الغرفة التجارية ،كفر أكرب خمرج
حممد بن إبراهيم ،الذي صدر بناءً على هذا القانون ،فللشيخ كالم ّ

من امللة؛ ورسائله اليت أرسلها ألمري البالد وللديوان امللكي ،مازالت حىت اآلن مسطرة يف جمموع فتاويه ،وستأيت معنا –

إن شاء هللا –؛وهذه الرسائل املتبادلة ،بينه وبني الديوان امللكي من جهة ،وبني أمري البالد من جهة ،مازالت مسطرة
حىت اآلن يف جمموع فتاوى الشيخ( ).

4

1

كذلك تكلم هذا الرجل ،عن قانون اجلزاء ،فقال" :وقوانني اجلزاء مستمدة من الشريعة ،مع بعض التعديالت اليت
ض الْ ِكتَ ِ
اب َوتَ ْك ُف ُرو َن بِبَ ْع ٍ
اقتضتها املصلحة العامة"؛ فاليهود فعلوا هكذا ،كما قال تعاىل( :أَفَتُ ْؤِمنُو َن بِبَ ْع ِ
ض) ،اليهود
احدا – كما سيأيت معنا – ،فكفرهم هللا تعاىل بتعطيلهم هلذا احلد.
حدا و ً
حرفوا ً
مث تكلم عن قانون الضرائب ومراقبة البنوك ،وقانون اجلنسية ،الذي فيه حترمي ملا أحل هللا؛ فبأي حق ُيرمون ما أحل
هللا ،وهذا مل يفعله األولون.
جدا ،للشيخ مجال
فهذه كانت نبذة ،عن التشريع بغري ما أنزل هللا ،يف مجلة الدير اإلسالمية؛ وخنتم مبقولة لطيفة ً
سلطان ،يف كتابه (غزو من الداخل) – وهذا الكتاب حري ابلقراءة – ،يقول الشيخ يف الصفحة  3يف مقدمة
الكتاب؛ واستمع هلذه العبارات ،وقارهنا ووازهنا بتلك الكلمات ،اليت نقلناها لكم عن دور أهل التوراة واإلجنيل.

()14يقول الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه هللا .." :فتح ابب لتحكيم القوانني الوضعية واستبدال الشريعة اإلسالمية السمحاء هبا ،وهذا
ما أيابه إمام مسلمني حفظه هللا ،وأيابه كل مسلم صادق يف إسالمه ،ألنه حبكم غري الشريعة بني الناس معناه الكفر واخلروج من
السلًم والعياذ ابهلل( ".فتاوى اورسائل حممد بن إبراهيم آل الشيخ ( )269/12رقم الفتوى.)4044( :
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يقول الشيخ" :علمنا القرآن اجمليد ،وأخربًن التاريخ؛ أن أخطر أسلحة اهلدم والغزو ،ضد اإلسالم على مدار اترخيه ،كان
سالح اهلدم من الداخل؛ ومع فشل اخليار العسكري ،يف الصراع ضد اإلسالم ،وفشل احملاوالت املتعددة ،لفرض
السيطرة العسكرية؛ قفزت الفكرة كسالح أول وحاسم وفعال ،ومن هنا اجته التفكري إىل أسلوب جديد ،ال أييت من
أيضا بطاقات
اخلارج ،بل أييت من داخل األمة نفسها؛ عن طريق نفر من أبناءهاُ ،يملون األمساء اإلسالمية ،وُيملون ً
هوية عربية وإسالمية؛ ليغرسوا يف ًنشئة األمة ،قيم احلضارة الغربية ،وفلسفاهتا وعقائدها وأفكارها وحب شرائعها".
يقول الشيخ" :علمنا القرآن اجمليد ،وأخربان التاريخ؛ أن أخطر أسلحة اهلدم والغزو ،ضد اإلسالم على مدار
اترخيه ،كان سالح اهلدم من الداخل ،ومع فشل اخليار العسكري يف الصراع ضد اإلسالم "..مل يستطع اليهود وال
عسكري؛ بل ليس هناك مواجهة ،إال واجهوا فيها اهلزمية النكراء ،إما يف البداية وإما
النصارى ،أن يقضوا على اإلسالم
ً
يف النهاية ،حىت ولو كانت البداية هزمية للمسلمني؛ إال أهنم يعودوا ويقفوا على أرجلهم ،مث ُيرزوا هزمية على اليهود أو
النصارى ،على مدار اتريخ احلمالت الصليبية ،كما سيأيت معنا.
يقول" :ومع فشل اخليار العسكري ،يف الصراع ضد اإلسالم ،وفشل احملاوالت املتعددة ،لفرض السيطرة
العسكرية" –ال بد من وجود خيار آخر ،وال بد من وجود طابور خامس " -قفزت الفكرة كسالح أول وحاسم

متاما؛ يظل اليهود
وفعال" وليس هناك أخطر من الفكرة؛ وليس هناك من الشبه العقدية ،الكفيلة هبزمية املسلمني ً
والنصارى مبنأى عن الصراع ،حىت يتكلف املسلمني خسارة فادحة ،يف األموال واألنفس؛ ويقومون برتويج الفكرة اليت
يريدوهنا ،ويتم نشر الفكرة عن طريق عمالء وطابور خامس ،والفكرة كفيلة هبزم أي أمة؛ ولوال أن هللا تكفل هلذه األمة،
متاما ،ولكن هذا الدين له قوة ذاتية؛ قد تقوى وتنقص ،ال يستطيع أي إنسان مهما كان ،أن
حبفظ دينها لقضوا عليها ً
يتحدث ابسم اإلسالم.
"قامت الفكرة كسالح أول وحاسم وفعال؛ ومن هنا اجته التفكري إىل أسلوب جديد ،ال أييت من اخلارج ،بل أييت
من داخل األمة نفسها" -كما هو اسم الكتاب "غزو من الداخل"" -عن طريق نفر من أبناءها ،حيملون األمساء
أيضا بطاقات هوية ،عربية وإسالمية" نفر من بني جلدتنا ،يتكلمون لغتنا ،أمساؤهم؛ حسين
اإلسالمية ،وحيملون ً
مبارك ،حسني ،علي عبد هللا صاحل ،وهذا الصنف األول ،وما بعدهم أخطر؛ وهؤالء أمرهم معروف ،إال على من
طمس هللا على بصريته ،كما يقول الشيخ الشنقيطي.
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أيضا بطاقات هوية عربية
يقول الشيخ.." :عن طريق نفر من أبنائها ،حيملون األمساء اإلسالمية ،وحيملون ً
وإسالمية؛ ليغرسوا يف انشئة األمة ،قيم احلضارة الغربية وفلسفاهتا ،وعقائدها وأفكارها ،وحب شرائعها كذلك"
وهذا الذي حصل اآلن ،إما ابلرتغيب وإما ابلرتهيب ،اآلن هل يستطيع أحد يف بالدًن اإلسالمية ،أن ميتنع عن
التحاكم هلذه القوانني؟ بل هذا عندهم جرمية!!!
من ضمن املواد شديدة اخلبث "ال جرمية إال بنص" ،فالكفر ابألدين وسب هللا وسب رسوله ،ليس جرميةً عندهم؛
وعندما نتكلم عن التنصري ،سنأيت إىل املواد املكتوبة يف بالدًن ،واليت تبيح عالنية الكفر والردة؛ وسنأيت إىل آخر تلك
احلوادث (حسني قنرب) ،الذي ذهب إىل احملكمة ،وأعلن صراحةً ردته ،ودخوله يف النصرانية ،وغري امسه من "حسن
قنرب" إىل "روبر" ،ومل يستطع أحد أن يتكلم معه؛ وملا تكلم بعض الدعاة ،قامت السفارة الربيطانية ابلتنبيه ،وتوجيه
تصريح شديد اللهجة ،إىل احلكومة الكويتية؛ فردت احلكومة أننا مل نفعل هل الشيء ،وأننا كذا وكذا ،وأصبحوا
يدافعون عنه ،ردة واضحة.
نقول هذه هي الطريقة احلديثة ،اليت اجته إليها اإلستعمار ،يف غزو الدير اإلسالمية؛ ليس الغزو العسكري ،وإمنا الغزو
الفكري ،بعد فشل اخليار العسكري.
هبذا نكون – وهلل احلمد واملنة – قد انتهينا ،من املفردة األوىل ،من مفردات موضوع احلاكمية؛ واليت كانت حول نبذة
اترخيية ،عن احلكم بغري ما أنزل هللا ،وبقيت تتمة هلذه املفردة ،وهي حتمية املواجهة؛ و – إن شاء هللا – هذه نرجئها
للدرس القادم.
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الباب الثاني :حتمية املواجهة؛جولة سريعة ونظرة إمجالية لشريعة الرمحن ولشريعة الشيطان
مقدمة-:
انتهينا بفضل هللا ،من احلديث عن املفردة األوىل ،من مفردات موضوع احلاكمية؛ واليت كانت تدور حول (نبذة عن
اتريخ احلكم بغري ما أنزل هللا ،يف البشرية عامة ،ويف األمة اإلسالمية على وجه اخلصوص)؛ ورأينا كيف أن الباب،
الذي وجلت منه تلك التشريعات الوضعية – على التحقيق – ،كان هو الباب الذي انصرمت فيه عقيدة الوالء والرباء؛
فانصرام هذه العقيدة ،اليت هي من أصل اإلميان ،أدى إىل تسرب تلك األحكام الطاغوتية.
مث رأينا كيف أن املسألة ،من أوهلا إىل آخرها ،ختضع ملؤامرة يشرف عليها اليهود والنصارى ،وتشارك فيها األنظمة
احلاكمة؛ مث قلنا أننا سنتحدث يف املفردة الثانية ،عن حتمية املواجهة؛ ونعين حبتمية املواجهة :أهنما خطان ال يلتقيان
شرعا ،يستحيل أن يلتقيان؛ مها شرع هللا ،وشرع البشر؛ وحىت تتضح املسألة ،نقوم جبولة سريعة ،ونظرة
عقالً وقبلها ً
أبدا أن نعقد
إمجالية عن شريعة الرمحن؛ وكذلك نقوم جبوالت أخرى ،ونظرات أخرى بشريعة الشيطان؛ وليس املراد ً
منزل من هللا – سبحانه وتعاىل – ،وإمنا املراد أن نبني لألخوة أن
مقارنة ،فشرع هللا منزه عن هذه املقارنة؛ فيكفي أنه َّ
املواجهة البد قائمة؛ وهذه اجلولة وهذه النظرة السريعة ،على كال الشريعتني ،تبني لنا أن املواجهة البد قائمة؛ وأن
صاحب احلق إذا تركهم فهم لن يرتكوه ،فالبد من بقاء أحدمها فقط فاخرت لنفسك.
وهم قد انتهوا من هذه املسألة وحسموها ،وال حتتاج إىل مناقشة عندهم ،إما هم وإما الدين؛ ولكن القضية ما زالت
حتتاج إىل نقاش ،وإىل حبث عند بعض الطيبني ،من املسلمني؛ فيظن أننا قد نستطيع أن جنمع ،بني الضدين وبني
النهجني ،أو أننا قد نستطيع االلتقاء على أرض ،أو على قواسم مشرتكة؛ وهذا كالم من أحمل احملال ،فضالً على أنه
من أبطل الباطل ،الشرع يبطله ابتداءً ،مث الواقع يبطله اثنيًا..
جولة سريعة حول شريعة الرمحن-:
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فنقول جاءت هذه الشريعة كدين خامت ،وكرسالة مهيمنة على ما سبقها من الرساالت؛ ومن صفات( َونََّزلْنَا َعلَْي َ
1
5
ٍ ( )
ِ
بياًن
اًن لِّ ُك ِّل َش ْيء) وهذه املسألة تكلم فيها كل األصوليني ،وهذا البيان على نوعني؛ قد يكون ً
اب تِْب يَ ً
الْكتَ َ
عاما؛ وهذه املسألة معروفة ومبثوثة عندكم ،كذلك يقول املوىل – سبحانه وتعاىل – :
تفصيليًا ،وقد يكون ً
بياًن كليًا ً
6
ِ
ِ
ِ
من صنع هللا ،فهي
الم ِدينًا)( ) فليس هناك أكمل
ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِيت َوَرض ُ
ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَْمتَ ْم ُ
(الْيَ ْوَم أَ ْك َم ْل ُ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْس َ
شريعةٌ كاملةٌ اتمة ،ال يدخلها النقص يف وجه من الوجوه؛ وهي شريعة رضيها هللا لعباده وخللقه.
يقول اإلمام العالمة ابن القيم ،يف (إعالم املوقعني) اجمللد الرابع الصفحة 285؛ يقول يف بيان أن الشريعة ،قد احتوت
على كافة احتياجات البشر ،يف مصاحلهم الدنيوية واألخروية؛ يقول:
"وهذا األصل من أهم األصول وأنفعها ،وهو مبين على حرف واحد؛ وهو عموم رسالته – صلى هللا عليه وسلم –،
ابلنسبة إىل كل ما ُيتاج إليه العباد ،يف معارفهم وعلومهم وأعماهلم؛ وأنه مل ُيوج أمته إىل أحد بعده ،وإمنا حاجتهم إىل
من يبلغهم عنه ما جاء به؛ فلرسالته عمومان حمفوظان ،ال يتطرق إليهما ختصيص :عموم ابلنسبة إىل املرسل إليهم،
وعموم ابلنسبة إىل كل ما ُيتاج إليه ،من بعث إليه يف أصول الدين وفروعه؛ فرسالته كافية شافية عامة ،ال حتوج إىل
سواها ،وال يتم اإلميان به إال إبثبات عموم رسالته يف هذا وهذا؛ فال خيرج أحد من املكلفني عن رسالته ،وال خيرج نوع
من أنواع احلق ،الذي حتتاج إليه األمة ،يف علومها وأعماهلا عما جاء به".أه
ويدل هذا الكالم على أن ،كل َحق موجود يف الشريعة ،وكل عدل موجود فيها؛ سواء عرفناه أم مل نعرفه ،وكما يقول

الدليل ،على سبيل اهلدى
اإلمام الشافعي يف الرسالة" :فليست تنزل أبحد من أهل دين هللا ًنزلة إال ويف كتاب هللا
ُ
1
7
فيها"( ).

()15سورة النحل\ .89
()16سورة املائدة.3 \ ،
()17الرسالة للشافعي ص  ،19ط :مكتبة احلليب بتخرج الشيخ أمحد شاكر ،نقلنا نص كالم الشافعي؛ فالشيخ نقل الكالم ابملعىن.
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ونقول أن هذه القاعدة ،أصل من أصول اإلميان ،كما ذكر ابن القيم؛ وهذه املسألة ًنقشها أكثر العلماء ،ومنهم شيخ
اإلسالم ابن تيمية؛ طرح املسألة يف اجمللد  19ص  ،280واإلمام الشاطيب يف أكثر من موضع ،يف "املوافقات" ويف
"اإلعتصام" اجمللد الثاين ص .305
نقول زيدة يف التوضيح والتفصيل ،حول هذه املسألة مجلة مصاحل ،للناس اليت تقوم عليها احتياجاهتم يف الدنيا
واآلخرة ،وال تستقيم هلا ديناهم وال أخراهم إال هبا؛ تعود إىل ضروريت مخس أو مقاصد مخسة ،ونقول أن الشريعة
جاءت للحفاظ على هذه املقاصد ،بل للحفاظ عليها يف وجهها األكمل ،وتعرف ابلضروريت اخلمس؛ أوهلا :حفظ
الدين ،واثنيها :حفظ النفس ،واثلثها :حفظ العقل ،ورابعها :حفظ النسب والعرض ،وخامسها :حفظ املال.
واملتأمل جلملة األحكام الشرعية وتفصيالهتاُ ،يد أن الشريعة اإلسالمية احتوت من األحكام ،اليت حتقق احلفاظ على
هذا األمر ،على التمام وعلى الكمال.
فبالنسبة للمقصد األول حفظ الدين؛ جاءت الشريعة يف األصل ،إلخراج الناس من الظلمات إىل النور ،جاءت يف
األصل لتحقيق الدين ،ومن مث عن طريق حتقيق الدين حتفظ للناس دنياهم ،فتخضع الدنيا للدين؛ وهذا هو الوجه
إنساًن أراد أن يستفرغ وسعه يف حتصيل الدنيا؛ فلن ُيد هناك مسل ًكا ،يستطيع عربه أن تستقيم له
األكمل ،حىت لو أن ً
هذه املصاحل ،أكمل وأمت من مسلك الشرعي ،الذي جاء به الشارع احلكيم.

مرورا– ،أوجبت العلم؛
والشريعة يف سبيل حفاظها على الدين ،أوجبت عدة أمور؛ من أول تلك األمور – ومنر عليها ً
( )

فطلب العلم – كما قال عليه الصالة والسالم –( :فريضة على كل مسلم)

 ،ويف رواية خمرجة (8لكل مسلم

ومسلمة )؛ وهذا حىت يتبع اإلنسان دينه على علم ،فقبل أن يشرع يف قول أو فعل ،ال بد أن يتعلم أحكام هذا القول،
وأحكام هذا الفعل؛ كما قال البخاري "ابب العلم قبل القول والعمل" واألدلة مبسوطة ومعروفة يف مظاهنا يف هذا
املوضوع.
وكذلك من األمور ،اليت جاءت هبا الشريعة ،للحفاظ على الدين؛ وجوب اإلمامة ،وهذا مبحث من مباحث االعتقاد،
عند أهل السنة واجلماعة؛ فكل من تكلّم منهم عن عقيدة أهل السنة واجلماعة ،يتكلّم يف النهاية عن اإلمامة
()18صححهُ األلباين يف صحيح اجلامع.)3914( :
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وأحكامها ،وعن ما جرى بني الصحابة؛ كما فعل شيخ اإلسالم ابن تيمية يف "العقيدة الواسطية" وغريه كثري؛ فتقرر
وجوب نصب اإلمام أو نصب اخلليفة؛ ألنه بدون خليفة ال تستقيم مصاحل الناس ،وال يستطيع املسلمون أن يقيموا
دينهم ،ومل خيالف يف ذلك إال فرقة من شواذ اخلوارج ،أما سائر الفرق – حىت الفرق الضالة ،اخلارجة عن عقيدة أهل
السنة واجلماعة – أوجبوا هذا األمر؛ ويعرف اإلمام املواردي اإلمامة أبهنا" :خالفة النبوة يف حفظ الدين وإقامة
1
9
نصب اخلليفة ،أو وجوب إقامة اإلمامة؛ وهذه األمور حتتاج منا
اردة حلفظ الدين ،وجوب
الدنيا"( ) ،فمن األحكام الو

إىل وصف ،لكن حنن كما قلنا نقوم بنظرة إمجالية ،على كمال ومتام هذه الشريعة.
وجواب عينيًا – ،حىت يبلغ هذا الدين ويعم املشرق
وجواب
كفاءي أو ً
ً
كذلك من األحكام وجوب الدعوة – ،سواءً ً
وجواب عينيًا ،على مراتبه املعروفة عندكم ،وعلى
كفاءي أو ً
وجواب ً
واملغرب؛ كذلك أوجبت الشريعة إنكار املنكر ،سواءً ً
وجواب عينيًا؛ كل هذه الواجبات من أجل
وجواب
كفاءي أو ً
ً
أحكامها املبثوثة يف مظاهنا؛ كذلك أوجبت اجلهاد ،سواءً ً
حفظ الدين ،سواء حفظ رأس املال ،أو حفظ الزيدة على ذلك؛ وهو دعوة لكافّة الناس يف مشارق األرض ومغارهبا.
كذلك وضعت قواعد للوالء والرباء ،وجعلت تلك القواعد من أصل اإلميان؛ وكل هذا حىت ال خيتلط اإلميان ابلكفر،
وهذا حفاظًا على الدين؛ فكل األمور اليت تكلّمنا عنها يف موضوع اإلميان ،كلها من أجل حفظ الدين ،كي ُيفظ
املسلم على نفسه دينه ،فينجوا يف اآلخرة من اخللود ،أو من العذاب أو من الدخول يف ًنر جهنم؛ وكل هذه األمور
كما قلنا ،حتتاج إىل شرح وتوضيح.
كذلك وضعت وأوجبت حد الردة؛ هذا احلد الذي عفى عليه املسلمون ،ونسيه الكثريون ،حىت من الناحية النظرية،
نَ ِسيَهُ كثري من املسلمني ،إال من رحم ريب؛ فجعل هذا احلد حلفظ الدين ،كما قال – صلى هللا عليه وسلم –( :من
2
0
بدل دينه فاقتلوه)( ).
هذا عن الضرورة أو املقصد األول ،الضرورة الثانية حفظ النفس؛ فجاءت الشريعة جبملة من األحكام ،حىت حتفظ
للناس أنفسهم ،وأمهها حد القصاص والديت؛ فكل هذه األمور من اباب حفظ النفس ،بل مسّى هللا – سبحانه وتعاىل
()19قال اإلمام املواردي يف كتابه األحكام السلطانية ص " :15ا ِإلمامةُ :موضوعةٌ خلِِ َالفَِة النُّب َّوةِ ِيف ِحر ِ ِ ِ
اس ِة الدُّنْيَا".
َ َ َْ ُ َ
اسة ال ّدي ِن َوسيَ َ
ََ
ُ
()20أخرجه البخاري.(3017( :
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ِ
ُويل األَلْب ِ
ص ِ
اب)( )  ،فجعل إقامة احلد 1حيا ًة للبقية ،حىت يعترب
– القصاص "حياة" ،فقالَ ( :ولَ ُك ْم ِيف الْق َ
اص َحيَاةٌ َي أ ِ َ
اقتص منه  ،وهذا حد معروف.
اآلخرون من هذا الذي ّ
ردعا ابإلضافة
ويف زمن إقامة احلدود ،تستطيع أن تعد اجلرائم ،اليت حدثت على كافة أنواعها؛ ألن احلدود أشد ً
فنادرا ما ستجد جرمية.
جمتمعا إسالميًا
لإلميان؛ فلو أن وجد ً
ً
صحيحا ،قائماً على األصول الثابتة يف الكتاب السنةً ،
تستطيع أن تعد اجلرائم ،اليت حدثت يف عصر الصحابة ،من مصادرها الصحيحة؛ فجملة احلدود ال خترج عن أصابع

اليد الواحدة ،سواءً ابلقتل أو السرقة أو شرب اخلمر أو غريها؛ ألن احلدود خري زاجر وخري رادع ،ويكفي أهنا من هللا
– سبحانه وتعاىل –.
وهنا ويضعوهنا يف منزلة فوق منزلة الشريعة؛
كالما ،عن جدوى هذه القوانني الوضعية ،ويؤِّهلُ َ
واآلن يتش ّدقون ويتكلّ ُمون ً
وتنظر إىل كل جمتمعاتنا – كما سيأيت معنا – ،فتجد أن اجلرمية تعج فيها ،وتنتشر فيها بشىت أنواعها؛ واألعجب من
ذلك واألدهى ،أن تلجأ دول كافرة ،إىل األخذ ببعض القوانني اإلسالمية؛ كتحرمي اخلمر يف أمريكا ،أمور جتعل احلليم
حريان ،وسنأيت إىل هذه املسألة.
أيضا ،الشارع احلكيم يريد أن
كذلك من احلدود اليت جاءت هبا الشريعة ،حلفظ النفس دفع الصائل؛ وهذا أمر معروف ً
َّن لك دفع الصائل ،وهذا احلكم نَ ِسيَهُ كثري من الناس ،إال من رحم هللا؛ وكذلك حد احلرابة.
ُيافظ على نفسك ،فقن َ

هذا من جانب ،ويف اجلانب اآلخر ،حرمت الشريعة االنتحار؛ من ابب حفظ النفس ،كذلك دعت الشريعة إىل
ضر ابلصحة ،وكل هذا من ابب حفظ النفس؛ واألمور
التداوي ،وحرمت املأكوالت واملشروابت ،وسائر األمور اليت تَ ُ
مرورا سر ًيعا.
كما قلنا حتتاج إىل شرح ،ولكننا منر ً
وخم ّدر؛ ومل تكتفي الشريعة بتحرمي اخلمر يف ذاهتا ،بل
ويف حفظ العقل ،جاءت الشريعة بتحرمي اخلمر ،بل كل ُمسكر ُ
وصنعها ومحلها ،وكل هذه األمور ،من ابب إقامة احلواجز والردع؛ حىت
حرمت كل ما له عالقة ابخلمر؛ من ْبيعها ُ
ّ
"أم اخلبائث".
يكون هناك حاجز ومانع ،بني العقل وبني ما يُهلكه ،وأوهلا و ُ
أشدها اخلمر ُ

()21سورة البقرة\ .179
40

2

املقصد الثالث للشريعة :هو حفظ النسب؛ فجاءت الشريعة ابلتحرمي القطعي للزًن ،وابلتحرمي القطعي لسائر صور
صن،
النكاح اجلاهلي ،اليت هي يف احلقيقة من أبواب السفاح؛ وكذلك جاءت ابلرجم ،إذا كان الزاين أو الزانية ُْحم َ
وجاءت ابجللد وجاءت ابلتغريب؛ فكل هذه األمور من ابب حفظ النسب.
وكذلك أقامت الشريعة ع ّدة حواجز ،بني العبد وبني الوقوع يف الزًن؛ منها حترمي النظرة ،وحترمي اخللوة ،وحترمي اإلختالط،

وحترمي اخلضوع يف القول عند النساء؛ كل هذا األمور مدرجة يف قوله تعاىلَ ( :وَالتَ ْقَربُوا الِّزًَن)( ) فلم يقل ال تفعلوا الزً2ن؛
أي ال تقربوا املسالك ،اليت ُرمبَّا ُأت َِّدي بك يف الوقوع يف الزًن؛ فهذه كلها حواجز وضعتها الشريعة ،حىت ال تقع يف تلك

الفاحشة املكرهة.

وكذلك جاءت بفرض احلجاب ،وأداب اإلستئذان؛ كذلك جاءت بفتح أبواب الزواج الشرعي ،والرتغيب فيه ،وحث
الشباب عليه ،وجاءت الشريعة بتعدد الزوجات؛ والعجيب أهنم يغلقون على الناس ،أبواب املسالك الشرعية ،ويفتحون
أبوب الفاحشة واملنكرات؛ فيحرمون تَ َعدُّد الزوجات والطالق ،ويَفتحون ابب الصداقة واملعاشرة وكذا ،بل حىت الزواج
املثلي؛ بل إهنم ُيرمون الزواج ،من بعض اجلنسيات ،فتحرمي ما أحل هللا وارد عندهم ،والنتيجة انتشار الفاحشة واللواط
يف جمتمعاتنا.
كذلك جاءت الشريعة حبفظ العرض؛ فحرمت القذف ووضعت له احلد ،كذلك حرمت التنابز ابأللقاب ،كذلك
حرمت أن يضع اإلنسان نفسه يف موطن شبهة ،كما قال النيب – عليه الصالة والسالم –:
حرمت الغيبة؛ كذلك ّ
ّ
(اتقوا الشبهات)؛ وكما قال النيب – عليه الصالة والسالم – يف احلديث( :على رسلكما إهنا صفية)( ) حىت يسد –
عليه السالم –على نفسه الغيبة ،ويدفع عن نفسه الشبهة.
املقصد األخري :هو حفظ املال؛ فجاءت الشريعة ابحلدود ،كقطع يد السارق ،وجاءت ابلتحرمي القطعي للراب ،الذي
انتشر يف كل بالد املسلمني بال استثناء؛ وهذه املعصية قد يستصغرها البعض ،ولكنها معصية تَ َوعَّد هللا حبرب منه،
ومن رسوله على فاعلها؛ فهي من أكرب املعاصي ،ومعصية كفيلة هبدم جمتمعاتنا اإلسالمية؛ كما قال اإلمام الشوكاين يف
()22سورة اإلسراء\ .32
()23صحيح البخاري.(3281( :
41

3

كتابه( :دفع الصائل ،ألن هللا توعد حبرب منه ومن رسوله؛ فتخيل هذه املعىن ،ختيل أن هللا ُياربك ،يعين ختيل يزلزل
اجلبال ويدك األرض)؛ كما سيأيت معنا – إن شاء هللا – كالم اإلمام الشوكاين.
كذلك جاءت الشريعة ،يف ابب حفظ املال؛ بتحرمي الغش ،والغرض ،وحترمي الغنب ،وبتحرمي شىت أنواع البيوع الفاسدة
والباطلة ،واليت فيها نوع من التحايل ،وأخذ املال بغري وجه حق .ويف اجلُملة ،نستطيع أن نقول عبارة موجزة؛ أن
الشريعة جاءت خبريي الدنيا واآلخرة؛ وهذا األمر ال يشك فيه مسلم.
متاما ،وهم أبنفسهم يصرحون بذلك؛
فهذا يف شريعة الرمحن؛ فما ي ترى يف جانب شريعة الشيطان؟ على النقيض ً
ولذلك قلنا حنن سنقوم هبذه اجلولة ،حىت نربهن لكم أن االلتقاء مستحيل ،وأن احلرب لن تضع أوزارها ،حىت يكون
البقاء ألحدمها؛ وهذه قضية منطقيةُ ،يب أن تفهموها ،شئتم أم أبيتم ،فاحلرب لن تنتهي ،حىت ينتصر أحد األطراف؛
وعدا من عند هللا تعاىل ،فالعاقبة للمتقني؛ ولكن حنن نقول هذا الكالم ،حىت من اآلن،
وحنن نعرف الطرف املنصورً ،
تضع لنفسك مكان مع أهل احلق ،حىت خنرت لنفسك قافلة من هاتني القافلتني.
صفات شريعة الشيطان يف القرآن الكرمي-:
بشري
إ ًذا على اجلملة ،جاءت الشريعة خبري الدنيا واآلخرة؛ وعلى النقيض ،جاءت القوانني الوضعية وشريعة الشيطانّ ،
أصال ألغت من منظورها اآلخرة ،فليس عندها شيء امسه اآلخرة ،وإمنا كل تعامالهتا مع الدنيا؛
الدنيا واآلخرة؛ بل هي ً
ورغم أهنم يزعمون ،أهنم أساتذة يف حفظ الدنيا ،ويف حسن سياستها ،إال أهنم جاءوا ابلبالي واملصائب؛ فما تركوا
للناس دينهم ،وال َّ
حق ُقوا هلم دنياهم.
ولن يتضح هذا األمر ،إال إذا قمنا ابستعراض سريع ،لصفات شريعة الطاغوت وشريعة الشيطان ،املذكورة يف القرآن
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن)( ).
الكرمي؛ أول وصف أهنا شريعة الكفر ،كما قال تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
يدو َن أَ ْن ي تَحا َكموا إِ َىل الطَّاغُ ِ
وت)( )؛ فكل ما سوى
وكذلك هي شريعة الطاغوت كما قال تعاىل عن املنافقني( :يُِر ُ
َ َ ُ
حكم ابلطاغوت ،وسيأيت كالم للشيخ حممد بن عبد الوهاب ،أن احلكم بغري ما أنزل هللا ،هو
حكم هللا ورسوله ،فهو ٌ
()24سورة املائدة\.44
()25سورة النساء\.60
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حكم الطاغوت؛ وسيأيت معنا فقال :أن الطاغوت على ثالث صور؛ أوهلا طاغوت احلكم ،وهو الذي ُيكم غري بغري
ما أنزل هللا.
ين)( ) قرين أي مالزم،
ش َع ْن ِذ ْك ِر َّ
الر ْمحَ ِن نُ َقيِّ ْ
اثلثًا :شريعة الشيطان ،قال هللا تعاىلَ ( :وَم ْن يَ ْع ُ
ض لَهُ َشْيطَاًنً فَ ُه َو لَهُ قَ ِر ٌ
ففضال عن من معهم من قرًنء اإلنس ،يُ ّقيِّض هلم هللا تعاىل قرًنء من شياطني اجلن؛ وهل اإلعراض عن شرع هللا وشرع
ً

6

رسوله؟ وهل ترك التحاكم لشرع هللا ،وسنة نبيه – عليه الصالة والسالم – ،هل كل هذا ليس من ابب اإلعراض ،عن
ذكر هللا؟ فهؤالء الذين ُيكمون تلك الشعوب ،هبذه القوانني الوضعية؛ هم قرًنء للشيطان ،أتوا بشريعة الشيطان بنص

اآلية.
7
اجل ِ
سبحانه وتعاىل – ،كل حكم
اهلِيَّ ِة يَْب غُو َن)( )؛ فجعل هللا –
ْم َْ
كذلك من هي شريعة اجلاهلية؟ لقوله تعاىل( :أَفَ ُحك َ
سوى حكم هللا تعاىل جاهلي؛ فكل من ترك حكم هللا وحكم رسوله ،وحتاكم إىل غريهً ،أي كان هذا الغري ،ومهما
كانت ماهيته ،فهو حكم جاهلي؛ من اجلهل ،ومن اجلهالَة ،ومن اجل ِ
اهليَّة؛ فنحن يف جاهليّة معاصرة ،ال ختتلف عن
َْ
ََ
َ
تفوقت على اجلاهلية املعاصرة ،يف العدل
اجلاهليّة األوىل ،بل وهللا تفوقت عليها يف اجلهل؛ فاجلاهلية األوىل ّ

صفع امرأة ،أبو جهل فرعون هذه األمة ،كان َأينف أن يصفع امرأة؛ وعندما
واإلنصاف؛ فأحدهم كان َأيْنَف أن يَ ْ
فعلها ،قال" :ال يتحدث هبا العرب" ،ألهنا ذلَّة.

أما اليوم فح ّدث وال حرج؛ من انتهاك األعراض ،وضرب وقتل النساء ،وانتهاك حرمات هللا وحرمات رسوله ،وانتهاك
للمساجد؛ فجاهلية األمس ،وهللا خري بكثري من جاهلية اليوم ،وإن كان كل اجلاهليات جهل وضاللة ،وهذا أمر طويل
جدا؛ فلو أردًن أن نعمل مقارنة ،بني اجلاهلية القدمية وجاهلية اليوم ،ستخرج مبجلدات؛ فهؤالء األوائل كانوا أينفوا
ً
ويرتفعوا ،عن كثري من األمور ،اليت أصبحت اليوم ،عند اجلاهليني املعاصرين ،من املسلمات.

()26سورة الزخرف\ .36
()27سورة املائدة\ .50
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اجل ِ
اهلِيَّ ِة ي ب غُو َن ومن أَحسن ِمن َِّ
ْما لَِق ْوٍم
ْم َْ
اَّلل ُحك ً
َْ َ َ ْ ْ َ ُ َ
يقول تعاىل( :أَفَ ُحك َ
ُُيَ ِّك ُمون كتاب هللا وسنة رسوله – عليه الصالة والسالم –َ ،ح َك َم هللا هلم ابليقني؛ والعكس ابلعكس ،فهم يف غيّهم
يُوقِنُو َن)

( )

8
خمالفة ،فالذين
فاآلية هلا مفهوم

يرتد ُدون ،ولذلك يتحاكمون للطاغوت ،وسيأيت معنا ،االستدالل ابلظاهر على الباطن؛ فكل من ترك كتاب هللا ،وسنة
َّ

وشرع غري أحكام تلك الشريعة ،فهو ممّن وقع يف قلبه ،اعتقاد ُخمرج من هذا الدين؛ وسيأيت
نبيه – عليه السالم –َّ ،
معنا كالم الشيخ حممد بن عثيمني ،فقال" :كل من شرع فهو مستحل ،وإن مل ي ْف ِ
صح بلسانه".
ُ
وكذلك هي شريعة الظُلُمات ،لقوله تعاىل( :والَّ ِذين َك َفروا أَولِيا ُؤهم الطَّاغُوت ُخيْ ِرجونَهم ِمن النُّوِر إِ َىل الظُّلُم ِ
ات)
َ
ُ ُ ُْ َ
َ َ ُ ْ َ ُُ
فالطاغوت وتلك الشريعة الشيطانيةُ ،خترج الناس بنص اآلية ،من الظلمات إىل النور؛ وابلفعل نظرة واحدة هلذه
( )

اجملتمعات ،جتعلك تَتَ َّيق ن أهنم يف ظلمات ،بعضها فوق بعض؛ إذا أخرج أحدهم يده ،وكان صاحب بصرية ،فال يكاد
قوال،
جدا ،كما سيأيت معنا عن كلمة الكفر؛ والكفر ابهللً ،
يراها من تلك الظلمات؛ فصار عندهم الكفر شيء عادي ً
دفاعا عنها.
ً
وفعال ،واعتقادا ،من األمور الشائعة واملنتشرة ،بل اليت تَُرَّوج وتُ ّق نَّن ،وتُْنصب هلا احملاكم ً
( )
صر 0هللا -سبحانه وتعاىل-
كذلك هي شريعة الضالل ،لقوله تعاىل( :فَ َما َذا بَ ْع َد ْ
احلَِّق إَِّال الض َ
َّال ُل) فهما أمرانَ ،ح َ

يف هذه اآلية القضيّة كلُّها فيهما؛ إما حق وإما ضالل ،فهي قسمة ثنائية ال حتتمل التثليث؛ فكل حكم غري حكم هللا
ِ
ِ
اثرا
ورسوله ،نَقطع َ
وجنزم أنه َ
عارا ود ً
ضالل بنص اآلية ،مهما كان هذا الضالل يتزيّن ،ومهما كان يضع لنفسه ش ً
مس َّمى ،وال من ماهيته؛ وإن
وإعالما؛ كل هذه األمور ال تُؤثر ،وال تُغري يف احلكم ،فتغيِري األمساء ال َّ
ً
يغري من حكم الُ َ

قالوا أهنا قمة املساوة ،وقمة اإلخاء وأهنا احلريّة وكذا؛ فكل هذا من ابب التدليس ،على تلك الشعوب املسكينة.

()28سورة املائدة\ .50
()29سورة البقرة257 \ ،
()30سورة يونس\ .32
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يفرق بني معروف وبني منكر ،وال
كذلك هي شريعة العمى ،وهذا الوصف مطابق ً
متاما ملا حنن فيه؛ جتعل اإلنسان ال ّ
ِ ( )
احلَ ُّق َك َم ْن ُه َو أ َْع َمى إَِّمنَا يَتَ َذ َّك ُر أُولُو ْاألَلْبَاب)
ك ْ
ك ِم ْن َربِّ َ
بني احلق والباطل ،لقوله تعاىل( :أَفَ َم ْن يَ ْعلَ ُم أََّمنَا أُنْ ِزَل إِلَْي َ
أيضا قسم هللا احلكم إىل أمرين ،إما حق وإما عمى ،والعمى :هو الضالل وهو الباطل وهو اهلوى ،كما سيأيت
وهنا ً

معنا يف اآليت التالية.

احلَ ُّق )..؛ هؤالء هم الذي يطبقون حدود هللا ،الذين ُيكمون حبكم هللا وحكم
ك ْ
ك ِم ْن َربِّ َ
(أَفَ َم ْن يَ ْعلَ ُم أََّمنَا أُنْ ِزَل إِلَْي َ
رسوله؛ أما اآلخرين فهم الذين أصاهبم العمىَ ( ،ك َم ْن ُه َو أ َْع َمى)؛ حكم ساطع ،يلحق أول ما يلحق ،هذه األنظمة

الطاغوتية.

2
( )
ِ
ثنائية،
أيضا قسمة
ك فَ ْ
كذلك هي شريعة األهواء ،لقوله تعاىل( :فَِإ ْن َملْ يَ ْستَجيبُوا لَ َ
اعلَ ْم أََّمنَا يَتَّبِعُو َن أ َْه َواءَ ُه ْم) وهي ً
ال حتتمل التثليث؛ فالضالل هو العمى هو اهلوى ،فإما حق وإما هوى ،وسبحان هللا احلق ال يتع ّدد؛ أما الضالل فهو

احدا ،مث خط جبانبه
جدا ،فهو هوى وضالل وابطل وعمى؛ لذلك النيب – عليه الصالة والسالم – خط خطًا و ً
كثري ً
خطوطًا متعددة ،عن ميينه وعن يساره؛ كما يف حديث ابن مسعود ،فاحلق واحد ،سبيل واحد ،ولذلك هللا – سبحانه
وتعاىل – أفرد السبيل ،ومجع السبل؛ فهذه الصفة الالزمة للباطل ،وإن تزين وحاول أن خيادع الناس.
وكذلك هي شريعة الظلم ،وحاول أن تستجمع كل هذه الصفات ،جتد أن النتيجة هي لوحة مبنتهى الفساد؛ وقلنا هي
ِ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن)( )  ،والظلم املذكور يف 3اآلية ،هو الظلم
َنزَل َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
شريعة الظلم ،لقوله تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
األكرب ،وليس الظلم األصغر ،كما سيأيت معنا يف تفسري آيت املائدة.
كذلك هي شريعة اخلراب؛ ألن الظلم واخلراب قرينان متالزمان ،فإذا حل الظلم يف دير البد أن خترب ،سنة رابنية.

()31سورة الرعد.19 \ ،
()32سورة القصص\ .50
()33سورة املائدة\ .45
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أثرا عن كعب األحبار،
يذكر حممد بن جعفر الكتّاين يف كتابه (نصيحة أهل اإلسالم) يف الصفحة 205؛ يذكر لنا ً
ذلك اليهودي الذي أسلم ،ودخل يف دين اإلسالم ،وكان عامل ابلتوراة؛ يقول] :قال كعب األحبار أليب هريرة – رضي
ك بُيُوتُ ُه ْم َخا ِويَةً ِمبَا
هللا عنه – مكتوب يف التوراة (من ظَلَ َم َّ
خيرب بيته) .فقال أبو هريرة هذا يف القرآن ،قال تعاىل (فَتِْل َ
3
4
ظَلَ ُموا)( )].
عامة ،يف كل من يسنت هبذه السنّة ،ويف كل من يقارف الظلم ويقع يف الظلمات؛ وهذا اخلَراب اآلن ال
وهذه اآلية ّ
حنتاج أن ندلّل عليه ،فاألدلة املادية منتشر يف مجيع النواحي؛ حىت أهنم هم أبنفسهم الذين يستعبدونناُ ،يعلوننا يف
الدول النامية ويف دول العامل الثالث؛ يعين يقولون لنا :أنتم املسلمني لستم من دول العامل الثاين بل الثالث؛ فال يكفي
أننا عبدًنهم من دون هللا ،بل هللا – سبحانه وتعاىل – أذلنا هلم أبيدينا؛ فمن أرضى الناس بسخط هللا ،سخط هللا
عليه ،وأسخط عليه الناس؛ وهم لن يرضوا عنك ،حىت تتبع ملتهم ،وحىت تتنصر أو تتهود؛ بل حىت لو تنصرت،
سيجعلونك يف املؤخرة ويف الذيل.
ِ
ضْن ًكا)
ض َع ْن ذ ْك ِري فَِإ َّن لَهُ َمعِ َ
يشةً َ
كذلك هي شرعية الضنك واملعيشة الضنكى ،كما قال تعاىلَ ( :وَم ْن أ َْعَر َ
واملعيشة الضنك يف حياتنا اليوم هي أكرب من أن ندلل عليها.

( )

،

وهنا تنبيه؛ البعض ينظر لألمر نظرة ،شبه قوميّة أو شبه عنصريّة؛ فريى أنّنا يف حالة من النعمة ،ويف حالة من الرغد؛
فنقول هذه من أعظم العقوابت ،بل هي أشد عقوبة على اإلطالق ،اليت يُعاقب هبا هللا – سبحانه وتعاىل – ِعبِاده؛
وهي عقوبة االستدراج ،وعقوبة الغفلة ،أن ُيعلك يف غفلة ،تظن أنك على خري.
بل اعلم أن انفتاح الدنيا على الناس ،مع كون هؤالء الناس يف وادي ،وشريعة هللا يف وادي؛ من أكرب النفاق ،وهي
عالمة سوء ماحقة ،ألن هذا استدراج ،ألن هللا – سبحانه وتعاىل – ُميلي لك ،فال تنتبه وال تستشعر؛ يف حني أن
الذي يُعاقب يف الدنيا ،يَستفيق فيلجأ إىل ربه ،ابلتوبة وجتديد شكر النعمة؛ أما الذي يَْت ُركهم فيتمادون ،فهذه من
()34سورة النمل\ .52
()35سورة طه\ .124
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العقوابت اليت َُِي ُّل هبا هللا ،على األمم والشعوب واجملتمعات؛ عقوبة االستدراج ،كما قال تعاىل( :إَِّمنَا منُْلِي َهلُْم لِيَ ْزَد ُادوا
3
7
ِِ ( )3
الدنيا ويف اآلخرة؛
فكرب عليه أر ًبعا ،يف
اَّللُ َو َّ
إِْمثًا)( ) َ ( ،وميَْ ُك ُرو َن َوميَْ ُك ُر َّ6
ين)  ،ومن مكر هللا بهِّ ،
اَّللُ َخْي ُر الْ َماكر َ
فأخطر عقوبة أن ميكر هللا بك ،فعقوبة االستدراج :أن ميلي هللا عليك ،من املال ومن اخلري ،حىت تظن اخلري بنفسك؛
ِ
اعةً َوَال يَ ْستَ ْق ِد ُمو َن)( ) يوم ال ينفع الندم،
فال تنتبه ،إال وقد َه َجم عليك ملك املوت ،فال يرتككَ( ،ال يَ ْستَأْخ ُرو َن َس َ
9
اخلي ر ِ
ِ
واآلية واضحة (أ ََُيسبو َن أََّمنَا ُمنِد ِ ِ
ِ
هبم،
ات بَ ْل َال يَ ْشعُُرو َن)( )؛ ال وهللا بل َميكر
ُّه ْم بِه م ْن َم ٍال َوبَن َ
ُ
ْ َُ
ني نُ َسا ِرعُ َهلُْم يف َْْ َ
تدرجهم للنار ،ليزدادوا إمثًا ،ويف اآلخرة هلم عذاب أليم.
ويَ ْس ُ

هذه هي أوصاف أو مجلة أوصاف القوانني الوضعية ،اليت ُيكم هبا يف بالدًن ويف ديرًن؛ كذلك وصف آخر ،وهذا
كأمة وكجسد واحد ،وال تنظر إىل تلك القوميَّات ،اليت أحدثوها
الوصف واضح ً
جدا بيننا؛ وانظر إىل األمة اإلسالميةّ ،
بيننا ،واليت هي نفسها كفر بواح؛ هذا الوصف األخري ،هو املوجود يف قوله تعاىل( :فَنَ ُسوا َحظًّا ِممَّا ذُ ّكُِروا بِِه فَأَ ْغَريْنَا
4
( )
بني أصحاب الدين الواحد ،وأصحاب الدين
متاما0علينا ،عداوة وبغضاء
تنطبق
اآلية
و
،
ضاء)
بَْي نَ ُه ُم الْ َع َد َاوَة َوالْبَ ْغ َ
ً
وتتوحد إال حنن ،حىت أنه من األمور املْب ِكيات ،اليت تكاد تَ ْقتُل العبد ،أن هذا الداء
تتجمع ّ
احلق؛ كل األمم والنحل ّ
ُ
تسرب ودخل عند بعض امللتزمني؛ داء القومية واجلنسيّة ،فيف ّكر تفكري قومي ،ويف ّكر جبنسيته وال يف ّكر بدينه؛ فهذا
كرب على نفسك أر ًبعا ،فأنت من األموات ،وإن ظننت أنك من األحياء.
نقول لهِّ ،
إذا كان امللتزمون يفكرون هبذه الطريقة ،فمن َُيمل هذا الدين؟
ُ
وهذا كله نتيجة تلك املؤامرات املتتالية ،حىت صار امللتزمون يفكرون كثرياً ،ابجلنسيات وبلون اجلواز ،وهذه مصيبة؛
َصبَحت اآلن املعاملة ،يف أشرف البقاع وف ًقا للجنسية ،هذا رقيق وهذا ُيرم وهذا كذا؛ حىت احلج والعمرة والعبادات،
أْ
()36سورة آل عمران\ .128
()37سورة األنفال\ 30
()38سورة األعراف\ .34
()39سورة املؤمنني\ .56-55
()40سورة املائدة\ .14
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تُوزن ابجلنسيات ،هذا يُطرد ،ملاذا؟ هذه بالد هللا وليست بالدكم؛ ورأيتم املهازل اليت حدثت ،يف أعقاب حرب اخلليج
األخرية ،ماليني من العمال طُردوا؛ واألدهى واألمر ،تَسُّرب هذا املرض ،الذي ي ْف ِ
صم عرى الدين إىل امللتزمني ،فإًن هلل
َ
َ
ُ
وإًن إليه راجعون.
الصحابة أفضل اخللق بعد األنبياء ،يوم أن قالوا أوس وخزرج ،رأيتم كيف أنكر عليهم النيب – عليه الصالة والسالم –؛
وهؤالء الصحا بة ،الذين هلم من السابقة ،ومن العمل ومن اجلهاد ،ما يغفر به هللا هلم؛ أما حنن فليس لدينا شيء،
فالقومية ًنقض من نواقض اإلميان ،وارجع لكتاب الشيخ ابن ابز (نقد القومية العربية على ضوء اإلسالم والواقع)،
نقول هذه مجلة من أوصاف تلك الشريعة الطاغوتية.
أاثر تلك القوانني الوضعية على بالدان-:
لو أردًن أن نتكلم بصورة سريعة ،عن أاثر تلك القوانني الوضعية على بالدًن؛ أو لو أردًن أن نضع عنوان آخر لتلك
الفقرة؛ نقول أننا تكلمنا عن الضرورات اخلمس ،يف ظل الشريعة اإلسالمية؛ فنريد أن نتكلم عن الضرورات اخلمس ،يف
ظل القوانني الوضعية ،وهنا حدث وال حرج؛ فليس هناك ال ضرورات مخس ،وال دين وال دنيا وال أي شيء.
الضرورة األوىل :ضرورة (حفظ الدين) يف ظل القوانني الوضعية-:
أصال ما جاءت إال هلدم
ً
أوال :نتكلم عن حفظ الدين ،هل تظنون أن كل القوانني الطاغوتية ،حتفظ للناس دينهم؟ هي ً
أصل الدين ،مث هدم الدنيا؛ وهدم الدين يف ظل القوانني الطاغوتية ،له عدة صور:
الصورة األوىل :التصريح الواضح حبريّة االعتقاد ،وحريّة األدين ،وحريّة الفكر ،وحريّة النشر ،وحريّة الرأي؛ والظريف
والعجيب ،أن هذه املادة الدستورية ،تطبق على مجيع أصناف وأنواع امللل والنحلّ ،إال امللتزمني واألصوليني؛ فهؤالء
ليس هلم أي حرية ،سبحانك ريب هذا هبتان عظيم؛ حىت أنتم أنفسكم ،بقوانينكم الطاغوتية تتناقضون ،فتعطون احلرية
جلميع أنواع الديًنت ،إال املسلم فليس له أي حرية ،فإذا تكلم أيخذ به إىل املعتقل أو يقتل.
ففي ظل هذه احلريت ،انتشر اإلحلاد يف بالدًن ،وانتشرت سائر املذاهب املنحرفة؛ انتشرت اإلشرتاكية ،وانتشرت
اجملالت واإلذاعات ،بسائر أنواع الكفر البواح؛ وظهر ذلك بصورة
وس ِّودت الصحف و ّ
الشيوعيّة ،والعلمانيّة والوجوديّة؛ ُ
واضحة ،يف ًنشئة املسلمني ،فنشأت ًنشئة ال تعرف عن اإلسالم إال امسه ،وال تعرف عن القرآن إال رمسه؛ تتبىن الفكر
االشرتاكي ،أو الفكر الشيوعي ،أو الفكر القومي ،أو الفكر العلماين ،أو الفكر اليساري ،أو الفكر الشمايل ،أو الفكر
48

جنواب ،وقتال وحرب
يتعصب ً
يتعصب هلذا احلزب ،وذاك ّ
اجلنويب؛ وال يعرفون شيئًا عن دينهم ،وهذا ّ
مشاال ،وذاك ً
ومطاحنة؛ مث يف النهاية اخلاسر هو الدين؛ دين هذه األمة ،الذي يُذبح وهي تَرى وَمتضي.
ويف تلك الفرتة ،ظهرت كتاابت مشهورة ،وترمجت ترمجات متعددة ،ألعالم الفكر اإلحلادي يف أوراب؛ وعلى رأسهم
صاحب الوجودية (جان بول سارتر) ،وزميلته وعشيقته (سيمون دي بوفوار)؛ الذين أنكروا وجود هللا – سبحانه وتعاىل
– ،وصاروا يدعون إىل هذا املذهب اإلحلادي ،وإىل أنه ليس هناك شيء ممنوع على البشر ،فكل ما هو موجود مباح
لك؛ وقامت هذا الداعرة (دي بوفوار) برحلة ،طافت هبا العامل اإلسالمي ،من املغرب إىل دمشق ،لتدعوا لفكرهتا؛
وطبعا قُوبِلت ابلرتحاب والتهليل والتصفيق ،وأعطيت كثري من اجلوائز التشجيعية ،يف ظل األنظمة الطاغوتية.
ً
وترمجت كتب كثرية لِلُغات املسلمني؛ منها كتاب أو مسرحية (الشيطان والرمحن) ،كتبها الوجودي (جان بول سارتر)،
وهو ينكر هللا – سبحانه وتعاىل –؛ بل يصرح أن هللا قد مات ،وأن هللا قد ُدفن ،وأننا واريناه الرتاب ،إىل آخر هذه
األمور اإلحلاديّة؛ كذلك أتثر هبم كثري من املسلمني ،وانتسبوا إىل هذه احلركة ،عليهم من هللا ما يستحقون.

أيضا ،الذين كتبوا يف تلك الفرتة ،رجل يدعى عبد هللا بن علي القصيمي؛ وهذا الرجل عندما تسمع ذكره،
ومن هؤالء ً
تقول" :اللهم ي مقلب القلوب ،ثبت قليب على دينك"؛ هذا الرجل من مواليد بريدة ،أرسله امللك عبد العزيز إىل
مصر ،حىت يدرس يف اجلامع األزهر؛ وعندما ذهب إىل األزهر ،رأوا فيه بعض البوادر ،ففصلوه وطردوه ،استمر هذا
كتااب مشهور ،ومتداول بني الباحثني اآلن؛ هو كتاب (الصراع بني الوثنية
الرجل يف طريقه ،وطلب العلم ،وكتب ً
واإلسالم) ،والكتاب من أنفس الكتب ،اليت كتبت للرد على الشيعة؛ حىت أن بعض املعاصرين له قالوا" :لقد حجز
فعال
القصيمي مكانه يف اجلنة هبذا الكتاب"؛ فاسألوا هللا التثبيت ،فالقلوب بني إصبعني من أصابع الرمحن؛ والكتاب ً
جدا.
من أنفس ما يكون ،فهو كتاب قيم ً
كتااب مساه "الكون ُيكم اإلله" ،وافتتح هذا
مث بعد فرتة ،انتكس هذا الرجل على أعقابه ،وارت ّد ردةً صرُيةَ؛ وكتب ً
الكتاب مبقولة كفرية ،فقال يف مقدمة الكتاب" :أهدي هذا الكتاب إىل سيدي ،وسيد البشر إبليس".
مترد على هللا"؛ والكتاب كله طعن يف الدين ،وإحلاد وإنكار لوجود هللا،
مث ّبني حيثيات هذا الشكر فقالّ :
"أول من ّ
كتااب آخر مساه (هذه هي األغالل)؛ يقصد
وأيخذ أبقوال ماركس ولينني ،إىل آخر هذه الكفريت؛ كذلك كتب ً
ابألغالل اإلسالم ،وأحكام الشريعة أهنا هي اليت قيدتنا ومنعتنا من التقدم وكذا وكذا؛ وتص ّدى له بعض املعاصرين ،من
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علماء جند األفاضل ،وهو الشيخ عبد الكرمي السوُيي ،فكتب كتاب مساه (الرد على صاحب األغالل) ،وإن كان ال
ُيتاج رد.
إال أنه من اإلنصاف نقول :أ ّن ُدكتور مشهور ،يدرس يف جامعة اإلمام ،امسه عبد العزيز العجمي؛ ح ّدثنا أن هذا
معمر جاوز التسعني ،إذا كان على قيد احلياة؛ فحدثنا أنه رآه يف أحد قرى
الرجل ،اتب ورجع إىل ربه ،وهو رجل ّ
مصر ،وأنه قد اتب ورجع إىل ربه ،وكان يصلي يف املسجد؛ وهللا أعلم ،ونسأل هللا له اهلداية.
املهم أن هذا كله كان من دالئل ،وعالمات انتشار الفكر اإلحلادي؛ يف هذه األمة اإلسالمية ،صورة أخرى من صور
هدم الدين ،الذي جاءت به شريعة الطواغيت؛ يقول الشيخ أمحد شاكر" :وهذه القوانني األجنبية ،أثرت أسوأ األثر يف
نفوس األمة ،وصبغتها صبغة إحلادية مادية حبتة؛ كاليت ترتكس فيها أوراب ،ونزعت من القلوب ،خشية هللا واخلوف
منه"( ) **

1

4

وهذا االستدراك فتح الباب على مصراعيه ،للردة عن دين هللا؛ ألن الناس سيقومون ابلردة ،وليس هناك من يردعهم،
متاما ،أنه لن يقام عليه أي حد من احلدود؛ وسوف نستعرض بعض األمثلة ،اليت تدمي القلوب ،وإن كانت
هو يعلم ً
هذه األمثلة ،فيها شيء من القسوة؛ إال أنه البد لنا من معرفة الواقع ،وان ال نَُرقِّع واقعنا ،وإمنا نتعامل معه كما هو،
حىت نصف احلكم الشرعي الواقع عليه؛ فمعرفة الواقع شرط إلنفاذ احلكم الشرعي ،واحلكم على الشيء فرعٌ من
أحكاما شرعيّة صحيحة على واقعنا ،دون أن نعرف حقيقة هذا الواقع ،معرفة
تصوره؛ فنحن ال نستطيع أن نصدر،
ً
هنارا بتلك الكفريت ،يف ظل هذه األنظمة الطاغوتية؛
اتمة كاملة؛ و لك أن تتخيل أُمم َّ
عياًن ً
يصرح فيهاً ،
ّ
بياًن ً
وأصحاب هذه األمثلة ،كلهم ينتسبون لتلك املدرسة احلديثة؛ اليت عرفت ابحلداثيني.
ومن هؤالء رجل ،يدعى بعبد العزيز املقاحل وهو ميين؛ وهذا املثال ذكره الشيخ عوض القرين ،يف كتابه (احلداثة يف ميزان
اإلسالم) ،يف ص  86؛ وهذا الرجل له ديوان شعر ،وانظر إىل هذه األمثلة الكفرية ،وحنن كما قلنا نعتذر عن نقلها؛
ولكن ننقلها حىت نعرف الواقع ،ألهنا تنضح ابلكفر البواح؛ وال نعرف كيف كتبها؟

()41حكم اجلاهلية\ للشيخ أمحد شاكر حتت عنوان [الكتاب والسنةُ ،يب أن يكوًن مصدر القوانني يف مصر] ونشرت منفردة.
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حقال ينبت للحاكم وعمائم؛ والرب القادم من
مادا ،سوطًا ،رعبًا يف كف اجلالدينً ،
يقول عيا َذا ابهلل" :صار هللا ر ً
هنارا يف الليل ،كان أغنية تعزف ابألواتر".
هوليوود ،كان هللا قدميًا حبًا ،كان ً

عليه لعنة هللا ،كربت كلمةً خترج من أفواههم ،فاقوا اليهود والنصارى يف كفرهم ،ويف جتسيمهم ويف سبهم هلل – سبحانه
وتعاىل –.

وجعلوهم يَطعنون يف دين األمة ،بدون
واجلرمية ليست جرمية هؤالء فحسب ،بل اجلرمية جرمية الذين فَتَحوا هلم البابَ ،
أي رادع؛ فهؤالء هم الذي ُيب أن نلومهم ،فاجلرمية احلقيقية جرمية هؤالء احلكام الطواغيت ،الذين مل يسمحوا هلم هبذا
فحسب ،بل يعطوهنم اجلوائز التشجيعية ،وجوائز الدولة واملكافآت وما تعرفون؛ فلوال الطواغيت ما ظهر هذا الكفر
البواح ،وما استطاعوا أن ينبسوا ببنت شفاة؛ الكفر موجود يف كل عصر ،ويف كل مصر ،ولكنه يستغل الفرصة
الواضحة ،حىت يظهر ويبث مسومه؛ فلو كان سي ًفا مسلطًا ،ما استطاعوا أن يتكلموا ولو بكلمة واحدة.
يقول الشيخ حممد بن سعيد القحطاين – ،صاحب كتاب الوالء والرباء – ،يقول يف كتابه (اإلستهزاء ابلدين وأهله)،
بعد أن ذكر هذا الكالم يف ص 40؛ قال" :وبعض الببغاوات لدينا يصفه بنيب احلداثيني" ،صار احلداثيون يف اجلزيرة،
وردة".
يصفون هذا الرجل بنيب احلداثيني ،فجعلوا للحداثة إله وجعلوا هلا أنبياء .وكفى هبذا كفر ّ
يقول رجل آخر ،هو عبد الوهاب البيايت ،كما يف كتاب احلداثة للقرين ،ص " :93هللا يف مدينيت يبيعه اليهود ،هللا يف
شاعرا قو ًادا ،لكنه أصيب ابجلنون ،ألنه أراد أن يكون زًندق
مدينيت مشرد طريد؛ أراد الغزاة أن يكون هلم أديب ً
احلقول".
يقول آخر منهم ،وهو نزار القباين ،شاعر اجملون اإلحلاد؛ يقول كما يف أعماله الكاملة ،اجمللد الثاين ص  ،65يقول
ساخرا ابمللتزمني؛ والذي يطالبون بتحكيم كتاب هللا ،وسنة نبيه – عليه الصالة والسالم –" :وهل غالء الفول والتمر
ً
والربش واجلرجري ،شأن من شؤون هللا".
ولوال األنظمة الطواغيت ،ما ظهر هؤالء؛ وُكتب هؤالء منتشرة ،يف مجيع بالد املسلمني ،ال َختلوا منها بقعة ،حىت يف
مكة واملدينة ،كتب هؤالء موجودة وتُبَاع؛ بل يستقبل يف اجلزيرة ويدخل وخيرج ،ومل ُياربوه يف فرتته األخرية؛ إال ألنه
كتب قصيدة سياسية ،يسخر فيها من األمراء احلكام؛ فحاربوه وكتبوا ضده ،ليس من ابب احلفاظ على الدين ،والغرية
على حمارم هللا؛ فهو كان من املقربني عند األمراء وامللوك ،واجتماعاته معهم مشهورة ،يف ابريس ويف لندن.
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رجل آخر ،هو حممود درويش ،وهو فلسطيين وعضو يف الكنيست اإلسرائيلي؛ يقول يف ديوانه ،يف تكذيب
يقول ٌ
واضح لكتاب هللا ،ص ً" :395نمي فعني هللا ًنئمة".
فكل هذه األمور ،حتتاج من يقطفها ي إخوة؛ فاتقوا هللا يف أنفسكم ،فمن يقطفها غريكم؟ وأنتم مسؤولون يوم القيامة،
عن هذا الكفر البواح ،الذي بلغكم وعرفتم به؛ إذا مل ِّ
حترُكوا ساكنًا ،فستسألوا عنه يوم القيامة ،دين يهدم من أصوله،
وكفر بواح ال ُيتمل أي أتويل.
يقول رجل آخر منهم ،بدر شاكر السياف ،يقول كما يف كتاب احلداثة للقرين ص " :46فنحن مجيعنا أموات ،أًن
وحممد وهللا؛ هذا قربًن ،أنقاض مأذنة معطرة ،عليها يكتب إسم حممد وهللا".
يقول أمحد جار هللا ،أشهر صحفي يف مدينة السويس ،رئيس جريدة السياسة؛ يقول هذا اخلبيث ،يف معرض استهزاؤه
طويال ،وكلّل هذا املقال
ابإلسالم وابمللتزمني ،يف  28من شهر نوفمرب  ،1991يف جريدة السياسة؛ كتب ً
مقاال ً
بكاريكاتري ،رمسه نصراين يسخر منه ابمللتزين؛ واملقال كله سخرية يف الدين وامللتزمني ،يقول واص ًفا ،كيف أن هؤالء
يتاجرون ابسم الدين" :ابسم الدين يوقفون سيارتك ،ويطلبوا منك أن تثبت أن زوجتك هي زوجتك؛ وابسم الدين
يستجوبون املرأة ،عن امسها واسم آخر أبنائها ،وعن شكل غرفة نومها ،وعن لون محامها ،وعن ماركة الكلينكس الذي
تستخدمه".
فانظر إىل هذا اخلبيث ،يكتب هذا الكالم ،يف صحف فيها شيوخ وفيها عمائم وحلى ،وفيها دعاة؛ ولكن هؤالء
الشيوخ ،وهؤالء الدعاة ال ُيسنون الكالم ،إال حتت قبة الربملاًنت؛ وذكرًن لكم عندما كنا نتكلم عن التأويل ،وعن أثره
يف الدين؛ كيف أن أحدهم وهو من كبار شيوخ الكويت ،تكلّم عن الدعاية االنتخابية؛ وقال أن الدعاية االنتخابية؛
ِِ
ِ
ني أَنْ ُف َس ُه ْم َوأ َْم َوا َهلُْم ِأب َّ
اجلَنَّةَ)( )  ،صرح هبذه املقولة 2،وهو شيخ
َن َهلُُم ْ
تدخل يف قوله تعاىل( :إِ َّن َّ
اَّللَ ا ْشتَ َرى م َن الْ ُم ْؤمن َ
جدا عندكم ،فالذي ُياهد بصوته عنده ،مثل الذي ُياهد بنفسه وبدمه؛ مسى هذا املسلك الشركي البدعي
مشهور ً
جهادا ،وعلى قدر أهل العزم أتيت العزائم؛ فهذا أقصى ما ميلكونه ،وأفضل ما ُيسنونه؛ ُيكمهم داعر شاذ جنسيًا،
ً
رجل من اجلنس الثالث ،والكفر البواح منتشر يف الكويت ،وما أدراك ما الكويت؟ عادت أخبث ما كانت عليه بعد
()42سورة التوبة\ .111
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ساخرا عن هللا
حرب اخلليج ،انتشر فيها الكفر؛ وآخر قضية "الكويت اتميز" نشرت يف ثالث حلقات متتالية ،كر ً
اكتريا ً

اضحا ،وما
– سبحانه وتعاىل –؛ وأحد إخوانكم الذي كان هناُ ،رمي يف السجن بسبب هذا الكراكاتري ،سبًا و ً
استطاع املشائخ إال أن يستنكروا؛ وقام وزير املعارف ورد عليهم كلهم ،حتت قبة الربملان وأخرسهم؛ فهذا هو اجلهاد
الذي ميلكونه ،جهاد الربملان وجهاد الدميوقراطية ،حتليل وحترمي جلابر وأمثاله.
ضح به من الكفر؛ يف املادة الثالثة ينص على أن" :دولة الكويت
وسيأيت معنا الدستور الكوييت ابلتفصيل ،وسرتوا ما يَْن َ
إمارة وراثية آلل الصباح" ،ويقول "ذات األمري مصونة ال متس ،والذي يتعرض هلا  ،"..وذكر عدة عقوابت ،يف حني
أابح الكفر والردة؛ فالذي يسب هللا ورسوله ،ال أحد يتعرض له ،أما الذي يسب أو يتكلم ،ولو بكلمة بسيطة يف
ذات األمري ،فويله مث ويل؛ فهل هناك ردة أكرب من ذلك ،ذات األمري مصونة ،وذات هللا مهانة عياذًا ابهلل.
تنصره
وامسعوا للكفر البواح ،قضية (قنرب) أمام القضاء الكوييت؛ هذا الرجل الذي تنصر وذهب إىل احملكمة ،وأعلن ّ
رمسيًا ،وغري امسه إىل اسم نصراين؛ أقرأ لكم ما نشرته جريدة الوطن الكويتية-:
بياًن أمس إىل الربملان األوريب ،حول قضية حسني قمرب؛ أكدت
"وجهت السفارة الكويتية يف بلجيكا واالحتاد األوريبً ،
من خالله ،أن السلطات الكويتية مل تتخذ أي إجراء ضده ،وأن املنظور بيد القضاء؛ وقالت السفارة الكويتية يف بياهنا،
نظرا لقضية
أهنا تود التوضيح ألعضاء الربملان األوريب ،احلقائق حول موضوع ،ارتداد قنرب عن الدين اإلسالمي؛ ً
التصعيد ،من وسائل اإلعالم الغربية ،الذي خال من املوضوعية" .وقال البيان" :أن السلطات مل تتخذ أي إجراء ضد
قنرب ،والذي اختذ إسم روبرت ،بسبب اعتناقه للدينة املسيحيّة؛ وذلك إلمياننا بنصوص الدستور الكوييت ،اليت قررت
حرية العقيدة ،متاشيًا مع املادة ( )35منه؛ وكذلك املادة ( )32من الدستور الكوييت ،ال حت ّدد جرمية أو عقوبة ،ملن
يرتد عن دينه ".ا.ه
كان أشيع أن هذا الرجل ،تعرض لبعض الضغط ،وجاءته بعض التهديدات؛ ورغم أن هذا الكالم غري صحيح ،قام
الربملان األوريب كله ليدافع عنه؛ فما كان من السفارة الكويتية يف بلجيكا ،إال أن قالت هلم" :حنن وهللا مل نفعل له
شيء ،وهو حمفوظ ومصون ومكرم عندًن".
كذلك من األمور ،اليت جاءت هبا تلك القوانني ،لتهدمها يف سبيل هدمها للدين؛ أهنا قضت على ما يسمى "الوالء
فقرَرت حريّة العقيدة واملساواة؛ بل بعض الدساتري تنص – كما ينص القانون السعودي – ،يف املادة ()20
والرباء"ّ ،
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من قانون اجلزاء ،على أن" :من أهان علم دو ٍلة أجنبية ،يُعاقب ابحلَْبس مدة سنة ،وغرامة ال تزيد عن  3أالف ريل"؛
فالذي يُهني علم دولة أجنبية ،حتارب هللا ورسوله يُعاقب ابلسجن؛ فلو أن موحد أخذته احلميّة الدينية ،وحرق علم
أمريكا أو فرنسا ،يعاقب ابلسجن سنة وغرامة مالية.
وامسع مليثاق األمم املتحدة ،الطاغوت األكرب ،يف املواد الثالث األوىل للميثاق:






املادة األوىل" :احملافظة على السالم واألمن الدوليني".
املادة الثانية" :حل النزاعات طب ًقا ملبادئ العدالة والقانون الدويل".
املادة الثالثة" :تنمية العالقات الودية بني األمم"؛ فليس هناك شيء امسه جهاد ،بل حسن جوار ،وعالقات،
وتبادل السفراء ،والتطبيع.
املادة الرابعة" :العمل على زيدة احرتام حقوق اإلنسان ،وحريته األساسية؛ بدون متييز بني العنصر أو اجلنس ،أو
اللغة أو الدين ،وال تفريق بني الرجال والنساء ".

هذا هو الطاغوت األكرب ،الذي ُيكم العامل اآلن ،والذي كل الدول اإلسالمية ،بال استثناء عضو فيه؛ بل إن السعودية
ِ
ِ
مؤس ِسني ،وهناك أعضاء دخلوا فيها ابلتبعية؛
من الدول القالئل ،املشاركة يف التأسيس هلذه املنظمة؛ فهناك أعضاء ّ
املؤسسة ،وهي من الذين أشرفوا على وضع هذا امليثاق.
فالسعودية هي الدولة العربية الوحيدة ّ
يقول الدكتور السعودي عبد هللا القباع ،األستاذ املساعد يف العلوم السياسية ،يف جامعة الريض؛ يقول يف أول سطرين
من كتابه (السعودية واملنظمات الدولية)" :تعترب اململكة العربية السعودية ،أحد األعضاء املؤسسني لألمم املتحدة؛
وأحد الذي أسهموا يف تقرير ميثاقها ،وإخراجه إىل حيز التنفيذ".
يقول رجل سعودي آخر ،هو طالل حممد نور عطا ،يف كتابه (اململكة العربية السعودية وهيئة األمم املتحدة)؛ وهو
كتاب مطبوع ،من وزارة اإلعالم السعودية يف الريض ،حتت رقم ()5789؛ والكتاب صاغه صاحبه على سبيل املدح،
لذا يقول يف مقدمة الكتاب" :آمل أن أكون قد قدمت هبذا العمل املتواضع ،بعض الدين الذي يل على الوطن الغايل،
اململكة العربية السعودية)؛ وحنن نشكره على كشف هذه احلقائق ،يقول يف ص " :30وتعترب اململكة العربية السعودية،
فعاال يف تعزيز ميثاقها ،وإخراجه
أيضا هي من الدول اليت أسهمت،
إسهاما ً
من إحدى الدول املؤسسة لألمم املتحدة؛ و ً
ً
قسما على احرتامه ،وعلى العمل
إىل حيز الواقع"؛ هذا امليثاق الذي ينضح ابلكفر البواح ،والذي مجيع الدول ،تقسم ً
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به؛ والواقع خري شاهد ،كل هذا الكفر البواح ،ما كان له أن يظهر ،إال يف ظل هؤالء الطواغيت ،الذين ُيكموننا بغري
ما أنزل هللا.
نرجع لكالم أمحد جار هللا ،يقول" :واحد حليته مثل التيس أوقفين ،وقال ملاذا تتحدث عن رجال الدين؟" ،وهذا الرجل
أيضا يف عدد شهر رمضان يف العدد (" :)3697وعندما قلنا ُيب فصل
معروف بطعنه ،يف الشريعة وامللتزين؛ ويقول ً
الدين عن الدولة ،اثر املنتفعون ابلتجارة ابسم الدين".
مقاال يسخر فيه من املسلمني ،يقول يف ضمن هذا املقال:
يقول أحدهم يف جريدة الواقعة ،يف العدد 7601؛ كتب ً
"وحدثنا ُحمدث عن ُحمدث عن جاهل"؛ يَ ْس َخر عن املسلمني ،وعن علم احلديث رمز هذا الدين.

وكتاابت وأشعار غازي القصييب ،أشهر من أن نُ ّعّرفكم هبا؛ وتكلم ضده كثري من العلماء والدعاة ،ورغم هذا هو اآلن
ومكرم؛ رغم ما يف كتاابته من الكفر البواح ،الذي تكلم فيها املشائخ ،ولوال هؤالء الطواغيت ما كان هذا
سفريّ ،
معزز ّ
اختصارا للوقت.
الكفر البواح؛ وهذا غيض من فيض ،واجلعبة فيها كثري ،ولكن نوجز
ً

وهذا كله يف ابب هدم الدين؛ أما إن أردًن أن نتكلم يف نشر الفاحشة ،فحدث وال حرج ،وكل هذا حىت نصف
صحيحا ،حىت نعرف كيف نتعامل معه؛ األمة كلها يراد هلا أن ترتد عن دينها ،ويراد هلذا الدين أن
الواقع ،توصي ًفا
ً
احدا ،تكلم يف ميثاق األمم
يقتلع من جزوره ،يف ظل مباركة من هذه األنظمة الطاغوتية؛ مل نسمع إىل اآلن عاملا و ً
ً
جدا.
املتحدة بكلمة واحدة ،رغم ما فيه من كفر واضح ً

ويف املقابل اليهود والنصارىُ ،يتلون بالد املسلمني ،والقواعد العسكرية من املغرب حىت تبوك ،والريض بل ويف املدينة؛
القوات العسكرية تشمل األمة كاملة ،آالف من األمريكان يف اجلزيرة ،ويف الكويت ويف مصر ويف املغرب؛ فهناك هتدمي
لدين هللا ،وإقامة لدين اليهود والنصارى؛ والذي يتابع اجلرائد ،والذي يطالع على كتاب (كشف الغمة عن علماء
األمة) ،للشيخ سفر احلوايل – فك هللا أسره –؛ يرى فيه احلقائق الواضحة ،اليت قّطّع هبا الشيخ احلُ َّجة ،وأقام هبا البيّنة،
أصال.
مع أن األمر واضح ،ال ُيتاج ً
يف نفس العدد من جريدة الوطن الكويتية ،الذي نُ ِشر فيه خرب املرتد (قنرب) ،ومحاية الكويت له خرب آخر بعنوان:
"مناورات أمريكية يف اخلليج ،الختبار االنتشار السريع" :وهذه املناورات هي للتدريب ،حىت عندما ُيتاجون األمر،
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صرح بعض األمريكان ،وقال" :لو شئنا أن ندخل مكة واملدينة يف ساعات لفعلنا"؛ فمن
يفعلونه يف ثواين؛ حىت ّ
سيمنعهم إذا أرادوا أن يدخلوها ،ال أحد وهللا مينعهم ،إال هللا – سبحانه وتعاىل –.
يقول املقال:
غدا ،مناورات لالنتشار السريع ،الختبار قدرهتا القتالية؛ وقال متحدث عسكري
"تبدأ القوات األمريكيّة يف اخلليج ً
أمريكي ،يف منطقة اخلليج :أن أسلحة الرب والبحر واجلو ،ستقوم يف العشر من يوليو إىل الثالثني من أغسطس،
مبناورات االنتشار السريع ،يف منطقة اخلليج؛ الختبار قدرة القيادة األمريكية املركزية ،على نشر قواهتا سر ًيعا .وأوضح أنه
وتقين ،سيشاركون يف
سيشارك يف تلك املناورات 15 ،ألف
ً
عسكري أمريكيًا؛ بينهم  11من مشاة البحرية ،وألف طيار ّ
تلك املناورات؛ وأضاف املتحدث األمريكي :أن ما بني  %90 : %85من القوات األمريكية ،ستشارك يف تلك
املناورات؛ وأشار إىل أنه ليس هناك ًأي من جيوش جملس التعاون اخلليجي الست ،ستشارك يف هذا اإلشرتاك ،الذي
سيجري بنوع خاص ،يف مياه اخلليج؛ وستشمل املناورات عمليات إنزال ،وانتشار يف الصحراء ،وعمليات جوية،
انطالقًا من حامالت الطائرات ،الراسية يف اخلليج؛ كما أعلن عن ذلك القيادة املركزية ،لألسطول األمريكي املتمركز يف
املنطقة".

فمن الذي يستطيع أن يوقفهم؛ هل جيش اجلزيرة العرمرم؟ الذي يتكوم من  65ألف ،ال يقاتل منهم إال اثنني أو
ثالثة؛ يوم أن دخل صدام ،ألقوا أسلحتهم من الرعب؛ أو من مغاوير وأشاوس جيش الكويت ،الذين تركوا أمريهم
وفروا لكل أحناء العامل؛ وهذا غيض من فيض ،واجلعبة فيها الكثري والكثري..
واستمع ماذا يقول ،يف املادة الثانية من الدستور" :الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع"؛ وهذه املادة معروفة يف
دساتريهم ،ولكن هنا يوجد تغيري بسيط ،وهو أهنم عادة يقولوا" :املصدر الرئيسي للتشريع"؛ ولكن هؤالء حىت (ال)
التعريف تركوها ،واستكثروها على شرع هللا ،وهم وضحوا السبب أبنفسهم ،يف املذكرة التفصيلية للدستور ،يف شرح هذه
املشرع من استحداث أحكام ،من مصادر أخرى غري الشريعة؛ فهذا
املادة؛ فقالوا" :من فوائد هذه الصيغة ،أهنا ال متنع ّ

أفضل من قولنا الشريعة ،هي املصدر األساسي للتشريع؛ ألن هذه الصيغة تضع املشرع ،حبرٍج ابلغ من استحداث

أحكام ،من مصادر أخرى غري الشريعة)؛ يعين يقولون لو قلنا :أن الشريعة هي املصدر الرئيسي للتشريع ،فهذا سيضع
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املشرع حبرج ابلغ؛ قال تعاىل( :فَ َال وربِك َال ي ؤِمنو َن ح َّىت ُُي ِّكم َ ِ
يما َش َجَر بَْي نَ ُه ْم ُمثَّ َال َُِي ُدوا فِيأَنْ ُف ِس ِه ْم َحَر ًجا ِممَّا
وك ف َ
َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ ُ
4
3
( )
ِ
ِ
يما).
قَ َ
ضْي َ
ت َويُ َسلّ ُموا تَ ْسل ً
يف املادة ( )51من الدستور يقولوا" :السلطة التشريعية يتوالها األمري وجملس األمة" ،ويف املادة (" :)54ذات األمري
مصونة ال متس"؛ ذكرًن لكم أن الردة ليست جرمية عندهم ،وال تستحق العقوبة ،يف حني أن الدين مهان عندهم،
وذات هللا ليس هلا كرامة ،يقولون يف املادة (" :)54ذات األمري مصونة ال متس"؛ فهذه وهللا ردة واضحة ،وتنصيب
أندادا هلل ،فاقوا فرعون يف قوله( :أ ًََن َربُّ ُك ُم األ َْعلَى)( ).
هلؤالء األجناس ً

4

4

وقالوا يف قانون العقوابت ،املادة (" :)25السجن ملدة مخسة سنوات ،لكل من عادى يف ذات األمري"؛ فكل من
مكرم؛ أما األمري
عادى األمري ،يسجن مخس سنوات ،أما من سب هللا ورسوله ،وطعن يف الدين ،ومن يتنصر فهذا ّ
فمعاداته ،عقوبتها مخس سنوات؛ فانظر إىل قيمة هللا عندهم ،وانظر إىل قيمة البشر.
عرض حياة األمري ،أو حريّته
ويف املادة ( ،)23واملادة ( )24من قانون العقوابت" :احلكم ابإلعدام على كل من ّ
للخطر ،أو اعتدى ابلقوة على السلطات اليت يتوالها" .
ويف املادة ( )35من الدستور" :حرية االعتقاد مطلقة ،وحتمي الدولة حرية القيام بفرائض األدين"؛ يعين فليكفر من
كفر بواح.
شاء كما يشاء ،وليتنصر من شاء كما يشاء ،وليتهود من شاء كما يشاء؛ ٌ

انظروا هلؤالء الذي يتخذون الدميوقراطية واإلنتخاابت ،وسيلة إلقامة حكم هللا يف أرض هللا؛ يقسمون على احرتام هذا

الدستور ،وهذه الكفريت؛ يقول الدستور يف املادة (" :)33قسم أعضاء جملس األمة قبل تويل عمله؛ أقسم ابهلل
خملصا للوطن ولألمري ،وأن أحرتم الدستور وقوانني الدولة"؛ وحنن اآلن ال نُنَ ِّزل األحكام على ُمعينني،
العظيم ،أن أكون ً

ولكن حىت تعلموا حقيقة هؤالء؛ الذين أصبحت عندهم اإلنتخاابت وسيلة ،أفضل من اجلهاد يف سبيل هللا ،وجعلوها
ِِ
ِ
ني أَنْ ُف َس ُه ْم
تفوق اجلهاد؛ كما ذكرًن لكم ابألمس ،وكيف أهنم قالوا أن قول هللا تعاىل( :إِ َّن َّ
اَّللَ ا ْشتَ َرى م َن الْ ُم ْؤمن َ
()43سورة النساء\ .65
()44سورة النازعات\ .24
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4
( )
َوأ َْم َوا َهلُْم ِأب َّ
الذي يدخل ويشارك بصوته :فهذا هو الذي
دخل فيها املشاركة 5يف اإلنتخاابت ،وأن
َن َهلُُم ْ
اجلَنَّةَ) يَ ُ
اشرتى من هللا اجلنة ،بصوته الدميوقراطي.

عم ِمني وامللتحني؛ وال يستطيع أحد منهم أن ينكر هذا ،وال يستطيع أحد منهم ،أن
فهذا ال َق َسم يُقسمه كل هؤالء ،امل َّ
ُ
ُ
يَدخل ابب الربملان ،إال بعد أن يقسم هبذا القسم؛ يقسم على احرتام الدستور ،الذي أول بند فيه" :ذات األمري
مصونة ال متس".
فاألمور ال حتتاج لبحث ،وال حتتاج لتمحيص؛ ولكن هناك فرق بني من يتحرى احلق ،بصدق وإنصاف ،وبني من
طمس هللا على بصريته ،فهو يف ظلمات يرتدد؛ والقرآن ميسر ،قال تعاىلَ ( :ولََق ْد يَ َّس ْرًَن الْ ُق ْرآ َن لِل ِّذ ْك ِر فَ َه ْل ِم ْن
ُم َّدكِ ٍر)( ) وأيسر ما فيه أصوله 6وقواعده ،وأوضح ما فيه4 ،أن هللا – عز وجل – ليس هناك أحد يشاركه ،يف خصائصه،
اليت أعظمها التشريع.

ملك
يف املادة الرابعة يقولوا" :الكويت إمارة وراثية ،يف ذرية مبارك الصباح"؛ فال أحد يستطيع أن ينازعهم ،فهذا ٌ
ِ
نتنصر ،وال يستطيع أحد أن ينازعنا،
هود أو َّ
خاص ،فيقولون هذه دولتنا ،نفعل فيها ما نشاء؛ نَكفر أو نُ ْسلم ،أو نَتَ ّ

أوال على ذلك؛ فهؤالء املشائخ وأعضاء الربملان ،هم يف احلقيقة دمى متحركة ،ال يستطيع
ومن يريد أن يشاركنا ،فيقسم ً
فضال على أن ينكر بيده ،داخل قبة الربملان ،فإذا خرج انتهت القضية.
أحد منهم ،أن يتجاوز حبنجرته ما سطر له؛ ً
ٌ
والدين كما قلنا لكم ،ال يقوم أبشخاص؛ هذا الدين منصور بك أو بغريك ،وال يتمحور حول شخصية ،مهما كان هذا
يرد عليه.
اإلنسان ،ومهما بلغت منزلته؛ من العلم ومن الفضل ،ومن الدين ،ووقع يف خطأ عقدي ّ
هذه كانت جولة سريعة ،ونظرة إمجالية يف شريعة الرمحن ،ويف شريعة الشيطان؛ ويف اجلعبة الكثري ،حول القوانني
أتص ًيال شرعيًا عن الدميوقراطية.
مؤصل ّ
الطاغوتية يف بالدًن ،ولنا حديث مفصل طويلّ ،

()45سورة التوبة\111
()46سورة القمر\.17
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الضرورة الثانية (حفظ النفس) يف ظل القوانني الوضعية-:
اضا سر ًيعا؛ الضرورة الثانية ،أو املقصد الثاين من مقاصد هذا
اليوم نكمل تلك الضرورات ،وحناول أن نستعرضها استعر ً
اضا سر ًيعا ،حفظ النفس يف ظل القوانني الوضعية.
الدين "حفظ النفس"؛ حناول أن نستعرض استعر ً
أوال :جند أن هذه القوانني الوضعية ،يف مجلتها أسقطت حد القصاص ،الذي يعرف عندهم حبكم اإلعدام؛ فأسقطوه
ً
وإعالًن للتق ّدم والرقي؛ فدليل تقدمهم ودليل حضارهتم ،أهنم يسقطون حد
وإظهارا
جري على شرائع اليهود والنصارى،
ً
ً
ً

القصاص ،بل يصرح أحد طواغيتهم؛ أبن تلك احلدود ،اليت منها القصاص وقطع يد السارق ،واجللد والرجم؛ أن هذه
7
ِِ ( )
يعة ويصفوهنا أبهنا؛ شريعة 4رجعية،
يسمون الشر
فهم
،
ت َكلِ َمةً َختُْر ُج ِم ْن أَفْ َواهه ْم)
احلدود "عقوابت بشعة"؛ ( َكبُ َر ْ
ّ
وشريعة العصور البدائية ،وأهنا ال تصلح للعصر احلديث؛ عصر التقدم وحرب النجوم ،إىل غري ذلك من السفاسف،
اليت أوغلوا فيها.
فهذه األمور عندهم ،عالمة على الرجعية؛ وإذا أرادت األمة أن تتق ّدم ،فأّول ما عليها ،أن تنبذ تلك القوانني وراء
ظهرها؛ كما جاء يف الدستور اليمين املعدل ،يف املادة ( ،)33تقول تلك املادة" :ال ُيوز استعمال وسائل غري إنسانية،
يف تنفيذ العقوابت ،وال ُيوز سن قوانني تسن ذلك"؛ يقصد هبذه الوسائل احلدود الشرعية ،وهو بنفسه صّرح؛
فصرح أحدهم يف املذكرة التفصيلية للدستور ،وهو طه علي صاحل ،ونشر هذا الكالم يف
فالدستور له مذكرة تفصيليةّ ،
صحيفة ( 14أكتوبر) ،يف 1989 /12 /21م يقول:
"ًنقشنا العقوبة البشعة يف الدستور ،يف قوله أنه ال ُيوز سن العقوبة البشعة؛ دار النقاش حول قطع اليد ،وغريه كاجللد
دستوري ،سواء قطع اليد أو اجللد أو اإلعدام ،وإذا كانت عقوبة
والرجم ،مبا فيها عقوبة اإلعدام؛ فالعقوبة البشعة حمرمة
ً
قطع اليد بشعة ،فإن اإلعدام أبشع وأبشع".
يشرع لعباده العقوابت
انظر كيف يصف حكم هللا – سبحانه وتعاىل –؛ وهلذا طعن يف هللا – سبحانه وتعاىل – ،أنه ّ
وردةً عن حكم هللا؛ وعلى هذا سائر القوانني الوضعية ،أهنا حترم عقوبة اإلعدام.
كفرا ّ
البشعة ،وكفى هبذا ً

()47سورة الكهف\ .5
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رده شروط ،فبعض الدول
هذه صورة من صور حفظ النفس عندهم؛ وصورة أخرى أهنم وضعوا لإلعدام ،من ابب ّ
وضعُوا له شروط؛ ولكن هذه الشروط من املستحيل معها ،أن يطبّق هذا احلكم؛ منها
قبِلت حكم اإلعدام ،ولكنهم َ
شروط من خالل اإلجراءات اجلنائية ،اليت من خالهلا يستطيع أن يلج ،كل فاسق وكل كافر وكل جمرم؛ والذي مارس
اإلجراءات اجلنائية ،يعلم أنه من خالهلا ،ال تستطيع أن تقيم حد ،أو عقوبة على أي جمرم؛ ولو مسكته متلبس
ِ
احلق ابطل ،والباطل حق؛ وخيرج اجملرم ،كالشعرة من
ابجلرمية ،وهو يذبح ضحيته ،وهي لعبة احملامني ،فمن خالهلا يَ ْقلبُوا ّ
العجينة.
كذلك تلك القوانني الوضعية ،اشرتطت إلقامة حكم اإلعدام ،شرط ما أنزل هللا به من سلطان؛ والرسول – عليه
8
وضعوا
الصالة والسالم – يقول( :كل شرط ليس يف كتاب هللا فهو ابطل ،وإن كان مائة شرط)( ) واحلديث صحيح؛

شرطًا ،أنه إلقامة حكم اإلعدام ،البد أن تكون اجلرمية ،عن سبق اإلصرار والرتصد؛ وهذه العبارة تعين ،أنه البد أن
متعمدا؛ وبدون ذلك خرط القتاد ،أن يقوموا إبعدامه.
عامدا
ً
يصرح اجملرم بلسانه ،أنه قتله ً
ّ
لذلك انتشرت هذه اجلرمية يف بالدًن ،وأصبحت جرمية القتل من أسهل اجلرائم؛ مع أن ّأول ما يُقضى فيه يوم القيامة،

بني الناس الدماء؛ واليت يقول فيها الرسول – عليه الصالة والسالم –" :حلرمة دم املسلم عند هللا ،أشد وأعظم من هدم
4
9
مباحا لكل إنسان؛ وال حنتاج أن نُدلِّل على الواقع،
أصبحت يف ظل القوانني
الكعبة "( ) ،هذه الدماء
الوضعيةً ،
مهال ً
فنظرة سريعة ،على معدل جرمية القتل يف بالدًن ،تدلك على ما تطلبه.
صورة أخرى ،أ ّن هللا – سبحانه وتعاىل – جعل يف القصاص حياة ،بنص اآلية؛ فالقصاص مينع من إراقة الدماء ،مث
جعل القصاص ح ًقا لويل الدم؛ ألن من طبيعة اإلنسان ،أنه يقع يف قلبه الثأر؛ والشريعة جاءت ،لتتعامل مع النفوس
البشرية ،وتُنظّم الواقع ،فهذا احلد يقطع دابر اجلرميةّ .أما الذي ُيدث اآلن ،أن اجملرم يدخل السجن ،وميكث عدد من
()48صحيح مسلم )1504( :بلفظ قريب.
()49عن النيب عليه الصالة والسالم أنه قال عن الكعبة ( :ما أطيبك وأطيب رُيك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس حممد
بيده حلرمة املؤمن أعظم عند هللا حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به إال خرياً) رواه ابن ماجة ( )3932وصححه العالمة األلباين يف
صحيح الرتغيب.
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السنني مث خيرج؛ ويرتبّص به أوالء الدم ،فيقتلونه ،مث يَرد عليهم أهله ابلقتل ،وهكذا؛ فهذه العائلة تقتل من هذه العائلة،
وهذه تقتل من هذه ،وانظر إىل قرى مصر يف الصعيد ،والقرى البدوية وغريها.
وهذا أمر ُجبلت عليه النفس البشرية؛ أنك ال تستطيع أن ترى ،قاتل أبيك أو قاتل أخيك ،ميشي على األرض؛
الصحايب اجلليل ابن رأس املنافقني عبد هللا بن أيب بن سلول ،قاهلا للنيب – عليه الصالة والسالم –؛ ولذك ُشِّرع لنا
وجعِل "حيا ًة" ،من هذا الباب ومن أبواب أخرى؛ لذلك الذي ُيصل اآلن ،يف ظل القوانني الوضعية ،أ ّن
القصاصُ ،
سهال لدماء املسلمني؛ ولو أهنم
جرائم الثأر تنتشر ،وال يصبح هناك حد له؛ فأصبحت هذه القوانني الوضعية ،مر ًتعا ً
أقاموا حد القصاص ،لوقف هذا النزيف من الدم.
يقول الشيخ أمحد شاكر " :حنن أمة إسالمية ،جتري يف أعراقنا ،الدماء العربية الواثبة؛ ال ننام على وتر ،وال نسكت
عن أثر؛ وقد كان من أثر هذا الشرط الباطل ،شرط سبق اإلصرار ،أن أهدرت دماء حرام ،مل أيذن هللا إبهدارها؛ بل
أوجب القصاص فيها ،وأن كثرت جرائم القتل ،وحتامى الناس اإلرشاد عن أدلتها ،وخاصة يف مصر الوسطى والعليا
"بالد الصعيد" .فإن كثرياً من أولياء الدم ،خيشون أن تطل دماء قتالهم ،وأن ال ينالوا أثرهم الذي جعله هللا هلمَ ( :وَمن
قُتِ َل َمظْلُوماً فَ َق ْد َج َع ْلنَا لَِولِيِّ ِه ُس ْلطَاًنً فَالَ يُ ْس ِرف ِّيف الْ َقْت ِل)؛ فهم ُياولون أن يطمسوا آاثر اجلرمية ،وأن ُيموا اجملرم ،وهم
يعرفون جرمه؛ فال تناله يد القانون الظامل يف شرعهم ،لينالوه أبيديهم؛ مث تتسلسل اجلرائم هكذا دواليك " .أه .
فيأيت فرد آخر من األسرة ،فيقتل رجل آخر من األسرة ،وتستمر ،وهذا يقتل هذا ،وهذا يقتل هذا؛ وهذا أمر مشاهد
خاصة يف األريف ،ويف الصعيد ،مث تَتَ َس ْل َسل هكذا اجلرائم دواليك؛ ألنه مل ُيد أن القانون شفى
كما قلت لكمّ ،
غليله ،ومل ُيد أن القانون أعطاه حقة؛ بل ُيد أن هذا القاتلُ ،يلس سنة أو سنتني يف السجن ،مث بعد ذلك خيرج،
ويعيش كما يعيش الناس؛ وكأن دماء املقتول ال قيمة هلا.
كذلك من األمور اليت كانت سببًا ،يف فتح ابب النزيف؛ أهنم جعلوا القصاص ليس حق ألولياء الدم ،كما أوصى هللا
– سبحانه وتعاىل – ،بل حق للدولة؛ فللدولة أن تعفوا عن القاتل ،أو أن تعطيه عقوبة خم ّففة؛ وابب التخفيف هذا،

جدا ،يستطيع احملامي أن يتالعب فيه كما يشاء؛ ويستطيع أن ُيول جرمية القتل ،يف النهاية إىل قضيّة غرامة؛
ابب كبري ً
0
أبدي ،ألهنا
هذا اجلرمية اليت قال عنها تعاىلَ ( :وَم ْن يَ ْقتُ ْل ُم ْؤِمنًا ُمتَ َع ِّم ًدا فَ َجَز ُاؤهُ َج َهن َُّم َخالِ ًدا فِ َيها)( ) ،واخللود ليس
()50سورة النساء\.93
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معصية وإن كانت كبرية؛ فانظر إىل نفس املسلم ،اليت عظّمها هللا ،ليست هلا قيمة عندهم؛ ولذلك انتشرت اجلرمية
عندًن ،وأصبحت أكرب من أن نُدلّل عليها ،كما قلنا مر ًارا.
كذلك من األمور اليت وضعوها؛ أهنم يقولون قبل أن حنكم على املتهم ،البد أن نقوم بدراسة سيكولوجية ،لنفسية هذا
منثورا؛
املتهم ،ومعرفة ظروفه وكذا وكذا؛ فيصبح اهتمامهم ابجلاين ،أكرب من اهتمامهم ابجملين عليه ،ويصبح دمه هباءًا ً
كأنه ذبح شاة أو بقرة.
الضرورة الثالثة (حفظ العقل) يف ظل القوانني الوضعية-:
الضرورة الثالثة أو املقصد الثالث :حفظ العقل؛ يف ظل القوانني الوضعية – كما رأينا ،عندما كنا نتكلم عن حفظ
الدين –؛ انتشرت األفكار اإلحلادية ،وانتشر كل فكر يهدم هذا الدين؛ من إشرتاكية ،ووجودية ،وعلمانية ،وإحلادية؛
إىل كل أنواع األفكار امللحدة ،اليت انتشرت يف ظل هذه القوانني.
وكل هذه األبواب ،من األبواب اليت تُ ِ
صيب العقل املسلم خبلل واضح؛ وأكرب مثال على ذلك كما قلنا :تلك األجيال
الناشئة من املسلمني ،اليت ال تعرف عن دينها ،إال كما يعرف النصراين عن اإلسالم؛ بل منهم من ال يعرف شيء ،بل
منهم من انفك ابلكلية ،فال ُيتفظ من اإلسالم ،إال بِبِطَاقة اهلوية.
فبسبب تلك التشريعات الطاغوتيّة ،ظهرت تلك األفكار ،اليت ذكرًنها يف الدرس املاضي؛ ويف ظل تلك القوانني ،بلغ
تغلغل تلك األفكار امللحدة ،املناقضة لدين هللا مناقضةً واضحةً؛ أهنا وصلت – وهنا اخلطورة – ،إىل احلركات
اإلسالمية؛ فأصبح قادة احلركات اإلسالمية ،من كبار الشيوخ يتأثرون من بعض هذه األفكار اإلحلادية ،كالدميوقراطية،
عاما ،لكربى احلركات اإلسالمية؛ وهو من الصاحلني – حنسبه
إماما
ً
ومرشدا ً
واإلشرتاكيّة؛ حىت كتب أحدهم ،وكان ً
كذلك – ،وشيخ جماهد من اجملاهدين ،وهو مصطفى السباعي – رمحة هللا عليه –؛ وهو من كبار اجملاهدين ،الذي
أبلوا بالءً حسنًا يف فلسطني ،نسأل هللا أن يغفر له تلك الزلّة؛ انظر إىل أثر تلك األفكار اإلحلادية ،وهو مثال – كما
يربر نفسه،
يقول الشيخ حممد قطب – ،على اجلاهليّة املعاصرة؛ أن أصبح بعض املسلمني ،من كبار الدعاة ،يريد أن ّ
فيكتب الكتاابت ،على هنج هؤالء املالحدة؛ فيكتب الشيخ مصطفى السباعي ،كتاب (اشرتاكية اإلسالم) ،وهو
ورد عليه كبار علماء عصره ،منهم الشيخ حممد حامد ،والشيخ عبد العزيز البكري؛ والشيخ –
كتاب مشهور ومطبوع؛ ّ
خريا – اعتذر واعرتف خبطئه.
جزاه هللا ً
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املهم حنن نريد أن نضع مؤشر ،عن مدى تغلغل تلك األفكار عند املسلمني؛ فإن كان من هم يف حمل القدوة ،وقع يف
تلك األخطاء ،ودخلتهم تلك املؤثرات اخلارجيّة؛ فكيف سيكون حال ابقي املسلمني؟ هذه مصيبة حصلت ،يف ظل
ُ
هذه القوانني الوضعية ،وهذا من حفظ العقل الذي جاؤوا به.
تتبىن التهويد والتنصري ،بغطاء
تتبىن ،األفكار العلمانية ،مث ّ
تبىن أول ما ّ
ومن ذلك تلك املناهج التعليمية الفاسدة؛ اليت تَ ّ
جدا ،ففي العصر احلايل ،بعد توقيع اتفاقيات السالم ،يتم حذف كل
مستعار من التقدم والرقي؛ وهذا موضوع طويل ً
ما يتعلق ،ابليهود والنصارى من املناهج التعليمية؛ فغزوات النيب – عليه الصالة والسالم – حتذف ،والسور واآليت،
اليت تتطرق لليهود والنصارىُ ،مينع من تفسريها ،إىل غري ذلك؛ اخلريطة اليت تُطبع اآلن ،يف وزارات املعرفة العربية ،يف
كل الدول العربية ،من املغرب إىل اجلزيرة؛ ُحذف فيها اسم فلسطني ،واستبدلوها إبسرائيل؛ والذي يريد أن يتأ ّكد،
جدا ،ليس هذا جماله.
جدا؛ واحلديث عن التطبيع ،حديث طويل ً
فلرياجع بنفسه ،وكل هذا تطبيع واضح ً
حمرمة،
كذلك من ابب حفظ العقل ،الذي جاءتنا به تلك القوانني الوضعية ،إابحة اخلمر؛ ففي شريعتهم اخلمر ليست ّ
ولكن هلا ضوابط؛ فإذا تناوهلا رجل هبذه الضوابط ،فهي حالل عليه؛ فهي حالل على الشركات األجنبية بال استثناء،
حىت يف اجلزيرة ،والذي ح َدث يف حرب اخلليج ،من جميء السفن احململة ،ابمل ِ
ومسات وابخلمور ،أشهر من أن نتكلم
َ
ُ
وترفيها عن األشاوس ،جنود أمريكا ابخلمر ،واملومسات ،وحلوم اخلنزير؛ حىت
عليه ،وذكرته الصحف؛ جاءت تروُيًا ً
يستطيعوا أن يقاتلوا بشدة ،وحىت يدافعوا عن أعراض ،ومقدسات املسلمني!
للمحالت املرخص
حمرمة عندهم ،ولكن هلا شروط؛ فهي مباحة للشركات األجنبية ،وللفنادق العامة ،و ّ
فاخلمر ليست ّ
هلا؛ وتصدر القرارات واألذوًنت ،ابلرتخيص واإلذن هبا؛ أما غري هؤالء ،فهي حرام عليهم.
أما عند امللوك واألمراء ،فهذا أشهر أن نتكلم فيه؛ وإن ُم ِسك أحدهم وهو يَ ْشرب اخلمر ،فال يستطيع أحد ِّ
ُيرك
َ
مكرما ،بل يوصلوه إىل قصره،
شفتاه؛ إذا سرق فيهم الضعيف ،أقاموا عليه احلد؛ وإذا سرق فيهم الشريف ،تركوه ً
معززا ً
ورمبا يدخلوه إىل غرفة النوم؛ فهذا حفظ العقل ،الذي جاءت به القوانني الوضعية.
تنص املواد ( )221و( )222و( )223و( )224و( )225و( )226و( )227من قانون العقوابت؛ املطبّق يف أغلب
بالد اإلسالم؛ على أن عقوبة شرب اخلمر :هي احلبس مدة ترتاوح ما بني أسبوع إىل شهر؛ فهذه هي عقوبة اخلمر "أم
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اخلبائث" ،اليت حرمها هللا من فوق سبع مسوات عندهم؛ ولو أن احملامي عنده براعة ،يستطيع أن يستخرج له براءة؛
فيثبت أن عنده ترخيص ،أو أنّه اتبع لشركة أجنبية ،أو أنّه يعمل يف الفنادق أو كذا.
يقول الشيخ أمحد شاكر":فيها إابحة اخلمور علنًا ،والرتخيص رمسياً ببيعها ،بتصريح ٍ
كتايب يوقِّع عليه ،وز ٌير من وزراء
موظف كبري من موظفيها؛ بل إن فريقاً من رجال الدولة الكبار ،الخيجلون أن تدار عليهم اخلمور ،يف
الدولة ،أو
ٌ
حفالت رمسية ،ينفق عليها من أموال الدولة؛ حبجة أن هذا إكرام ملدعويهم من األجانب ،أو مبا شئت من حجج،

جتردت من احلياء "( ).

1

5

ِ
ذهااب كليًّا.
س على اخلمور املخدرات ،وسائر هذه األمور؛ اليت تذهب العقل ً
هذا عن إابحة اخلمور ،وق ْ
الضرورة الرابعة (حفظ النسب والعرض) يف ظل القوانني الوضعية-:
ننتقل للمقصد الرابع :الذي جاءت الشريعة حبفظه ،وهو حفظ النسب والعرض؛ يف ظل القوانني الوضعية ،مل يصبح
عياًن ،يف السر والعلن ،واالختالط مباح يف شريعتهم ،والسفور
هناك أدىن اعتبار ،للعرض والنسب؛ فالفاحشة منتشرة ً
تعج به؛ هناك كلمة قاهلا ،قائد اإلخوان (إخوان من أطاع هللا) ،جبّاد
التربج مباح ،وأكثر من أن يدلّل عليه ،واألسواق ّ
و ّ

العتييب؛ هذا الرجل عندما ظَ َهر له عبد العزيز على حقيقته ،وأراد أن يَ ْعقد معه اتفاقية؛ قال للرسول الذي جاءه" :لو
وتفرد عبد العزيز ابحلكم ،سيزامحك األجانب أبسواق الريض" ،وهذا الكالم قبل عشرات السنوات ،وليس اآلن،
قتلنا ّ
وصدق الرجل ابلفعل.
جدا؛ يف اإلذاعات والصحف واجلرائد ،وهذا السفور
كذلك العفن الفين؛ وما أدراك ما العفن الفين؟ حديث طويل ً
وزورا ابملف ّكرين ،يقول الشيخ
ظلما
يتسمون
الصراح من الكتّاب ،الذين
أييت من الباب ،الذين تكلمنا عنه؛ اإلحلاد و
ُ
ّ
ً
ً
ُ
الفجار من الرجال والنساء ،من
أمحد شاكر" :وفيها إابحة – أي هذه القوانني – الفجور ،بطرق عجيبة؛ من محاية َّ

()51الكتاب والسنة ُيب أن يكوًن مصدر القوانني يف مصر) للشيخ أمحد شاكر ،ط :دار الكتب السلفية.
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سلطان اآلابء واألولياء ،حبجة محاية احلرية الشخصية؛ مث ما يف احلاًنت واملواخري ،مث اختالط الرجال والنساء ،مث
املصايف ومافيها من البالء ،مث هذه املراقص العامة واخلاصة"( ).

2

5

هذا الذي ُيدث داخل البالد؛ ّأما ما ُيصل خارج البالد ،يف ابنكوك ولندن ،وأمريكا وأوراب ،فح ّدث وال حرج؛
أيضا يُلبس يف الطائرة.
فاحلجاب ُخيلع يف الطائرة ،ويُستبدل مبا تعرفون ،ويف الرجوع ً
أبدا ،ولكن
أما عن الزًن ،يف ظل القوانني الوضعية ،فامسع ما يدمي القلوب ويقطع النياط؛ فالزًن يف شريعتهم غري حمرم ً

أوال :نص القانون كما يف مجيع
له ضوابط ،فإذا فعلت الزًن هبذه الضوابط ،فحالل لك وزيدة ،ولنسمع لضوابطهم؛ ً
صرح أن هذا الفعل جرمية ،فهو جرمية ،أما إذا مل
الدساتري الوضعية" :ال جرمية وال عقوبة إال وف ًقا للقانون"؛ فإذا القانون ّ
ينص على هذا ،فهو أمر حالل عندهم.
تكلمنا عن الزًن ،يف ظل القوانني الطاغوتية؛ فاألعراض فيها حل مباح ،لكل ٍ
فاسق ولكل رعديد ،والفاحشة تَ ْرتَع يف
ٌ
جرمه القانون فهو
اجملتمعات ،يف السر والعلن؛ فهناك نص دستوري يقول" :ال جرمية وال عقوبة إال بنص القانون"؛ فما ّ
حرمه
اجلرمية ،وما أ ََاب َحه القانون فهو املُباح؛ فاحلالل ليس ما أحلّه هللا ورسوله ،بل احلالل ما أحلّه القانون ،واحلرام ما ّ
فكل فعل يقع فيه اإلنسان ،وليس عليه نص يف القوانني الطاغوتية ،فهو
القانون؛ وبناءً على هذه املادة الطَاغُوتيّةّ ،
فضال
كرم ،وال يستطيع أي إنسان ،مهما بلغت عنده احلميّة والغرية ،أن ينكر عليه؛ ً
مباح له؛ بل خيرج صاحبه ُم ّ
عزز ُم ّ
وإال يصبح هو املجرم ،الذي يَْن ِزل عليه العقاب.
أن يتخذ منه موقف ،أو أن يدافع عن عرضه ،أو يضربه أويقتله؛ ّ
ُ
ظل هذه
وحىت نعرف واقعهم؛ ختيّل أن ً
عرضا لرجل أصيب بتلك الفاحشة ،يف أخته أو أمه أو زوجته؛ فال يستطيع يف ّ
القوانني الطاغوتية ،أن يفتح فمه أو يتكلم بكلمة؛ ولو تكلم يصبح هو املجرم ،وهو املدان ،وهو الذي يُرمى يف
ُ
ُ
مسلما ،أصوليًا متطرفًا ،فهذه عندهم ظُلمات ،بعضها فوق بعض ،فويله مث ويله.
السجن؛ ّأما إن كان مع هذا ً
وانظر إىل الزًن ،احملرم عندهم بنص قوانينهم" :ال يعاقب القانون ،على جرمية هتك العرض ،إذا كانت الفتاة ابلغة ،ومت
الفعل برضاها"؛ فهذه عندهم ليست جرمية ،وال يستطيع أحد أن يفتح فمه؛ وإن كانت قريبته من الدرجة األوىل ،ولو
أنكر يصبح هو اجملرم ،وهو املدان.

()52املصدر السابق.
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احلق ،يف رفع الدعوى أمام احملكمة ،هو
وننتقل إىل صورة أخرى :إذا كانت املرأة متزوجة؛ فعندهم الوحيد الذي له ّ
فتصور مسلم يُبتلى ،يف ِعرضه بتلك الفاحشة ،فال يستطيع أن يَعتدي عليها؛ بل كل الذي ميلكه ،أن يرفع
الزوج؛ ّ
ميت يف صلب عرض.
الدعوى ،ويَنتظر إجراءات احملكمة ،حىت تفصل يف هذا األمر ،الذي ّ
مثال أن يتكلم بكلمة ،وتلك البنت الفاجرة والزوجة الفاجرة ،تستطيع
وإذا كان الزوج غري موجود؛ فال يستطيع األب ً
أن ترمي به يف السجون؛ وال األخ وال األم وال اإلبن ،يستطيع أن يرفع الدعوى ،فالوحيد الذي يستطيع ،أن يرفع
الدعوى هو الزوج.
فما ابلك لو تنازل الزوج عن دعواه؟ تسقط الدعوى ،وال ُيق ألحد آخر أن يرفعها ،وال تقوم عقوبة على الزوجة ،إال
مكرمة،
أبمر زوجها؛ فإذا تنازل الزوج عن الدعوى يف أوهلا ،أو يف أثناء سري الدعوى ،تُلغى القضيّة؛ َ
وخترج املرأة ّ
معززة ّ
إىل بيت زوجها ،ليواصل معها املعيشة يف بيتها؛ وانتهت القضيّة.
فالزًن عندهم غري حمرم ،ولكن له ضوابط؛ وهذه املادة ،توجد يف أغلب القوانني الوضعية ،ويف القانون الكوييت ،حتت
رقم ( )127من قانون العقوابت.
زوجا دخل غفلةً بيته ،فوجد تلك امرأته الفاجرة ،على
وهناك حادثة منصوص عليها ،يف تلك القوانني الوضعية؛ لو أن ً

سالحا وأراد أن يقتلهما ،فتغلبا عليه وقتاله؛
تلك الصورة مع عشيقها ،أو مع ًأي كان؛ فأخذته احلميّة والغرية ،فمسك ً
فما احلكم يف هذه القضية ،عند تلك القوانني الطاغوتية؟
"أوال الزوج قُتل ،وهو الوحيد الذي له احلق،
احلكم عندهم براءة اتمة؛ وانظر للتخريج الشيطاين لتلك الواقعة ،يقولونً :
برفع دعوى الزًن؛ إذًا سقطت دعوى الزًن ،وال ُيق ألحد آخر أن يرفعها ،بعد موت الزوج؛ أما دعوى القتل ،فهذا
العشيق كان يف َم ْعرض ال ِّدفاع عن النفس؛ فانتهت دعوى القتل"؛ فَيَخرج العشيق الفاعل ،وخترج املرأة الفاجرة الزانية،
مكرمة إىل بيتها ،لتمارس حياهتا مرة أخرى.
ّ
معززة ّ

أيضا ،منصوص عليها يف القانون الكوييت؛ وهي ملحقة ابملادة ( ،)127من قانون العقوابت .فانظر إىل
وهذه املادة ً
حرم هللا؛ فهذا كفر واضح ،ال ُيتاج لتوضيح ،إال – كما قال الشيخ
هذه الدعارة الواضحة ،وهذا التحليل ٍّ
البني ملا ّ
الشنقيطي – على من طمس هللا على بصريته ،فهو مثلهم.
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صورة أخرى من حتليل الزًن ،يف تلك القوانني الوضعية؛ يقولون" :ال ترفع دعوى الزًن على الزوجّ ،إال إذا زىن يف بيت
متلبسا يف بيت
ُيق للزوجة أن ترفع عليه دعوى ابلزًن؛ إال إذا ُ
الزوجية" ،فللزوج أن يزين يف أي مكان آخر ،وال ّ
ضبط ً
الزوجيّة ،فهنا فقط ُيق هلا أن ترفع دعوى.
أما عن تصاريح الدعارة والبغاء؛ فهذه ح ّدث هبا وال حرج ،فهذه مصرح هبا من قبل الدولة ،سواء يف السر أو يف
العلن.
عقااب على الزًن ،من الرجم واجللد؛ مسوها ابلعقوابت
وكما أسلفنا من قبل ،أهنم مسّوا تلك احلدود ،اليت شرعها هللا ً
جدا ،ولكن ال نريد أن نع ّكر عليكم؛ فالصحف تسرد وقائع يف بالد املسلمني،
البشعة ،واألمثلة على ذلك كثرية ً
يَ ِشيب ألجلها الولدان ،ومن ذلك ما نشرته جريدة الوطن 1984-11-31م ،يف العدد 3781؛ يقول العنوان:
"الطبيب مراهق ،والزوج يتنازل عن دعواه"؛ وهذا املثل ذكره الشيخ أمحد بن عبد العزيز الضنك ،يف كتابه "القوانني
الوضعية يف ميزان الشريعة اإلسالمية" ،ص 45؛ وهي قصة طويلة أختصرها لكم:
ب عليه ،كسر الباب
زوج دخل بيته ،وذهب إىل غرفة نومه ،فوجد الباب مغلق؛ طرق الباب مبنتهى الشدة ،فلم ُُيَ ْ
متاما ،ورأى آاثر ارتكاب الفاحشة؛ فسأله :ماذا
متاما ،ومعها ذلك الطبيب عاري ً
فوجد املنظر التايل؛ وجد املرأة عارية ً

يفعل؟ فقال" :جئت ألكشف على زوجتك ،"..قال" :أًن مسعت أهنا مريضة ،وجئت ألساعدها"؛ ومل يستطع الزوج
ِ
توسط األقربون؛ فتنازل عن دعواه ،فسقطت
أن يفعل شيئًا ،كل ما فعله أن رفع دعوى ،ونُوقشت الدعوى ،ويف النهاية ّ
وخَرجت املرأة؛ وال َقاضي نفسه يقول هكذا" :بناءً على املادة )127( ،من قانون العقوابت الكوييت؛ أنه
متاماَ ،
الدعوى ً
إذا تنازل الزوج عن دعواه ،تسقط دعوى الزًن"؛ وخرجت املرأة من احملكمة ،معززة مكرمة.

حادثة أخرى يف نفس اجلريدة ،بتاريخ 1984-11-21م ،يف العدد " :3493أم لستة أطفال ،تعاشر عشيقها يف
مهسا يف اجلراج ،فنظر يف اجلراج؛ فرأى ذلك
اجلراج"؛ اجلراج هو موقف السيارة ،فاجلار كان يصعد املنزل ،فسمع ً
جرأها على تلك الفعلةّ ،إال أهنا َعَرفت ،أهنا يف ظل قوانني
املنظر ،من املرأة وعشيقها ،واليت هي أم لستة أطفال؛ وما ّ
جدا ،والناس يف خفة من
طاغوتية؛ ألهنم ابلفعل فرضوا املناخ ،الذي تُرتكب فيه مثل تلك الفاحشة؛ فاملناخ مالئم ً
شر منه؛ وإغراءات يف كل مكان ،وتضييق على الزواج وحماربة له ،مع فتح
الدين ،وال أييت عليكم زمان إال والذي بعده ٌ
وتعم الناس إال من رحم ريب؛ تلفزيون،
أبواب الفاحشة العلنيّة والسريّة؛ فهذا أمر طبيعي ً
جدا ،أن تنتشر الفاحشةّ ،
سفور ،اختالط؛ كالذي يلقي إنسان يف النار ،ويقول له ال تشتعل.
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فهذا كله مل ُيدث ،إال يف ظل القوانني الوضعية؛ فال تلق اللوم كله على هؤالء ،وإن كانوا مسؤولون ،ولكن الق اللوم
أيمن على العقوبة ،ويَ َعلم أن أقصى ما فيها ،أن
على الكبار ،الذين تركوهم ،ومل يضربوا على أيديهم؛ فالزاين أصبح َ
أصال؛ فلم تّنشر تلك الفاحشة ،إال يف ظل
يدفع غرامة ماليّة؛ فما ابلك إذا كان أمري ،أو وزير أو مسؤول؟ لن يعاقب ً
تلك القوانني الطاغوتية ،فهي اليت فتحت للناس هذا الباب ،فتسارعوا إليه.
وكذلك انظر إىل عقوبة اللواط عندهم ،تلك الفاحشة اليت يهتز هلا عرش الرمحن؛ تقول املادة ( ،)193من قانون
رجال آخر ،بلغ  18سنة ،وكان ذلك برضاه؛ عوقب كل منهما ابحلبس ،مدة ال
رجل ً
العقوابت الكوييت" :إذا واقع ٌ
تتجاوز ثالث سنوات"؛ هذه هي عقوبة هذه الفاحشة عندهم ،ليس ثالث سنوات ،بل مدة ال تتجاوز ثالث سنوات؛
سنة أو ستة شهور ،أو سنة ونصف أو شهر واحد؛ وهذا حت ِّد ُده مهارة احملامي ،أو مقدار الرشوة أو مقدار الواسطة اليت
عنده؛ فهذه الفاحشة ،اليت ليس هلا عقاب عندًن إال القتل ،يُلقى من شاهق ،ومن الفقهاء من قال ُُيرق ابلنار ،وهي
أبدا ،وليس له إال القتل.
صن أم الّ ،أما هنا فال ينظر ً
أشد من الزًن؛ ففي الزًن ينظر للمجرم هل هو ُْحم َ
هذا عن حفظ النسب والعرض؛ فهم هتكوا النسب مث هتكوا العرض؛ فاألعراض أصبحت منتهكة ابلزًن؛ أما عن
االغتصاب املوجود ،فحدث وال حرج؛ من العرابت اليت َختْ ِطف النساء ،من الطرقات ومن املدارس ،فليس هناك رادع
يردعه؛ بينما يف عصر النيب –عليه الصالة والسالم – ،مل نسمع إال عن واقعة واحدة للزًن ،سطرهتا لنا كتب السنة،
حادثة ماعز والغامدية.
الضرورة اخلامسة (حفظ املال) يف ظل القوانني الوضعية:
املقصد والضرورة اخلامسة :حفظ املال ،وانظر حلفظ املال ،يف ظل القوانني الطاغوتية؛ ذكرًن كالمهم عن حد قطع
كفرا وردة؛ يقول الشيخ أمحد شاكر:
اليد ،كما قال أحدهم أهنا عقوبة بشعة ،وهذا يكفي ً
"وهذه جرائم السرقة ،ليست يب حاجة أن أفصل لكم ،ما جنت كثرهتا ،على األمة وعلى األمن؛ وها أنتم أوالء
تسمعون حوادثها وفظائعها ،وتقرؤون من أخبارها يف كل يوم ،وترون السجون قد ُملِئت أبكابر اجملرمني العائدين،
وبتالميذهم املبتدئني الناشئني؛ مث كلما زادوهم سجناً زادوا طغياًنً .ولو أهنم أقاموا ما أنزل إليهم من رهبم ،وحدوا
السارق مبا حكم هللا به عليه؛ لكنتم تتشوفون إىل أن تسمعوا ،خرباً واحداً عن سرقة ،مث لو وقع ،كان فاكهة يتندر
الناس هبا؛ ذلك أن عقوبة هللا حامسة ،ال ُياول اللص معها أن خيترب ذكاءه وفنه".
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وفعال كالمه صحيح ،فلَو طُبِ َقت احلدود لقلت السرقات؛ كما حصل يف عصر الصحابة ،ويف عصر النبوة؛ أما اآلن
ً
فهي منتشرة ،ألن عقوبة السرقة عندهم ،أقصى ما تصل إليه ثالث سنوات ،وليس هناك قطع يد ،أو شيء من هذا.
الصورة األخرى من ابب تضييع املال عندهم "حتليل الراب"؛ تنص املادة ( )110واملادة ( ،)111من تلك القوانني،
على أن" :سعر الفائدة  ،%7وُيق للطرفني أن يتفقا بينهما على سعر خاص ،بشرط أن ال يتجاوز هذا السعر ،أسعار
البنك املركزي".
ونقلنا لكم من قبل ،ما جاء يف كتاب (الوجيز يف اتريخ القوانني ،يف الدول العربية) ،ما ذكره الدكتور عبد اجمليد املغريب،
يف ص 443؛ يقول الرجل" :يعترب قانون التجارة الربية والبحرية ،املعروف ابسم "النظام التجاري" ،من أهم القوانني
التجارية السعودية؛ وقد صدر هذا القانون سنة 1931م ،وهو على غرار القوانني التجارية احلديثة ،عربية كانت أم
أوربية"؛ فكل التشريعات املالية والتجارية ،املطبقة يف اجلزيرة ،تنبثق عن هذا القانون ،الذي أول ما ينص عليه؛ إابحة
الفائدة.
أما عن البنوك الربوية ،املنتشرة يف اجلزيرة ،فكثرية نذكر منها :البنك السعودي الربيطاين ،البنك السعودي األمريكي،
البنك السعودي الفرنسي ،البنك السعودي اهلولندي ،البنك العريب الوطين ،بنك القاهر السعودي ،بنك اجلزيرة ،بنك
الريض ،البنك األهلي التجاري ،وغريها؛ كل هذه البنوك ،بنوك تتعامل ابلراب.
هذا عن الراب داخل اجلزيرة؛ أما عن الراب ،الذي تتعامل به اململكة ،كدولة مع مثيلتها من الدول ،فح ِّدث وال َحَرج:
أوال :جملس التعاون اخلليجي:
ً
جاء يف املادة الرابعة ،يف بند األهداف جمللس التعاون اخلليجي ،الذي يضم الدول الستة" :تتمثل أهداف جملس التعاون
اخلليجي يف ما يلي ... :اثلثًا؛ وضع أنظمة متماثلة ،تطبق يف الدول الست يف خمتلف امليادين؛ مبا يف ذلك الشؤون
االقتصادية ،الشؤون التجارية واجلمارك" فكلها تتعامل ابلفائدة.
أيضا اتفاقية حتت عنوان "االتفاقية االقتصادية املوحدة ،لدول جملس التعاون اخلليجي"؛ يقولوا يف هدفها" :من
وع َق ُدوا ً
َ
أجل العمل على ،تنسيق وتوحيد السياسات ،االقتصادية واملالية والنقدية؛ وكذلك التشريعات التجارية والصناعية
واجلمركية ،املطبقة يف تلك الدول"...؛ نصت املادة ( )22على" :تقوم الدول األعضاء ،يف جملس التعاون اخلليجي،

69

بتنسيق سياساهتا ،املالية والنقدية واملعرفية؛ وزيدة التعاون بني ،مؤسسات النقد والبنوك املركزية"؛ فكل الدول الستة بال
استثناء ،ختضع لتشريعات مالية ،ونقدية ومصرفية واحدة.
الدوليَّة؛ ننتقل لطاغوت آخر ،وهو صندوق النقد العريب؛ وكل الدول العربية ،تشارك
وهذا كان طاغوت من الطواغيت ُ
يف هذا الصندوق ،الذي ِ
س يف  7أبريل 1976م ابملغرب ،ومقره اآلن يف أبو ظيب؛ ِمن امل ْع ُروف أن ،صندوق النقد
أس
ّ
َ
َ
العريب يتعامل ابلراب ،وليس هذا ما نريد أن نذكره؛ الذي نريد أن نذكره ،أن السعودية هي أكرب عضو ،مساهم يف هذا
الصندوق؛ ويبلغ نصيبها من رأس املال 90 ،مليون دينار عريب.
جاء يف قانون هذا الصندوق ،يف املادة ( )35واملادة ( ،)36أ ّن" :هاتني املادتني تنظمان ما يتعلق ابلفوائد" ،هكذا
صراحةً؛ وحتصل السعودية على اكتتاهبا ،وعلى نصيبها من هذه الفوائد ،كبقية الدول مبقدار  ،%3 .2من  90مليون
دينار عريب؛ وهذا الكالم ترجع إليه يف كتاب (السعودية واملنظمات العربية) ،للدكتور عبد هللا البقاع السعودي؛ األستاذ
املساعد يف جامعة الريض ،فهو استطرد يف ذكر هذه احلقائق.
خمتصا أبسعار الفائدة الربوية ،اليت ُيددها الصندوق ،ويشرعها فيما يتقاضاه
سنوي ،تقر ًيرا ً
كذلك هذا الصندوق خيرج ً
من عمالءه؛ وانظر إىل التقرير السنوي ،واحلساابت اخلتامية للسنة املنتهية ،يف  31كانون األول (ديسمرب) 1985م،
لصندوق النقد الدويل العريب.
وننتقل ملنظمة طاغوتية أخرى ،وهي (الشركات العربية لالستثمارات البرتولية) ،كل الدول اليت تنتج النفط مشاركة
قروضا
سابعا :متنح املؤسسة ً
فيها"؛ أنشئت عام 1974م ،ومقرها يف ّ
الدمام ، ،جاء يف املادة ( )5من قانوهناً ..." :
متوسطة أو طويلة ،من أجل متويل االستثمارات ،والعمليات الصناعية البرتولية؛ وتراعي الشركة عند منحها ،قروض
لدولة من األعضاء ،أن حتصل على ضمان من تلك الدولة ،على سداد أصل القروض والفائدة" .وتقول يف املادة (:)8
"وتراعي الشركة يف القروض ،اليت متنحها أن ُيري سدادها ،مع فوائدها بذات العملة ،اليت مت هبا اإلخراج".
وننتقل إىل مؤسسة طاغوتية أخرى :هي صندوق النقد الدويل ،وهو اتبع هليئة األمم املتحدة؛ الطاغوت األكرب يف
الشيُوعيّة؛
العامل ،وهذا الصندوق كل الدول اليت هي أعضاء ،يف األمم املتحدة أعضاء فيه ،ابستثناء دول الكتلة الشرقية ُ
جدا؛ وهي أن
طبعا قضية أن هذا البنك يتعامل ابلراب ،فهذه ال حتتاج أن نتكلم فيها؛ ولكن هناك معلومة عجيبة ً
ً
السعودية هي الدولة السادسة ،من حيث نسبة احلصة اليت شاركت فيها ،يف كل العامل؛ وانظر كتاب (اململكة العربية
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وهيئة االمم املتحدة) ،لطالل حممد نور عطا ،الذي تكلمنا عنه من قبل ،يقول" :تعترب السعودية سادس دولة يف العامل،
ِ
صة ،ومن حيث القوة التصويتيّة هلذا الصندوق؛ إذ تبلغ حصتها ما يساوي  ،%3.5من اجملموع
من حيث حجم احل ّ
الكلي حلصص امل ِِ
سامهني؛ وهذا أ ََّه َلها للحصول على مقعد دائم ،يف جملس املديرين التنفيذيني".
ُ
كذلك نفس املوضوع يتكرر ،يف البنك الدويل لإلنشاء والتعمري؛ وهذا البنك كل الدول مشرتكة فيه ،ابستثناء دول
أيضا هنا ،أن حصة السعودية  ،%3.9أي الدولة الثالثة من جمموع كل الدول؛
الكتلة الشرقية الشيُوعيّة؛ واملالحظ ً
ُ
يقول عطا" :متلك السعودية  ،%3.9من أسهم هذا البنك الدويل ،مما جعلها حتتل املرتبة الثالثة ،من بني الدول
املسامهة ،أبكرب عدد من األسهم ،يف رأس مال هذا البنك؛ ممّا م ّكنها من احلصول ،على مقعد مستقل يف جملس
احملافظني ،الذي يعترب مبثابة اجلهاز التشريعي ،التنظيمي لذلك البنك"؛ فالسعودية من الدول ،اليت تقنّن تشريعات هذا
ضع التشريعات التنظيميّة ،هلذا البنك الدويل؛ كما هي من ِّ
املشرعني ،يف صندوق النقد
البنك ،ومن الدول اليت تَ َ
الدويل؛ الذي فيهما حتليل وتشريع ،للراب بصورة واضحة.
وانظر كذلك كتاب (تشريعات النقد العربية) ،الذي أصدرته "منظمة األقطار العربية املص ّدرة للتمور" ،واليت منها
السعودية؛ فهم الذي وضعوا هذا الكتاب ،ووضعوا تلك التقارير ،ووضعوا نسب الفوائد ،اليت يتعاملون هبا يف كل سنة،
اضا أو أخ ًذا.
إقر ً
فانظر إىل هذا التحليل الواضح للراب ،وما أدراك ما َحتليل الراب عند هللا – سبحانه وتعاىل –؛ فإذا كان جمرد التعامل
ابلراب ،دون أن حتلله ،تَوعَّد هللا فَ ِ
اعله ٍ
ويسن القوانني للتعامل به؟
حبرب من هللا ورسوله؛ فما ابلك ابلذي ُُيلِّلَه صراحةًُّ ،
يقول اإلمام الشوكاين ،يف كتابه (الدواء العاجل يف دفع العدو الصائل)؛ والشيخ كتب هذا الكتاب ،ليتكلّم عن العالج
األجنح واألجنع ،لعُ ُموم املنكرات واملعاصي البالد والعباد؛ فيقول العالج األجنع العودة للشريعة ،فهو ال يتكلم عن
حل
الكفر ،بل يتكلم عن عموم املنكرات ،واملعاصي يف البالد؛ فما ابلك إذا ّ
عم الكفر على الدير! فما ابلك إذا ّ

الكفر على الدير! فيقول يف كتابه املطبوع ،يف جمموع سلسلة من إصدار اجلامعة اإلسالمية ،يف ص  ،56يقول عن

التعامل ابلراب ،وليس عن حترمي الراب " :وهل أقبح من هذا الذنب وأشد منه؟! فإنه الذنب الذي توعد هللا عليه ،ابحلرب
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لفاعله منه ،كما يف كتابه العزيز؛ وليس احلرب من هللا ،نزول احلجارة من السماء ،بل تسليط بعض عباده على بعض،
حىت يسحتهم بعذابه؛ ونزل هبم غضبه ،ويسلط عليهم من يسفك دماءهم ،وينهب أمواهلم ،ويهتك حمارمهم "( )اه .
وقد يكون هذا اهلاتك؛ فاسق مسلم ،يهودي ،نصراين ،أمريكي ،أو أوريب؛ واأليم حبلى ابألحداث ،إن مل نتف ّقه
ِ
ونرجع ألنفسنا.
ذكر ابن جرير يف تفسريه ،آليت الراب يف سورة البقرة ،إبسناد حسن ،عن ابن عباس – رضي هللا عنه – ،أنه قال:
ضرب عنقه"( ).
الراب ،ال ينزعُ عنهٌّ ،
فحق على إمام املسلمني أن يستتيبه؛ فإن نزع ،وإال َ
"فمن كان ً
مقيما على ّ
وابن عباس – رضي هللا عنه – ،يتكلم عن أن إمام املسلمني ،أنه هو الذي يستتيبه ،ويقيم عليه احلد؛ فنقول له :ي ابن
عباس ،ما ابلك إذا كان إمام املسلمني ،هو الذي يشرع تلك التشريعات الطاغوتية؟!!
وهو الذي ويفتح للمسلمني ،ابب الفتنة يف دينهم؛ فيحلل هلم ما حرم هللا عليهم ،من فوق سبع مسوات؟
وإذا كان إمام املسلمني ،هو رأس هذا الكفر؟
العلَم يف تلك القوانني الوضعية؟
وهو َ
إعالًن عن والءه ألهله ،وأهل دينه ابلفعل؟
وهو الذي يكفر ،إلرضاء أمريكا وأرواب بصورة واضحة ،ال حتتمل أتويل؛ ً
فضال عن املواالة الواضحة؛
فرحا
مسرورا مع ملكة بريطانياً ،
فإًن هلل وإًن إليه راجعون ،مث جتده بعد ذلك ُيتفلً ،
ً
وعلماؤًن كما ذكرًن لكم ،يقولون لنا كما نقلنا لكم ،كالم الشيخ ابن ابز؛ يقول يف جمموع فتاواه" :وقد أمجع علماء
اإلسالم ،على َّ
أن من ظاهر الكفار على املسلمني ،وساعدهم أبي نوع من املساعدة؛ فهو كافر مثلهم "( ).
فهذا إمجاع ينقله لنا الشيخ؛ فما ابلك بتلك املوالة الواضحة ،وابملاليني من األموال ،اليت تعطى ألمريكا وروسيا؛ يف
أعقاب فتح كابول ،أعطت السعودية  16مليون ،حلكومة روسيا اليت كانت َْحتتَ ِ
ضر؛ والشيخ يقول لنا ،أي نوع من
()53الفتح الرّابين من فتاوى اإلمام الشوكاين ( ،)11-5742ت :أبو مصعب حممد صبحي ،نشر مكتبة اجليل اجلديد ،صنعاء.
()54تفسري الطربي ت شاكر ( )6-25حديث رقم (.)6261
()55جمموع الفتاوى واملقاالت)274/1( :
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املساعدة كفر أكرب ،فما ابلك ابملاليني ،اليت ُُيَرم منها ابقي املسلمني ب َقضيَّة اجلنسية؛ هناك من املسلمني ،من ال ُيد
جوعا؛ وانظر للصومال وجنوب إفريقيا ،وملاذا تذهب بعيدا؟ انظر لليمن ،فَتَ ْذ َهب تلك األموال ألوراب
الكفاف وميوت ً
وُيرم منها املسلمني.
وأمريكا وروسياُ ،
وعمه ذو رتبة كبرية ،وكان مسؤول عن متويل ،قوات
عمه ،بدون ذكر أمساء؛ ّ
حدثين أحد األخوة من "السعودية" عن ّ
التحالف يف حرب اخلليج؛ يقول" :ماليني كثرية أنفقت ،من أجل الرتفيه عليهم؛ ابخلمر ،والنساء ،وحلم اخلنزير ،اليت
كانت َختُْرج ابألذوًنت والصكوك ،املوقعة من وزارة الدفاع السعودية؛ للرتفيه عن املقاتلني األشاوس ،الذين يدافعون عن
مكة واملدينة"!.
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الباب الثالث :منزلة احلاكمية الدين
الفصل األول :منزلة احلكم مبا أنزل هللا من مفهوم الدين
نتكلم اآلن عن منزلة احلكم مبا أنزل هللا ،أو منزلة احلكم بغري ما أنزل هللا من الدين؛ فنقول بدايةً ،إن مسائل التَ ْش ِريع
َحكام ،واحلُكْم والتَ َحا ُكم ،ليست من األمور الساهالت ،وليست من مسائل اخلالف ،وليست من مسائل
واأل ْ
االجتهاد املعترب؛ وإمنا هي من صلب هذا الدين ،ومن صلب التوحيد واإلميان ،بل الرتمجة العملية للدين جبمله الثالث؛
اإلسالم واإلميان واإلحسان ،هي موضوع احلاكمية ،ونقصد هنا ابحلاكمية املفهوم الصحيح هلا :وهي أن يكون احلكم
هلل ورسوله؛ يف االعتقاد ويف العبادات ،ويف املعامالت أبنواعها ،سواء االقتصادية أواالجتماعية أو السياسية ،وسائر
وآخرا ،فالرتمجة العملية للدين ،والرتمجة العمليّة للتوحيد ،والرتمجة العمليّة
مناحي احلياة البشرية؛ فاحلكم هلل ورسوله ً
أوال ً
لإلميان هي موضوع احلاكمية؛ أن يكون احلكم هلل ورسوله.
وتنحى فيه الشريعة
وسيأيت معنا أن سلف هذه األمة ،مل يكن يدور يف خلدهم قط ،أن أييت يوم على املسلمنيّ ،
شرع فيه من دون هللا ،ولو يف قضية مفردة؛ وسنأيت هلذا األمر ،عندما نتحدث عن أثر ابن عباس.
اإلسالمية ،أو يُ ّ

إ ًذا مسألة احلاكمية هي من أصل اإلميان ،ونعين أبصل اإلميان :ذلك املعىن الذي تكلمنا فيه ،عندما تكلمنا يف موضوع
(حقيقة اإلميان عن أهل السنة واجلماعة)؛ أي هو اجلزء من اإلميان ،الذي ال ُُيَ ِّقق للعبد ،القدر املنجي من اخللود يف
ُ
ويتضمن موضوع احلاكميّة ،أن يكون احلكم هلل وحده ،ال لغريه من
ًنر جهنم إال به؛ فهذا اجلزء يَستل ِزم وُيتوي،
ّ
األنداد والشركاء واآلهلة.
فصل يف هذا األمر ،شيئًا من التفصيل نقول؛ إن هللا – سبحانه وتعاىل – خلق هذا الكون،
وكذلك إذا أردًن ،أن نُ ّ
سخرها هللا – سبحانه
وسخره مبا فيه ،من األهنار واجلبال ،والسماء األرض ،والشمس والقمر؛ ُكل هذه املوجوداتّ ،
ّ
ومهدها خلدمة اإلنسان؛ مث ّفرغ هللا – سبحانه وتعاىل – اإلنسان ،هلدف وغاية سامية ،هي عبادة
وتعاىل – ،ووضعها ّ
سخر لإلنسان ،ألداء الوظيفة اليت خلقه هللا ألجلها ،وهي وظيفة
هللا – سبحانه وتعاىل – وحده؛ فهذا الكون ُم ّ
العبودية.
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اإلنْس إَِّال لِي عب ُد ِ
ت ِْ ِ
ون)
صرح بذلك املوىل – سبحانه وتعاىل – ،هبذا األمر فيقولَ ( :وَما َخلَ ْق ُ
َ ُْ
يُ ّ
اجل َّن َو ْ َ
واإلنس ،ما خلقوا إال ألجل غاية واضحة حم ّددة؛ فاحليدة عن تلك الغاية ،يف صور من صورها ،خروج عما أراده هللا،
( )

فاجلن

هلذا اإلنسان أال وهو العبادة.
يتحصل له أمر ينفعه ،فهو
وهذه العبادة هي يف التحقيق ،من أجل جناة اإلنسان؛ فاهلل – سبحانه وتعاىل – ال
ّ
يد أَ ْن يطْعِم ِ
سبحانه علي ،عن أن يتحصل له نفع من البشر؛ كما قال تعاىل( :ما أُ ِر ُ ِ ِ ِ ٍ
ِ
ون)( ) بل
ٌّ
َ
يد مْن ُه ْم م ْن رْزق َوَما أُر ُ ُ ُ
وسى إِن
غين عن عبادتك ،وعن عبادة الناس أمجعني ،فاهلل ٌّ
املوىل – سبحانه وتعاىل –ٌّ ،
غين عن العاملني؛ ( َوقَ َال ُم َ
5
8
( )
مجيعاً فَِإ َّن اَّلل لَغَِين َِ
ض َِ
تَ ْك ُف ُرواْ أَنتُ ْم َوَمن ِيف األ َْر ِ
محي ٌد).
َّ ٌّ
أحدا ّإال نفسك ،فاألمر
أحدا إال نفسك ،واإلعراض عنها ،ال يضر ً
فتلك العبادة ،اليت أتيت هبا أيها العبد ،ال تنفع هبا ً
وآخرا؛ وهللا – سبحانه وتعاىل – لو عذب العباد ،أوهلم وءاخرهم ،ما عذهبم وهو ظامل هلم؛ ولو رمحهم لكانت
لك ً
أوال ً
صى ،ال تساوي ما أتيت به من
رمحته – سبحانه وتعاىل – خري مما ق ّد ُموا؛ بل نعمة واحدة ،من تلك النعم اليت ال ُحت َ
عبادة ،ولو بلغت مئات السنوات.
أقروا ابلعبودية ،ولكنهم ابتدعوا
إذًا الغاية حمد ّ
َّدة ،واهلدف ُحم ّدد ،والوسيلة ُحم ّددة ،وهذا هو حمل الصراع؛ فهناك أقو ٌام ّ
حرفوا
وسائل من عند أنفسهم ،زعموا أهنا تقرهبم إىل هللا – سبحانه وتعاىل – ،بلسان احلال أو بلسان املقال؛ وأقوام ّ
معىن العبادة ،وجعلوها تقتصر على صنف أو نوع منها.
وهللا – سبحانه وتعاىل – عندما ح ّدد هذا اهلدف ،من خلق اإلنسان ،جعله – أي األمر بعبادته وحده سبحانه
وتعاىل – دعوة األنبياء واملرسلني كافّة ،ينقلها اآلخر عن األول؛ فكل رسل هللا – عليهم صلوات هللا وسالمه – ،إّمنا

()56سورة الذاريت\.56
()57سورة الذاريت\.57
()58سورة إبراهيم\.8
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اَّلل و ِ
ٍ
ِ
وت)( ) ،
اجتَنبُوا الطَّاغُ َ
بعثوا من أجل حتقيق هذه الغاية ،كما قال تعاىلَ ( :ولََق ْد بَ َعثْ نَا ِيف ُك ِّل أ َُّمة َر ُس ًوال أَن ْاعبُ ُدوا ََّ َ ْ
فالعبادة هي اليت بعث من أجلها الرسل كافة.
وكما قلنا هذه العبادة ()...؛ إذا اختلفت الكيفية ،وتغريت الوسيلة ،ونقصت األركان ،خرجت العبادة عما أمر به هللا
أقروا بتلك
تعاىل؛ إذًا األمر ال يتوقف ،عند اإلقرار ابلعبودية هلل؛ ألننا وجدًن أقو ًاما ،على مدار التاريخ البشريَ ،
احلقيقة؛ فعبدوا هللا – سبحانه وتعاىل – ،ولكنهم مل يقروا ابألمر الثاين ،فأتو مبا فيه اإلثبات ،وتركوا ما فيه النفي،
فأشركوا مع هللا – سبحانه وتعاىل – آهلةً أخرى؛ فرغم أهنم ما أنكروا وجود هللا ،ومل ُيحدوا عبوديته ،ولكنهم زعموا،
فص َور الشرك متع ّددة ،قد تكون
أن لتلك العبودية صور مجّى؛ وهذه الصور ختتلف ،على مدار التاريخ البشريُ ،
حجارة ،وقد تكون كواكب ،وقد تكون أهنار.
جدا ،للشيخ سعيد بن علي القحطاين ،يف تعدد صور الوثنية؛ وأن وثنية العصر احلاضر ،وثنية
وسيأيت معنا نص مهم ً
اجتَنِبُوا
القوانني الوضعية والطواغيت ،الذين ُيكمون بغري ما أنزل هللا ،إذًا كما قال سبحانه وتعاىل( :أ َِن ْاعبُ ُدوا َّ
اَّللَ َو ْ
وت)؛ وسيأيت معنا حديث طويل مفصل ،يف معىن الطاغوت ،ويف ما نقل عن السلف يف تفسريه ،ويف صور
الطَّاغُ َ
الكفر به؛ وهذا – إن شاء هللا – نتكلم عنه ،يف مبحث (املواالة واملعاداة) ،إال أننا خنتصر من هذا املبحث الطويل،
فيما يتعلق مبوضوع ،احلكم بغري ما أنزل هللا.
نقول قيل يف حد الطاغوت الشيء الكثري ،وإن كان كله من ابب اختالف اللفظ ،وكلها ترجع إىل معىن واحد؛ ومن
أمجل وأكمل وأحد ما قيل ،يف حد الطاغوت ،هو تعريف شيخ اإلسالم ابن القيم؛ يقول – رمحه هللا – كما يف إعالم
املوقعني ،يف اجمللد األول ص  " :40والطاغوت :كل ما جتاوز به العبد حده من ٍ
طاع؛ فطاغوت
متبوع أو ُم ٍ
معبود أو ٍ
كل قوم من يتحاكمون إليه غري هللا ورسوله ،أو يعبدونه من دون هللا ،أو يتبعونه على غري بصرية من هللا ،أو يطيعونه
فيما ال يعلمون أنه طاعة هلل" .أه
فأول ما بدأ ابن القيم ،يف ذكر أنواع الطواغيت ،ذكر طاغوت احلاكميّة ،والتحاكم إىل غري ما أنزل هللا؛ مث ذكر ابقي
األنواع الثالث ،وكل هذه الصور الثالث ،ترجع ملسألة التحاكم لغري ما أنزل هللا؛ فالتحاكم لغري ما أنزل هللا ،اتباع على
غري بصرية ،والتحاكم لغري ما أنزل هللا ،طاعة غري هللا ،فيما ال يعلمون أنه طاعة هلل؛ وهذا الكالم يعين ،أن األمر الذي
()59سورة النحل\ .36
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يطيعونهُ ،يتمل أن يكون طاعة هلل ،وُيتمل أن يكون معصية ،فاالحتمال قائم؛ فما ابلك فيمن يتّبع ويُطيع ،فيما يَعلم
يقينًا أنه معصية هلل – سبحانه وتعاىل –؛ فيَتَي ّقن أن هذا التشريع ،خمالف ملا أنزل هللا ،ورغم ذلك يتّبِعُه ويُطيعه ،بل
يُسارع يف اتباعه؛ وفوق ذلك من يدعوا الناس هلذا االتباع ،وفوقه ذلك من ُُيرب الناس ،على هذا االتباع وهذه الطاعة؛
وفوق ذلك درجة ،من يُ ِّ
شرع بنفسه ،ويصيغ تلك القوانني ،املخالفة ملا أنزل هللا – سبحانه وتعاىل –.

يقول الشيخ أمحد بن حجر آل بوطامي ،يف كتابه (تطهري اجلنان واألركان ،عن أدران الشرك والكفران) ،بعد أن ذكر
حد ابن القيم ،يف تعريفه للطاغوت؛ قال – رمحه هللا – يف ص " :19فإذا أتملت هذا التعريف ،عرفت أن حكم
القانون هو الطاغوت ،وأن احلاكم القانوين طاغوت؛ ألنه ُيكم بتشريع وضعي ،ال يستند إىل القرآن والسنة ،وال إىل
إمجاع هذه األمة".
وسيأيت معنا كالم الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،يف صور الطواغيت ،وأن رؤوس الطواغيت مخسة ،وذكر منهم احلاكم
6
سليمان بن سحمان ،كالم ذكر فيه ،أن للطاغوت ثالث
بغري ما أنزل هللا( ) ،نفس الكالم ذكره 0ابن ابز ،وللشيخ

أنواع :طاغوت احلكم ،مث طاغوت عبادة ،مث طاغوت اتباع؛ فبدأ بطاغوت احلكم ،والتحاكم بغري ما أنزل هللا( ).
مصرحة به؛ أن احلاكم بغري ما أنزل هللا طاغوت ،وأن احلكم بغري ما أنزل هللا
وهذا الكالم ،جاءت آية يف القرآن الكرمي ّ

مصرحة به،
ُح ٌ
كم ابلطاغوت ،وأن التحاكم إىل غري ما أنزل هللا حتاكم للطاغوت .هذا املعىن جاءت آية يف كتاب هللا ّ
ِ
ِ َّ ِ
يدو َن أَ ْن يَتَ َحا َك ُموا إِ َىل
ك يُِر ُ
ك َوَما أُنْ ِزَل ِم ْن قَ ْبل َ
َّه ْم َآمنُوا ِمبَا أُنْ ِزَل إِلَْي َ
ين يَ ْزعُ ُمو َن أَن ُ
وهو قوله تعاىل( :أََملْ تَ َر إ َىل الذ َ
ِ
ِ
ِ
يد الشَّيطَا ُن أَ ْن ي ِ
يدا)( )  ،فنصت اآلية على 2هذا اللفظ ،وجعلته
ض َالًال بَعِ ً
ضلَّ ُه ْم َ
الطَّاغُوت َوقَ ْد أُم ُروا أَ ْن يَ ْك ُف ُروا بِه َويُِر ُ ْ
ُ
عاما ،يف كل من حكم بغري ما أنزل هللا ،وعلى كل من يتحاكم لغري ما أنزل هللا؛ فالطاغوت هو الذي
لفظَا ووص ًفا ً

كما ابلطاغوت ،ومسى
ُيكم ،خبالف َش ْرع هللا و َش ْرع رسولهّ ،
فسمى هللا – سبحانه وتعاىل – ،احلُكم بغري شريعتهُ ،ح ً

()60الدرر السنية (.(136/1
()61الدرر السنية.(503/10( :
()62سورة النساء\.60
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احلَاكِم بغري شريعته طاغوت؛ وهناك نكتة طريفة ،ذكرها الشيخ سفر فقال" :القانون والطاغوت يتشاهبون وزًًن ومعىن،
فالقانون هو الطاغوت ،والطاغوت هو القانون".

ِ
وشق يتمثل ابلنفي؛ وسيأيت
شق يتمثل ابإلثباتٌ ،
حصلة ،أن عبادة هللا – سبحانه وتعاىل – هلا شقان؛ ٌ
إ ًذا وصلنا يف املُ ّ
هذا الكالم ،عندما نتحدث عن منزلة احلكم ،بغري ما أنزل هللا يف التوحيد ،فكله خيرج من مشكاة واحدة؛ شق
اإلثبات يتمثل يف حتقيق العبودية هلل – سبحانه وتعاىل –ّ ،إال أ ّن األمر ال يتوقف عند هذا احلد؛ فحىت تكون تلك
العبودية ،عبوديّةً صحيحة كاملةً متكاملة ،البد أن يتبعها العبد بشق النفي ،الذي هو الكفر ابلطاغوت؛ وانظر هلذه
اَّلل و ِ
ٍ
ِ
وت)( )  ،واإلجتناب هو 3البعد
اجتَنبُوا الطَّاغُ َ
اآلية ،اليت ذكرهناَ ( :ولََق ْد بَ َعثْ نَا ِيف ُك ِّل أ َُّمة َر ُس ًوال أَن ْاعبُ ُدوا ََّ َ ْ
واإلبتعاد ،فنهت اآلية عن جمرد اإلقرتاب ،فهو أبلغ من األمر ابلرتك كما قال تعاىل ( َوَال تَ ْقربُوا ِّ
الزًَن)( )  ،فنهى عن
َ

جمرد االقرتاب من الطاغوت؛ فما ابلك مبن يقرتب؟ وما ابلك مبن َخيتلط؟ وما ابلك مبن يَدخل؟ وما ابلك مبن يُشارك؟
فما ابلك مبن يصبح ،جزءًا من هذا الطاغوت؟

اجتَنِبُوا) ،فهو لفظ غاية يف النهي ،عن املعاشرة واملخالطة ،أو حىت االقرتاب من
فنهاًن هللا عن جمرد االقرتاب ،فقالَ ( :و ْ

متاما ،االختالط بلغ درجته ،واملعاشرة واملخالطة أصبحت شيئًا
هذا الطاغوت؛ أما اليوم ،فاألمر صار على العكس ً
معروفًا؛ بل أن يصري اإلنسان جزءًا من هذا الطاغوت ،صار أمر واقع لكثري من الناس.
وتتضمن االجتناب
إ ًذا نقول :عبادة هللا العبادة احل ّقة ،تتضمن أمرين؛ تتضمن حتقيق العبادة هلل – سبحانه وتعاىل –،
ّ
حماداةً هلل ورسوله؛ طواغيت
والكفر ،بكافة تلك الطواغيت ،اليت عُبدت على مدار التاريخ اإلنساين ،وأعظمها وأش ّدها ّ
القوانني الوضعية ،اليت ُْحت َكم هبا بالد اإلسالم واملسلمني اليوم.
فهذان األمران – اإلثبات والنفي – يتكون منهما دين هللا احلق؛ فمن عبادة هللا وحده ،والكفر ابلطاغوت ،يتكون
دين هللا احلق ،الذي ال يقبل هللا دين سواه ،وال تتح ّقق النجاة ّإال به؛ كما قال تعاىل( :ومن وَم ْن يَْب تَ ِغ َغْي ر ِْ
اإل ْس َالِم
َ
ً
َ
()63سورة النحل\.36
()64سورة اإلسراء\.32
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ِدينًا فَلَن ي ْقبل ِمْنه وهو ِيف ْاآل ِخرةِ ِمن ْ ِ
ين)
اخلَاس ِر َ
َ َ
ْ ُ َ َ ُ ََُ
والكفر ابلطاغوت ،والبد من اجتماع األمرين.

( )

ِ ِ
اَّللِ ِْ
اإل ْس َال ُم)
ين ِعْن َد َّ5
( ،إ َّن ال ّد َ

( )

6
6
عبادة هللا
فاإلسالم هو
،

وكما أسلفنا ،هذه دعوة هللا ،اليت أرسلها على لسان الرسل كافّة؛ وهذا هو دين اإلسالم ،من لدن آدم إىل حممد –
صلى هللا عليه وسلم – ،فهذا هو دين اإلسالم ،وليس هلل دين آخر؛ ليس هلل دين ارتضاه لعبادة وخللقه ،منذ خلق آدم
ِ ِ
اَّللِ ِْ
اإل ْس َال ُم)( )  ،وهو
ين ِعْن َد َّ
إىل أن تقوم الساعة ،ويرث هللا اآلرض ومن عليها؛ ليس له دين إال هذا الدين( ،إ َّن ال ّد َ
وحتقيق الكفر ابلطواغيت كافة.
ملة إبراهيم ،اليت من رغب عنها فقد َس ِفه نفسه ،ملة إبراهيم َْحت ِقيق العبادة هللَ ،
مجيعا ،وقد صدح هبذا النيب – عليه الصالة والسالم – ،يف حديث صحيح أخرجه اإلمام
فهذا هو دين األنبياء ً
البخاري ،حيث قال – صلى هللا عليه وسلم –( :األنبياء إخوة لِع َّال ٍ
ت ،أمهاهتم شىت ودينهم واحد)( ) .فالشرائع
َ
9
ِ
ِ
ِ ِ
العقيدة فواحد ،كل رسول 6من تلك الرسل ،من عرفنا
اجا)( )  ،أما أصل الدين و
ختتلف (ل ُك ٍّل َج َع ْلنَا مْن ُك ْم ش ْر َعةً َومْن َه ً
منه ومن مل نعرف ،مل ِ
أيت إال أبمرين؛ حتقيق العبادة هلل – سبحانه وتعاىل – ،والكفر ابلطواغيت ،وهذا هو الدين
فباطل يف الدنيا ويف اآلخرة.
الذي ارتضاه هللا لعباده ،وكل دين سوى هذا الدين،
ُ
إذًا كل من اتبع تشر ًيعا غري شرع هللا ،فقد اتبع دينًا غري دين هللا؛ وكل من وضع تشر ًيعا غري شرع هللا ،فقد وضع دينًا
ابلقوة والقهر واجلرب.
اجملردة ،الدعوة ّ
غري دين هللا ،وارتضاه للناس ودعا الناس إليه؛ فما ابلك إذا انضاف لتلك الدعوة ّ
حتقيق معىن الدين-:
ابطال ،مبعىن أن كل من ارتضى لنفسه،
ونفصل يف معىن الدين؛ فنقول أن لفظ الدين ،يَ ْشمل كل دين ،ح ًقا كان أو ً

ضع له ،فقد اختذ لنفسه دينًا؛ وأنخذ هذا من كتاب ربنا ،من قوله تعاىل( :قُ ْل َي أَيُّ َها
وهدي
وًنموسا َخيْ َ
شريعةً وطريقةً ً
ً
()65سورة آل عمران\.85
()66سورة آل عمران\.19
()67سورة آل عمران\.19
()68صحيح البخاري.)3443( :
()69سورة املائدة\.48
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ِ7
الْ َكافِرو َن َ ،ال أَعب ُد ما تَعب ُدو َن)( ) إىل أن قال يف آخر 0السورة( :لَ ُكم ِ
سبحانه
يل ِدي ِن)( )؛ فسمى هللا –
و
م
ك
ين
د
ُ
ُ
ُْ َ ُْ
ْ
ُ
ْ ََ
وتعاىل – بصريح اآلية ،دين الكفار دينًا ،رغم ما عليه من بطالن واضح ،ال ُيتاج إىل تقرير ،ورغم ذلك أطلق عليه

مساوي أو أرضيًا ،وسواء كان
أنه دين؛ فالدين يشمل املنهج ،الذي خيضع له اإلنسان يف حياته ،سواء كان هذا املنهج ً

من عند هللا ،أو من عند غري هللا – سبحانه وتعاىل –.

2
ِ
سبحانه
اف أَ ْن يُبَ ِّد َل ِدينَ ُك ْم)( ) فأطلق هللا –
َخ ُ
وسى َولْيَ ْدعُ َربَّهُ إِِّين أ َ
كذلك يقول تعاىلَ ( :وقَ َال ف ْر َع ْو ُن َذ ُر ِوين أَقْ تُ ْل ُم َ
وتعاىل – ،على هدي وطريقة فرعون وقومه دينًا؛ كذلك قال تعاىل( :ومن وَم ْن يَْب تَ ِغ َغْي ر ِْ
اإل ْس َالِم ِدينًا فَلَ ْن يُ ْقبَ َل
َ
َ
3
سبحانه وتعاىل – غري اإلسالم 7دين ،وكل ما سوى اإلسالم فهو ابطل ،وليس هلل دين سوى
ِمْنهُ)( ) فسمى هللا –

دين اإلسالم.

كذلك يف هذا املعىن ،ما جاء يف صحيح البخاري عن عائشة ،يف روايتها لقصة هجرة النيب – عليه الصالة والسالم –
 ،من مكة للمدينة؛ ففي معرض حديثها عن الدليل ،الذي خرج مع النيب – عليه الصالة والسالم – ،وصاحبه أيب
بكر – رضي هللا عنه – ،وهو ابن وريقة؛ قالت( :وهو على دين قريش) ،فأطلقت على ما كانت عليه قريش ،من
عب ادة غري هللا وعبادة األواثن دين؛ واملراد ليس تلك العبادة فحسب ،بل تلك الشرائع وتلك األنظمة ،اليت كان يسري
عليها كفار قريش قاطبة ،ومنها ما يتعلق ابالعتقاد ،واألصنام واألواثن.
إ ًذا الدين هو الطريقة املتبعة ،وهو نظام حياة الناس ،وهو شريعتهم املتبعة؛ سواء كانت تلك الشريعة من عند هللا ،أو
من عند غري هللا – سبحانه وتعاىل – ،يقول هللا تعاىل يف قصة يوسف( :ما َكا َن لِيأْخ َذ أَخاه فِ ِ
يدي ِن الْملِ ِ
ك)( ) فسمى
َ ُ َُ
َ
َ
هللا – سبحانه وتعاىل – ،نظام حياة هذا الفرعون ،ومسى شريعته ،ومسى ما يتبعه يف سائر مناحي احلياة ،السياسية
()70سورة الكافرون\.1
()71سورة الكافرون\.6
()72سورة غافر \ .36
()73سورة آل عمران \ .85
()74سورة يوسف\.76:
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اضحا ،يقول سيد قطب – رمحه هللا – ،يف
واالقتصادية والتعبدية ،مسى مجلة هذه األمور دين؛ رغم أهنا ابطلة
ً
بطالًن و ً

اجمللد السابع ص  ،2020يف معرض تفسريه هلذه اآلية:

مجيعا  .سواء منهم من يدعون
" هذا املدلول القرآين الواضح ،هو الذي يغيب يف جاهلية القرن العشرين ،عن الناس ً
أنفسهم مسلمني ،وغريهم من اجلاهلني! إهنم يقصرون مدلول "الدين" ،على االعتقاد والشعائر ،ويعدون كل من يعتقد
يف وحدانية هللا ،وصدق رسوله ،ويؤمن مبالئكته وكتبه ورسله ،واليوم اآلخر والقدر خريه وشره؛ ويؤدي الشعائر
املكتوبة ،داخال يف "دين هللا" ،مهما تكن دينونته ،ابلطاعة واخلضوع ،وإقراره ابحلاكمية لغري هللا ،من األرابب املتفرقة
يف األرض .بينما النص القرآين هناُ ،يدد مدلول "دين امللك" ،أبنه نظام امللك وشريعته؛ وكذلك "دين هللا" ،فهو
نظامه وشريعته .إن مدلول "دين هللا" ،قد هزل وانكمش ،حىت صار ال يعين يف تصور اجلماهري اجلاهلية ،إال االعتقاد
والشعائر؛ ولكنه مل يكن كذلك ،يوم جاء هذا الدين ،منذ آدم ونوح إىل حممد – عليهم صلوات هللا وسالمه أمجعني –
دائما :الدينونة هلل وحده ،ابلتزام ما شرعه ،ورفض ما يشرعه غريه ،وإفراده – سبحانه – ابأللوهية يف
؛ لقد كان يعين ً

األرض ،مثل إفراده ابأللوهية يف السماء؛ وتقرير ربوبيته وحده للناس :أي حاكميته وشرعه ،وسلطانه وأمره .وكان مفرق
دائما ،بني من هم يف دين "هللا" ،ومن هم يف "دين امللك"؛ أن األولني يدينون ،لنظام هللا وشرعه وحده ،وأن
الطريق ً
اآلخرين يدينون ،لنظام امللك وشرعه ،أو يشركون ،فيدينون هلل يف االعتقاد والشعائر ،ويدينون لغري هللا يف النظام

متاما "اه .
والشرائع؛ وهذا من املعلوم من الدين ابلضرورة ،ومن بديهيات العقيدة اإلسالمية ً
أيضا املودودي ،يف الفصل األول يف كتابه( ،املصطلحات األربعة يف القرآن الكرمي)؛ فمن تلك
وهذا املعىنّ ،قرره ً
املصطلحات ،اليت أفردها وأشبعها حبثًا ،مصطلح الدين ،وكذلك مصطلح العبادة ،واإلله والرب.
القوانني الوضعية دين-:
متاما على تلك القوانني الوضعية؛ فتلك القوانني الوضعية
وهذا املعىن الذي ذكره سيد قطب – رمحه هللا – ،يتمثل ً
بديال عن اإلسالم؛ ويشمل
دين ،بكل ما تشمله هذه الكلمة من معىن ،دين أراده من َوضع تلك القوانني ،أن يكون ً
املعىن كل تلك النظريت ،واملبادئ اإلنسانية ،فيشمل االشرتاكيّة والعلمانيّة والدميوقراطيّة ،ويشمل سائر تلك األلفاظ،
81

والنظريت واملبادئ املخرتعة ،اليت ما أنزل هللا هبا من سلطان؛ فكل تلك األمور هي أدين ،سواء رضي الناس ،أو مل
يرضوا هبذا املعىن.
والغريب أن ،جلميع لتلك األدين أنبياء وآهلة؛ فلينني إله ،وماركس إله ،وأجنلس إله؛ وذكرًن لكم ،عندما كنا نتحدث
عن احلداثيني ،ماذا نقل القحطاين

( )

7
عندًن ،وصف صاحل املقاحل أبنه نيب
عن احلداثيني ،فقال 5أن أحد األغرار

احل داثيني؛ فهي ابلفعل أدين قائمة ،هلا أنبياء وهلا كتب وهلا آهلة ،وفوق ذلك يضيفون لتلك األدين أنبياء ،فيقولون
فالن نيب وفالن نيب ،ويضيفون هلا آهلة ،ويضيفون هلا كتب؛ والقوم ال يَ ُكفُّون عن التصريح ،وعن البوح أبهنم يريدون،
أن تكون تلك املناهج البشرية دين ،من دون دين هللا ،وأهنم يبتغون أن يدخلوا ،الناس كافة يف تلك األدين.

يقول الشيخ أمحد شاكر ،يف معرض بيانه لتلك احلقيقة ،يف عمدة التفسري ،اجمللد الثاين ص " :213هذه القوانني اليت
فرضها على املسلمني ،أعداء اإلسالم السافروا العداوة؛ هي يف حقيقتها دين آخر ،جعلوه ديناً للمسلمني ،بدالً من
دينهم النقي السامي؛ ألهنم أوجبوا عليهم طاعتها ،وغرسوا يف قلوهبم حبها ،وتقديسها والعصبية هلا .حىت لقد جتري
كثريا كلمات (تقديس القانون) (قدسية القضاء) (حرمة احملكمة)؛ وأمثال ذلك من الكلمات،
على األلسنة واألقالمً ،
اليت أيبون أن توصف هبا الشريعة اإلسالمية ،وآراء الفقهاء اإلسالميني".
فهو دين كامل له آهلة ،وله أنبياء وله فقه ،وله كتاب وله تفسري ،وله تشريع وله مشرع ،وله حرم وله حرمة ،وله قداسة
وله قدسية؛ ويف احلقيقة هؤالء القوم ،يريدون أن يقولوا ألهل اإلسالم ،لستم أبحسن ٍ
حال منا؛ هكذا ابلفعل يريدون
أن يقولون ،بلسان احلال أو بلسان املقال ،وبعضهم صرح هبا ،يف ظل أتييد األنظمة احلاكمة ،اليت جترب الناس ابحلديد
ويل للمخالف ،وليس له إال العقوبة اليت تنتظره؛ فهؤالء القوم،
وويل مث ٌ
والنار ،على االلتزام بتلك القوانني الوضعيةٌ ،
يريدون أن يصرحوا ألهل اإلسالم ،أبنكم لستم أبحسن ٍ
حال منا؛ لديكم فقه وليدينا فقه ،لديكم فقهاء ولدينا فقهاء،
ُ ُّ
مشرعون ،لديكم حرم ولدينا حرم ،لديكم ُحرمة ولدينا ُحرمة ،لديكم
مشرع ولدينا ّ
لكم تشريع ولدينا تشريع ،لديكم ّ
قُدسية ولدينا قُدسية ،لديكم قَ َداسة ولدينا قَ َداسة؛ ويف اجلملة ،هؤالء القوم ِّ
يصر ُحون :ي أيها املسلمني ،لكم دين ولنا
دين.

()75راجع كتاب (االستهزاء ابلدين وأهله) للشيخ حممد بن سعيد القحطاين كما ذكر الشيخ يف الفصل األول.
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يصرح أن دينهم ،أفضل بكثري من اإلسالم؛ فدين اإلسالم عندهم،
وال يتوقف األمر عند حد املساواة ،بل كثري منهم ّ
ليس إال شرائع ابلية ،كما ذكرًن لكم ،عندما كنا نتحدث عن اتريخ التشريع الوضعي ،يف اململكة السعودية ،قول
الكاتب د .حمرود عبد اجمليد املغريب" :كانت التشريعات يف اململكة ،يف البداية تشريعات بسيطة"؛ فهم ال يقولون
فحسب ،لنا دين ولكم دين ،بل ديننا ي أيها املسلمني ،أحسن بكثري من دينكم ،الذي ما جاء لنا ،إّال ابلضالل
والتخلف والرجعية! كربت كلمةً خترج من أفواههم.
حمادةً ومعاند ًة وتكذيبًا لدين هللا،
فهذه القوانني الوضعية ،يراد هلا أن حتل حمل دين اإلسالم ،وأن َخيضع هلا الناس كافة؛ ّ
مجيعا.
الذي ارتضاه خللقه ،والذي بعث به األنبياء ً
يقول سيد قطب" :إن الذي يعنينا ،هو تقرير حقيقة الدين ،الذي فيه الناس اليوم ..أنه ليس دين هللا قطعاً .فدين هللا
هو نظامه وشرعه ،وفق النصوص القرآنية الصرُية .فمن كان يف نظام هللا وشرعه ،فهو يف «دين هلل» .ومن كان يف
نظام امللك وشرعه ،فهو يف «دين امللك» .وال جدال يف هذا "..اه

( )

6

7

وإما اتباع لغريه؛ سواء شاركوه مع هللا – سبحانه
فقسمة احلكم ثنائية ،وكذلك قسمة االتباع ثنائية؛ إما اتباع لشرع هللاّ ،

وتعاىل – أو أخلصوه ،فمن كان يف نظام هللا وشرعه ،فهو يف دين هللا ،ومن كان يف نظام امللك وشرعه ،فهو يف دين
امللك ،واخرت لنفسك؛ واملسألة ليست مسألة ّادعاء ُجمّرد ،فاختيارك يرتتب عليه أمور ،تنأى اجلبال عن محلها ،ومحلها
اإلنسان؛ فهي قسمة ثنائية بوجهيها؛ يف وجه احلكم واحلاكم ،ويف وجه االتباع والطاعة.
إ ًذا دين هللا وهو اإلسالم ،وهو الدين الذي جاءت به األنبياء كافّة ،وهذا الدين يتكون من ركنني؛ ركن اإلثبات وركن
النفي ،حتقيق العبادة هلل وحده ،والكفر بكافة الطواغيت؛ وهناك أدين ُحتاد وتُضاد وتُعادي دين هللا ،دين اإلسالم،
وتريد لنفسها أن حتل حمل هذا الدين ،وإن اختلفت األمساء؛ اترة العلمانيّة واترة القوميّة واترة احلداثيّة ،فكلها أدين هلا
كتب ،وهلا آهلة وهلا أنبياء ،وهلا فقهاء وهلا قُ ْد ّسية ،وهلا َحَرم وهلا ُح ْرمة؛ إىل آخر سائر هذه األمور.

ت ِْ ِ
س إَِّال
وعبادة هللا – سبحانه وتعاىل – ،اليت بدأًن احلديث هبا ،واليت جاءت يف قوله تعاىلَ ( :وَما َخلَ ْق ُ
اجل َّن َو ْاإلنْ َ
لِي عب ُد ِ
ون)؛ هذه العبادة تعين توحيد هللا – سبحانه وتعاىل– وإفراده ابلعبودية ،ومن ذلك ما رواه اإلمام البخاري يف
َ ُْ
()76يف ظالل القرآن ط دار الشروق (.)4-2021
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صحيحه ،من حديث معاذ بن جبل – رضي هللا عنه –؛ أن الرسول – صلى هللا عليه وسلم – بعثه ،داعيًا ألهل
اليمن لإلسالم ،فقال له( :إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة هللا)( )  ،فالعبادة
هي حتقيق التوحيد.
وهذا – إن شاء هللا – ،سنتكلم عنه يف الدرس القادم؛ عندما نتكلم عن منزلة احلكم مبا أنزل هللا ،ومنزلة احلكم بغري ما
أنزل هللا ،من التوحيد أبنواعه الثالث؛ توحيد الربوبية ،وتوحيد واأللوهية ،وتوحيد األمساء الصفات.

()77صحيح البخاري ،)1395( :وصحيح مسلم.)19( :
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الفصل الثاين :منزلة احلكم مبا أنزل هللا من الشهادتني
إن احلمد هلل حنمده ونستغره ونستهديه ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فهو املهتدي
حممدا عبده ورسوله.
مرشدا ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن ً
ومن يضلل فلن جتد له وليًا ً

َّ ِ
اَّللَ َح َّق تُ َقاتِِه َوَال َمتُوتُ َّن إَِّال َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمون)( ).
ين آَ َمنُوا اتَّ ُقوا َّ
( َي أَيُّ َها الذ َ

8

7

َّ ِ
سوِ
ِ
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِمْن َها َزْو َج َها َوبَ َّ
ث ِمْن ُه َما ِر َج ًاال َكثِ ًريا َونِ َساءً َواتَّ ُقوا َّ
اَّللَ
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف ٍ َ
( َي أَيُّ َها الن ُ
7
9
اَّللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا)( ).
الَّ ِذي تَ َساءَلُو َن بِِه َو ْاأل َْر َح َام إِ َّن َّ
َّ ِ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ فَ َق ْد
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُ ِط ِع َّ
ين آَ َمنُوا اتَّ ُقوا َّ
اَّللَ َوقُولُوا قَ ْوًال َس ِد ً
يدا ،يُ ْ
( َي أَيُّ َها الذ َ
8
0
ِ
يما)( ).
فَ َاز فَ ْوًزا َعظ ً
مث أما بعد-:
ما زلنا مع موضوع احلاكمية ،واحلكم بغري ما أنزل هللا؛ ودخلنا يف املفردة الثالثة ،من مفردات هذا املوضوع ،وهي (منزلة
احلكم مبا أنزل هللا ،واحلكم بغري ما أنزل هللا من الدين)؛ وذكرًن ابألمس ،أن موضوع احلاكمية ،هو الرتمجة العملية
للدين ،مبراتبه الثالث ،اإلسالم واإلميان واإلحسان؛ واستعرضنا دعوات األنبياء واملرسلني ،كلها كانت دعوة واحدة ،من
لدن آدم إىل حممد – صلوات هللا عليهم – ،وأن هذه الدعوة ،كانت ذات ش ّقني؛ شق يتضمن إفراد العبادة هلل وحده،
وشق يتضمن نفي العبادة عن غريه – سبحانه وتعاىل – ،ويتضمن الكفر ابلطواغيت كافّة ،وإن تع ّددت صورهم
متاما ،عما يتداول اليوم يف أذهان الناس.
وأنواعهم؛ وبينّا أن للدين معىن خيتلف ً
فال ّدين هو نظام احلياة ،وهو النظام الذي يرتضيه اإلنسان لنفسه؛ سواء كان هذا النظام من عند هللا ،أو من عند غري
ابطال؛ واليوم نتكلم عن منزلة احلكم مبا أنزل هللا ،أو احلكم بغري ما أنزل هللا من الشهادتني.
هللا ،وسواءً كان ح ًقا أو ً
()78سورة آل عمران\ .102
()79سورة النساء\ 1
()80األحزاب.71- \0
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توطئة ملنزلة احلكم مبا أنزل هللا من كلمة التوحيد:
مجيع األنبياء واملرسلني ،بعثوا بكلمة التوحيد ،كلهم من آدم – عليه السالم – ،إىل نبينا حممد – عليه السالم – ،بعثوا
بال إله إال هللا؛ كلهم كانوا يقولون ألقوامهم ،قولوا ال إله ّإال هللا ،فهذه دعوة واحدة ،وأصل الدين واحد ،كما قال
ٍ ِ ِ ِِ
تعاىل( :وما أَرس ْلنَا ِمن قَبلِ َ ِ
اعب ُد ِ
ِ ِ
ون)( )  ،فال إله هللا إال هللا 1،هي كلمة
ََ ْ َ ْ ْ
ك م ْن َر ُسول إَّال نُوحي إلَْيه أَنَّهُ َال إلَهَ إَّال أ ًََن فَ ْ ُ
وعمال؛ وهي الكلمة اليت كانت،
علما ً
دعى هبا كل نيب ،فكل رسول بعث إىل قومه ،ليدعوهم إىل تلك الكلمةً ،
يطوف هبا النيب حممد – صلى هللا عليه وسلم – يف قومه ،ويف سائر قبائل العرب( :قولوا ال إله إال هللا تفلحوا)( ).
فما منزلة هذه الكلمة وما عالقتها مبوضوع احلاكمية؟ أو ما منزلة احلاكمية يف التوحيد؟
نقول بعد عشرة قرون ،من هبوط آدم إىل األرض ،اختلف الناس يف األرض ،وتنازعوا يف اآلهلة واألنداد بينهم؛ وأعطوا
تفرد هبا املوىل – سبحانه وتعاىل –؛ أعطوها وصرفوها وأنزلوها ،على تلك اآلهلة املزعومة،
كثريا من اخلصائص ،اليت ّ
ً
يردوا تلك اخلصائص ،اليت انتزعها
اليت اخرتعوها أبنفسهم؛ فجاءت الرسل واألنبياء ،حىت ُي ّددوا العهد القدمي ،وحىت ُّ
يردوا تلك اخلصائص هلل –سبحانه وتعاىل – مرًة اثنية،
البشر ،ونصبوا هلا الشركاء ،واألنداد من دون هللا تعاىل؛ حىت ّ
بعثوا حىت يُ ْفَرد املوىل وحده ،خبصائص الربوبيّة واأللوهيّة ،فال يُ َشا ِرُكه يف أي خصيصة منها أحد؛ لذلك كانت دعوة ال
إله إال هللا.
وعن منزلة وعالقة احلاكمية بـ "ال إله إال هللا" نقول:
الرتمجة العملية لكلمة الشهادة ،هي موضوع احلاكمية؛ أن يكون احلكم هلل وحده ،ونعين ابحلاكمية هنا ،املفهوم العام
هلا ،أي أن يكون احلكم هلل ،يف االعتقاد والعبادات واملعامالت؛ أما إذا أردًن املعىن العُْرِيف ،املتداول بني الناس ،وهو أن
ُ
َصل اإلميان ،الذي
أ
بل
التوحيد،
خاصة ابملعامالت ،فنقول على هذا املفهوم؛ فاحلاكميّة هي جزء من كل
ْ
احلَاكميّة ّ
ُ
ِ
مال.
وع ً
لما َ
ينجوا به العبد ،من اخللود يف ًنر جهنم ،ال يتح ّقق ّإال هبا ع ً

()81سورة األنبياء\.25
()82أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم)16023( :
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فحق التوحيد هو احلاكميّة ،أو هي الرتمجة العملية لكلمة التوحيد؛ يقول سيد – رمحه هللا – مقولة لطيفة ،نقلها عنه
أحدا،
الشيخ عبد هللا عزام ،يف كتاب (مفهوم احلاكمية)؛ شهيد ينقل عن شهيد ،حنسبهما كذلك وال نُزّكِي على هللا ً
فكالمها سطّر التاريخ عنه ابلدم واملداد ،فما أروع تلك املشاركة؛ أن يشارك العامل مبداده ودمه يف تفسري القرآن ،فيكتب
هبما الذي خيلده ،يقول سيد:
"لو شبهنا هذا الدين بقطعة معدنية ،لكان الوجه األول مكتوب عليه( :ال إله إال هللا) ،وكان الوجه الثاين مكتوب
عليه( :التحاكم لشرع هللا)؛ فهما وجهان لعملة واحدة ،ال ينفصالن وال خيتلفان".
فالرتمجة العملية للدين والتوحيد ،هي احلاكمية ،وما ظَهر ِ
الصراع بني الرسل وأقوامهم ،إال من أجل تلك املسألة؛
َ
وال ُك ّفار كانوا يُؤمنون ابهلل تعاىل ،وكانوا يُثبتون له الوجود ،ويُثبتون له اخلَلق وال ِرزق ،بل كانوا يُثبتون له أمساء وصفات،

كما َح َكى هللا عنهمَ ( :خلَ َق ُه َّن الْ َع ِز ُيز الْ َعلِ ُيم)( )  ،فأثبتوا هلل تعاىل ِص3فتني من صفاته مها العلم8والعزة ،وأثبتوا له إمسني
العزيز العليم ،فاخلالف مل يكن حول هذه املسألة وإّمنا كان حول إفراد هللا ابلعبادة اليت منها وأَظه ِرَها احلاكميّة ،وهذا
ِ
ومن عليها ،كما قال تعاىل (فَ ِري ًقا َه َدى َوفَ ِري ًقا
اخلالف مل يُعرف إال بعد عشرة قرون وسيستمر إىل أن يَِرث هللا األرض َ
8
4
َّاللَةُ)( ).
َح َّق َعلَْي ِه ُم الض َ
فما معىن ال إله ّإال هللا؟
اإلله على الصحيح :هو املعبود ٍ
حبق أو بِبَاطل ،وهذا املعىن يذكرًن مبعىن ،ذكرًنه ابألمس هو الدين؛ فالدين :هو نظام
ص ُروا
الناس وشريعتهم ،ح ًقا كان أو ً
ابطال ،كذلك اإلله؛ فاإلله هو املعبود ،وليس اخلالق أو الرازق ،كما يقول الذين قَ َ
معىن اإلله ،على توحيد الربوبية ،فنقول حصل النزاع من هذا التعريف.
هموا املراد،
ال ُكفَّار عندما َعرفُوا ،أن معىن "ال إله إال هللا" ،ال معبود حبق إال هللا؛ قامت قيامتهم واثرت اثئرهتم ،ألهنم فَ ُ
من دعوة النيب – صلى هللا عليه وسلم –؛ فَ ِه ُموا املراد احلقيقي ،الذي مل يفهمه بعض املسلمني اليوم ،من قوله – عليه
ِ
ليوحد هللا ابلعبادة ،وحده ال
الصالة والسالم –( :قولوا ال إله إال هللا) ،فسقطت صاعقة عليهم؛ ألن هذا الرجل جاءّ ،
()83سورة الزخرف\ .9
()84سورة األعراف\ .30
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أبدا؛ فهم يقبلون بوجود هللا –
شريك له ،مبعىن أنه جاء ،ليعطي حق الطاعة املطلقة هلل وحده ،وهذا ما ال يقبلوه ً
فكال ،فهم فهموا املعىن الصحيح ،من
سبحانه وتعاىل – ،ويقبلون أبن يكون له نصيب ابلطاعةّ ،أما أبن يُ ْفَرد ابلطاعة ّ
صائِص األلوهيّة والربوبيّة ،وإعطائها هلل وحده ،دون سائر الطواغيت ،بشريّة
ال إله إال هللا؛ أهنا تعىن انتزاع ،كافّة ّخ َ
كانت أم وثنيّة.
يقول الشيخ عبد العزيز بن ابز ،يف بيان هذه املسألة ،يف جمموع فتاواه ،اجمللد الثاين ص :19
" توحيد هللا – عز وجل – ،الذي هو معىن ال إله إال هللا ،يعين أنه ال معبود حبق إال هللا؛ فهي تنفي العبادة ،عن غري
ِ ( )
ِ
احلَ ُّق َوأ َّ
ك ِأب َّ
َن َما يَ ْدعُو َن ِم ْن ُدونِِه الْبَاط ُل)
اَّللَ ُه َو ْ
َن َّ
هللا ابحلق ،وتثبتها هلل وحده ،كما قال سبحانهَ ( :ذل َ
اَّللُ)
اعلَ ْم أَنَّهُ َال إِلَهَ إَِّال َّ
وقال تعاىل( :فَ ْ

( )

8

6

احلَ ِك ُيم)
اَّللُ أَنَّهُ َال إِلَهَ إَِّال ُه َو َوالْ َم َالئِ َكةُ َوأُولُو الْعِْل ِم قَائِ ًما ِابلْ ِق ْس ِط َال إِلَهَ إَِّال ُه َو الْ َع ِز ُيز ْ
وقال سبحانهَ ( :ش ِه َد َّ

( )

ني إَِّمنَا هو إِلَه و ِ
اَّلل َال تَت ِ
ني اثْنَ ْ ِ
َّخ ُذوا إِ َهلَْ ِ
اح ٌد)
وقال سبحانهَ ( :وقَ َال َُّ
َُ ٌ َ

( )

8

8

فتوحيد هللا هو إفراده ابلعبادة عن إميان ،وعن صدق ،وعن عمل ،ال جمرد كالم .ومع اعتقاده أبن عبادة غريه ابطلة،
ِ ِ ِ َّ ِ
ين َم َعهُ إِ ْذ
وأن عباد غريه مشركون ،ومع الرباءة منهم ،كما قال عز وجل( :قَ ْد َكانَ ْ
ت لَ ُك ْم أ ْ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ يف إبْ َراه َيم َوالذ َ
ون َِّ
قَالُوا لَِقوِم ِهم إِ ًَّن ب رآء ِمْن ُكم وِممَّا تَعب ُدو َن ِمن د ِ
ضاءُ أَبَ ًدا َح َّىت تُ ْؤِمنُوا
اَّلل َك َف ْرًَن بِ ُك ْم َوبَ َدا بَْي نَ نَا َوبَْي نَ ُك ُم الْ َع َد َاوةُ َوالْبَ ْغ َ
ْ ُ
ْ ْ َُ ُ ْ َ ْ ُ
0
( )
9
( )
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ8
ِاب ََّّلل َو ْح َدهُ) وقال تعاىلَ ( :وإِ ْذ قَ َال إِبْ َراه ُيم ألَبِيه َوقَ ْومه إِن َِّين بََراءٌ ممَّا تَ ْعبُ ُدو َن) (إَِّال الَّذي فَطََرِين فَِإنَّهُ
9
1
هللا ،ومما يعبدون.
َسيَ ْه ِدي ِن)( ) فتربأ من عباد غري
()85سورة لقمان\ .30
()86سورة حممد19\،
()87سورة آل عمران\ .18
()88سورة النحل\.51
()89سورة املمتحنة\.4
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فا ملقصود أنه ،ال بد من توحيد هللا ،إبفراده ابلعبادة ،والرباءة من عبادة غريه ،وعابدي غريه؛ وال بد من اعتقاد وبطالن
الشرك ،وأن الواجب على مجيع العباد ،من جن وإنس ،أن خيصوا هللا ابلعبادة ،ويؤدوا حق هذا التوحيد ،بتحكيم
شريعة هللا ،فإن هللا – سبحانه وتعاىل – هو احلاكم؛ ومن توحيده اإلميان ،والتصديق بذلك ،فهو احلاكم يف الدنيا
ْم إَِّال ََِّّللِ)( ) وقال تعاىل:
بشريعته ،ويف اآلخرة بنفسه – سبحانه وتعاىل – ،كما قال – جل وعال –( :إِ ِن ْ
احلُك ُ
4
ٍ 9
احلكْم ََِّّللِ الْعلِ ِي الْ َكبِ ِري)( ) وقال سبحانه( :وما 3اختَ لَ ْفتُم فِ ِيه ِ
اَّللِ)( ) " اه .
ك
ح
ف
ء
ي
ش
ن
م
ْمهُ إِ َىل َّ
َ
َ
ُ
ْ
ََ ْ ْ
ُ
ْ
(فَ ُْ ُ َ ّ

2

وهذا األمر – أي احلاكمية – ،ال يكون يف أكمل صوره ،إال مع هللا – عز وجل –؛ وكون العبد يصرف شيء ،من
هذه العبادة ،ألحد غري هللا ،فقد اختذ من هذا األحد ،إهلًا من دون هللا؛ سواء صرفها حلجر ،أو شجر ،أو طاغوت،
5
( )
وهذا يعين أن اإلنسان ،قد9يقع يف
فسمى اهلوى إله،
ت َم ِن َّاختَ َذ إِ َهلَهُ َه َواهُ)
أو صرفها هلواه ،كما قال تعاىل( :أَفَ َرأَيْ َ
ّ
أتليه غري هللا ،وهو ال يشعر ،يف حني أنه قد كفر ابهلل تعاىل ،وأشرك مع هللا غريه.

9
6
( )
للنفس،
الشيطان ،فيما يوسوس به
فسمى اتباع
آد َم أَ ْن َال تَ ْعبُ ُدوا الشَّْيطَا َن)
وقال تعاىل( :أََملْ أ َْع َه ْد إِلَْي ُك ْم َي بَِين َ
ّ
كثريا يف أذهان الناس ،خرجت عن معناها؛ وقال – صلى هللا عليه
عبادة بنص اآلية ،فمدلوالت األلفاظ ،حترفت ً
7
( )
عبدا
وسلم –( :تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد اخلميصة) فسماه النيب – عليه الصالة والسالم – ً

هلا؛ فما ابلك بصرف الطاعة املطلقة لغري هللا تعاىل؟


صرفت له الطاعة إهلًا؟
أليس هذا الذي ُ
()90سورة الزخرف\ .26
()91سورة الزخرف\ .27
()92سورة األنعام\57
()93سورة غافر\ .12
()94سورة الشورى\.10
()95سورة الفرقان\.43
()96سورة يس\ .60
()97أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط ( )2595وصححه األلباين يف خترُيه لكتاب اإلميان البن تيمية.
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بلى وهللا إنه إله.


أليس هذا صرف تلك الطاعة عبد لذلك اإلله؟

بلى وهللا إنه عبد.
وقال تعاىلَّ ( :اختَ ُذوا أَحبارهم ورْهبانَهم أَراباب ِمن د ِ
فسمى هللا 9أولئِك
ون َّ
اَّللِ)( )  ،وهلذه اآلية حديثًاً 8
ْ َ َُ ْ َُ َ ُ ْ َْ ً ْ ُ
طويال معناّ ،
اباب،
الطواغيت ،الذين َر ُ
ضوا ألنفسهم ،أن َُْي ُك ُموا بني الناس ،أبهنم أرابب؛ ووصف هؤالء املتبعني ،أبهنم اختذوهم أر ً
وأشركوا ابهلل – سبحانه وتعاىل –؛ فهو دين كامل ،له كتب وله أنبياء وله آهلة ،كما تكلمنا يف الدرس املاضي.

ِ
ك ِأب َّ
احلَ ُّق
اَّللَ ُه َو ْ
َن َّ
فال إله إال هللا كما ذكرًن ،هي تنفي العبادة عن غريه ابحلق ،وتثبتها هلل وحده ،كما قال تعاىلَ ( :ذل َ
9
9
َن ما ي ْدعو َن ِمن دونِِه الْب ِ
الصور ،واألشكال واألجناس ابطلة،
هللا تعاىل ،وإن تغريت
اط ُل)( )  ،فكل ما سوى
َوأ َّ َ َ ُ
ْ ُ َ
ِِ 1
اَّللُ أَنَّهُ َال إِلَهَ إَِّال ُهَ0و َوالْ َم َالئِ َكةُ َوأُولُو الْع ْلم
اَّللُ)( ) وكذلك قال تعاىلَ (0 :ش ِه َد َّ
اعلَ ْم أَنَّهُ َال إِلَهَ إَِّال َّ
كذلك قال تعاىل( :فَ ْ
1
0
الصحيح لإلله ،واملعىن الصحيح
احلَ ِك ُيم)( ) وغريها من اآليت 1،اليت تثبت املعىن
قَائِ ًما ِابلْ ِق ْس ِط َال إِلَهَ إَِّال ُه َو الْ َع ِز ُيز ْ
لشهادة "ال إله إال هللا"؛ والشاهد يف كالم الشيخ ابن ابز السابق ،أن حق التوحيد :هو التحاكم لشريعة هللا – سبحانه

وتعاىل –.
ولكلمة التوحيد شقان ،كما ذكرًن أن حتقيق العبادة ،ال يتم إال بشقني ،شق إثبات وشق نفي؛ وكذلك شهادة ال إله
أوال من التخلية ،ومن النزع ،ومن جتريد هذا القلب ،من تعلقه
إال هللا هلا شقني ،شق نفي قدم على اإلثبات؛ ألنه البد ً
اتباعا هلل – سبحانه وتعاىل – ،فتجد قلبًا خاليًا فتمأله؛ ّأما
بغري هللا – سبحانه وتعاىل –؛ مث ميأل حمبةً
وتعظيما ،و ً
ً

صرف
قلب فيه من الشركاء والطواغيت ،فلن تتمكن فيه عبادة هللا – سبحانه وتعاىل – ،أبي حال من األحوال؛ وإن ُ
بعض مفهوم العبادة هلل – سبحانه وتعاىل – ،ولكن هذا ال يُ ِ
غين وال يُ ْس ِمن من جوع.
()98سورة التوبة\ .31
()99سورة لقمان\ .30
سورة حممد\ .19
()100
سورة آل عمران\ .18
()101
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"إال هللا" ،تثبت العبودية
نقول الشق األول شق نفي "ال إله"؛ تنفي العبودية؛ عن كل ما سوى هللا ،مث الشق الثاين ّ
مفصال ،يف آية من كتاب هللا ،فتلك اآلية جاءت ،لتوضح لنا ركين
جبميع خصائصها هلل وحده؛ وهذا املعىن جاء
ً
ومعىن ال إله إال هللا؛ وهي قول هللا – سبحانه وتعاىل – ،يف سورة البقرة( :فَمن ي ْك ُفر ِابلطَّاغُ ِ
وت َويُ ْؤِم ْن ِاب ََّّللِ فَ َق ِد
َْ َ ْ
1
0
شهادة التوحيد.
ك ِابلْعُْرَوةِ الْ ُوثْ َقى)( ) ،والعروة الوثقى كما 2قال املفسرين :هي
استَ ْم َس َ
ْ
متاما "ال إله"" ،ويؤمن ابهلل" متثل الركن
متاما ،معىن كلمة التوحيد؛ "فمن يكفر" تفسر ركن النفي ،وتساوي ً
فاآلية تفسر ً

اضحا جليًا ،لقوله – صلى هللا عليه وسلم –( :قولوا ال إله إال
"إال هللا"؛ فاآلية جاءت
الثاين ،وتساوي ً
تفسريا و ً
ً
0
3
يكتمل اإلميان ،وال يتحقق 1التوحيد ،إال هبذين الركنني ،وال يَكفي
ابلطاغوت ،مث آمنوا ابهلل؛ وال
هللا)( ) أي اكفروا
أحدمها وال يُ ْغين؛ حىت ولو آمن ابهلل – عز وجل – ،وحىت لو عبد هللا تعاىل ،وال يتم إميانك وال يتحقق توحيدك ،إال
إبتيان الركن الثاين ضرورًة؛ وهو الكفر ابلطاغوت ،فالبد أن تكفر بكافة الطواغيت يف األرض ،وتفرد هللا ابلعبادة،

معا ،كفر
فإفرادك ابلعبادة هلل وحده ،دون كفر ابلطاغوت ،ال يسمن وال يغين من جوع؛ فال بد من اإلتيان ابلركنني ً
ابلطاغوت ،وإميان ابهلل.

التحاكم للطاغوت يناقض شهادة أن ال إله إال هللا-:
وهناك آية تدل على أن ،التحاكم للطواغيت من نواقض اإلميان ،وأن الكفر ابلطواغيت من اإلميان ،وركن من اإلميان،
ِ َّ ِ
َّه ْم َآمنُوا ِمبَا أُنْ ِزَل
ين يَ ْزعُ ُمو َن أَن ُ
ال يتم اإلميان ّإال به؛ وهي قول هللا – سبحانه وتعاىل – ،يف سورة النساء( :أََملْ تََر إ َىل الذ َ
4

ِ
يدو َن أَ ْن ي تَحا َكموا إِ َىل الطَّاغُ ِ
وت َوقَ ْد أ ُِم ُروا أَ ْن يَ ْك ُف ُروا بِِه)( ) ،فالذي يزعم اإلميان ،ويقول
ك يُِر ُ
ك َوَما أُنْ ِزَل ِم ْن قَ ْبل َ
إِلَْي َ
َ َ ُ
متاما.
أنه مؤمنُ ،يب عليه أن يكفر حبكم الطاغوت ،فاإلميان يتضمن ،أن تكفر ابلطاغوت ،واآلية يف حمل النزاع ً

سورة البقرة\ .256
()102
أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم.)16023( :
()103
سورة النساء\ .60
()104
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يقول الشيخ عبد الرمحن بن حسن ،يف كتابه املشهور (فتح اجمليد)؛ يف صياغ شرحه هلذه اآلية ،معلّ ًال هذا األمر ،ملاذا
أمرًن هللا – سبحانه وتعاىل – ،ابلكفر ابلطاغوت؟ وانظر لفقهه ،يشرح آية النساء آبية البقرة؛ يقول رمحه هللا يف
ص : 392
موحدا؛ والتوحيد هو أساس
"ألن الكفر ابلطاغوت ركن التوحيد ،كما يف آية البقرة ،فإذا مل ُيصل هذا الركن ،مل يكن ً
اإلميان ،الذي تصلح به مجيع األعمال ،وتفسد بعدمها ،كما أن ذلك بني يف قوله تعاىل( :فَمن ي ْك ُفر ِابلطَّاغُ ِ
وت
َْ َ ْ
ِ ِ ِ
ك ِابلْعُْرَوةِ الْ ُوثْ َقى) ،ذلك أن التحاكم إىل الطاغوت إميان به".
استَ ْم َس َ
َويُ ْؤم ْن ِاب ََّّلل فَ َقد ْ
فالكفر ابلطاغوت ركن التوحيد ،وال يتم اإلميان إال به ،والقضية ليست دعوى جمردة؛ بل سيأيت معنا يف مبحث املواالة
جدا ،أليب الوفاء بن عقيل
واملعاداة ،أن املواالة واملعاداة :هي البيان حلقيقة اإلميان أو كذبه ،ويف هذا نص نفيس ً
احلنبلي – رمحه هللا – :ال تغرت بكثرة الدعاوى والكالم ،وال تغرت بكثرة الزحام ،على أبواب املساجد؛ وال تغرت بكثرة
امللبّني ،وال تغرت بكثرة املصلني ،وال تغرت بكثرة املتهجدين ،ولكن انظر للموقفهم من أعداء هللا.

(

) كما يقول الشيخ.

فعقيدة الوالء والرباء ،هي حمنة ُخيترب هبا الناس ،أرادها هللا – سبحانه وتعاىل – ،اختبار ومتييز بني الدعاوى وبني
متاما كما كانت ،مسألة القول خبلق القرآن؛ كانت ِحمنة َمتَايَز هبا الناس ،وظَ َهرت املعادن احلقيقية واملزيّفة ،كما
احلقائقً ،
ُ
خالصا"؛ وبشر عابد
قال بشر" :لقد قام أمحد موقف األنبياء" .ويقول إسحق" :لقد أدخل أمحد الكري فخرج ذهبًا
ً
وزاهد بغداد ،هذا الذي زكاه اإلمام أمحد نفسه ،فقال ألخته" :من بيتكم خرج الورع"؛ كان بشر ينظر لقدمه ،تلك
القدم اليت طاملا سارت يف أمر هللا ،وعبدت هللا – سبحانه وتعاىل – ،ويقول" :قبح القدمني مل تكبّال نصرًة هلذا
الرجل".

يقول أبو الوفاء بن عقيل رمحه هللا تعاىل( :إذا أردت أن تعرف حمل اإلسالم من أهل الزمان ،فال تنظر إىل ازدحامهم يف أبواب
()105
املساجد وال يف ضجيجهم بلبيك ولكن انظر إىل مواطأهتم ألعداء الشريعة ،فاللجا اللجا إىل حصن الدين واالعتصام حببل هللا املتني،
واالحنياز إىل أوليائه املؤمنني ،واحلذر احلذر من أعدائه املخالفني ،فأفضل القرب إىل هللا تعاىل ،مقت من حاد هللا ورسوله وجهاده ابليد
واللسان واجلنان بقدر اإلمكان) أه من الدرر السنية  -جزء اجلهاد ص.238
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فالعامل البد أن ُيمع بني أمرين ،املداد والدماء ،بل هو أوىل الناس ابلدماء؛ وسيأيت معنا كالم ،البن القيم يف هذه
املسألة ،ما أروعه يف هذه املسألة ،يذكر فيه أن الواجبات ،منها ما يشرتك فيها العلماء والعامة؛ ولكن انظر ملوقفهم من
اجلهاد ،ومن األمر ابملعروف ،ومن النهي عن املنكر ،ومن الصدع ابحلق.
والشيخ عبد الرمحن بن حسن بقوله" :ذلك أن التحاكم للطاغوت ،إميان به " ،يريد اإلشارة لصدر اآلية( :يَ ْزعُ ُمو َن
َّه ْم َآمنُواْ) ،مث يف نفس الوقت يتحاكمون للطاغوت ،بينما هم مأمورون أبن يكفروا به ،ال أن يتحاكموا إليه؛
أَن ُ
فالتحاكم للطاغوت ،عالمة واضحة على إمياهنم به ،كما قال الشيخ" :ذلك أن التحاكم للطاغوت إميان به"؛ فهو يزعم
أنه َمجَع بني إميانني؛ اإلميان ابهلل ،واإلميان ابلطاغوت ،وهذا كفر بواح ،ال يغين وال يسمن من جوع؛ فهو إّمنا أ ُِمَر أَن
يُ ْف ِرد اإلميان هلل وحده ،ويَ ْك ُفر ابلطاغوت ،فال يصح اإلميان ابهلل مع التحاكم للطاغوت ،وال يصح الكفر ابلطاغوت
مع التحاكم إليه؛ بل هي دعوى ابطلة ،وإن ادعاها آالف املرات ،كما قال الشيخ حممد بن إبراهيم" :وإن قال أًن
أعتقد ،أن هذا القانون ابطل بطالن مبني؛ فهو كاذب يف دعواه ،إذا حتاكم إليه"؛ فدعواه أنه مؤمن ابهلل ،كافر
ابلطاغوت ،مث حتاكمه لذلك الطاغوت ،مناقضة بَيِّنة ،نقول فيها أهنا دعوى كاذبة ،ال بَ ْرَهان هلا؛ بل احلقيقة أن
حتاكمه للطاغوت ،هو إميا ٌن منه به ،شاء أو أىب ،فلوال ما يف قلبه من توقريه ،ومن تعظيمه ومن االعتقاد به ،ملا
حتاكمت إليه؛ فدل حتاكمك إليه ،أنك قد آمنت به.
فاملطلوب من العبد ،بعد اإلميان ابهلل ،أن يكفر ابلطاغوت نفسه ،وأن يكفر حبكمه ،وأن يكفر أبحكامه ،وأن يكفر
ِ َّ ِ
يتربأ من املتحاكمني إليه ،كلها مجلة واحدة.
حبُكامه ،وأن ّ
شروط كلمة التوحيد "ال إله إله إال هللا" وتعلقها ابحلاكميّة:
وعندما كنا نتحدث عن ،العنصر الثاين من عناصر اإلميان ،عند أهل السنة اجلماعة ،وهو – بعد االعتقاد ابلقلب –
اإلقرار ابللسان ،يف ظل املسائل اليت ذكرًنها ،مثَّ مسألتني تتعلقان مبوضوع احلاكمية-:
املسألة األوىل :هي شروط ال إله إال هللا ،وقلنا أهنا مثانية ،العلم ،اليقني ،الصدق ،اإلخالص ،احملبة ،وبقي شرطان؛
وهذان الشرطان يدالن داللة واضحة ،على مدى العالقة الوثيقة ،بني شهادة التوحيد واحلاكمية ،ومها القبول واالنقياد؛
فصلنا فيها يف حينها.
والقبول واالنقياد ،إمنا يكون ألحكام الشريعة ،وحلكم هللا وحكم رسوله ،وهذه األمور ّ
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أيضا هلا عالقة ،وثيقة مبوضوع احلاكمية؛ وهي مسألة عن اإلقرار املعترب ،الذي يدخل به العبد يف
املسألة الثانية :وهي ً
أوال :اإلخبار اجملرد ،أي اإلخبار على ما يف نفسه من اعتقاد،
دين هللا ،وقلنا أن هذا اإلقرار ،البد أن يتضمن أمرين؛ ً

وهذا ال يكفي ،فال بد من اإلتيان اباللتزام ،وااللتزام إمنا يكون أبحكام الشريعة؛ وذكرًن حينها كالم ابن رجب ،أبن
حكما ،حىت ينظر يف التزامه أبحكام الشريعة ،وذكرًن كالم ابن حجر ،يف
التلفظ ابلشهادة ،يدخل العبد يف دين هللا ً

شرحه حديث( :أمرت أن أقاتل الناس ،حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا)...

(

) قال:

6

مسلما؟ الراجح ال ،حىت
"ومن احلديث نعرف ،أن العبد إذا قال ال إله ّإال هللا ،يُ ْع ً
ص ُم ماله ودمه ،وهل يصري بذلك ً
ينظر يف التزامه ،أبحكام الشريعة" اه .
وذكرًن كالم البغوي ،يف قوله" :أن العبد إذا تلفظ ابلشهادةُ ،يرب على االلتزام أبحكام الشريعة" اه .
تدا" اه .
وذكرًن تعليق ابن حجر" :ويفهم من قوله (ُيرب) ،أنه إذا مل يلتزم يصري مر ً
وذكرًن كذلك كالم ابن تيمية ،كما يف اجمللد السابع ص " :396اإلقرار البد أن يتضمن ،التصديق وااللتزام"ا.ه .
وكل هذه األمور توضح لنا ،حقيقة العالقة الوثيقة ،بني كلمة التوحيد وأركانه ،وبني احلاكمية ،وأهنما ابلفعل وجهان
لعملة واحدة؛ وأن الرتمجة العمليّة للتوحيد ،هي التحاكم لشرع هللا ،وإال فهو دعوى ابطلة ،ال حقيقة هلا ،وزعم جمرد،
كما كان زعم املنافقني.
وضح لنا ،حقيقة العالقة الوثيقة ،بني كلمة التوحيد واحلاكمية ،وأهنما يف احلقيقة وجهان لعملة
كل هذه األمور تُ ِّ
جمرد ،كما كان زعم
واحدة؛ وأن الرتمجة العملية للتوحيد ،هي التحاكم لشرع هللا ،وإال كانت دعوى ابطلة ،وزعم ّ
املنافقني؛ هذا عن الشطر األول من الشهادة " ،ال إله إال هللا"؛ فماذا عن الشطر الثاين "حممد رسول هللا"؟
عالقة احلاكميّة بشهادة "أن حممد رسول هللا"-:
متاما ،نفس العالقة اليت بني ،قول العبد "ال إله إال هللا" ،وبني موضوع احلاكمية،
العالقة هي يف حقيقتها ،نفس العالقة ً
تضمن ،ما َشَرعه هللا يف كتابه،
هي نفسها العالقة بني ،قول العبد "حممد رسول هللا" ،وموضوع احلاكمية؛ فدين هللا يَ َّ
صحيح البخاري.(25( :
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وما شرعه هللا على لسان نبيه – صلى هللا عليه وسلم – ،فهما كتاب وسنة؛ فكما أن قول العبد "ال إله إال هللا" ،إقرار
وخاضع ألحكام نبيه
وخاضع ألحكام هللا؛ فكذلك قوله "حممد رسول هللا" ،إقرار منه أبنه ملتزم،
ملتزم،
منه أبنه ٌ
ٌ
ٌ
ورسوله – صلى هللا عليه وسلم –؛ وهو أمر يف غاية الوضوح.
يقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،يف معىن شهادة "حممد رسول هللا"؛ يقول يف رسالته املشهورة" ،األصول الثالثة":
"ومعىن شهادة أن حممد رسول هللا؛ طاعته فيما أمر ،وتصديقه فيما أخرب ،واجتناب ما عنه هنى وزجر ،وأن ال يعبد هللا
ّإال مبا شرع".
وهذا الكالم يعين ،اتباعه يف تلك األحكام ،اليت أتى هبا من عند ربه؛ فكما أن "ال إله إال هللا" تعين :اخلضوع ألحكام
هللا ،فكذلك "حممد رسول هللا" تعين ،اخلضوع ألحكامه ،اليت مل أييت هبا من عند نفسه ،وإّمنا ( َوَما يَْن ِط ُق َع ِن ا ْهلََوى *
1
ِ
ِ
وحى)( )  ،فما هو إال ُمبلِّغ 7عن ربه – سبحانه وتعاىل.–0
إ ْن ُه َو إَّال َو ْح ٌي يُ َ
رسوال :فيتضمن كمال االنقياد له.
يقول إبن القيم يف (مدارج السالكني) يف اجمللد الثاين ص  " :171وأما الرضا بنبيه ً
ِ
كلماته .وال ُُيَاكِ ُم إال إليه .وال
والتسليم املطلق إليه ،حبيث يكون أوىل ِبه من نفسه .فال يتلقى اهلدى إال من مواقع

َُْي ُك ُم عليه غريه ،وال يرضى حكم غريه ألبته".

وهذه العبارة" :فال يتلقى اهلدى إال من مواقع كالمه"ُ ،وفِّ َق فيها الشيخ أّميَا توفيق؛ فهي تُ ْع ِطيك انطباع ،أن هذا املسلم
ُ
يرتقّب فَم النيب – عليه الصالة والسالم – ،وي ْن تَظر كل ما خيرج منه ،وي ِ
اعتقادا صادقًا ،أن يف ما
رشف ويَتي ّقن ،ويَ ْعتَقد
َ
َ
َ
ْ
خيرج من هذا الفم ،هداه وصالحه وتوفيقه ،وجناة يف الدنيا واآلخرة؛ كما قال – عليه الصالة والسالم –( :اكتب،
(

فوالذي نفسي بيده ما خيرج منه إال حق)

0
املسلمني ،وإًن هلل وإ ًّن إليه
) ،وقس هذا املعىن8 ،على ما آل إليه وضع

راجعون.
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يقول الشيخ حممد بن إبراهيم ،يف رسالته املشهورة (حتكيم القوانني) ص 21؛ يقول يف معرض بيانه ،أن حتكيم القوانني
حممدا رسول هللا ،يقول" :فأي كفر فوق هذا الكفر ،وأي ُمناقضة لشهادة أبن
الوضعية ،مناقض لشهادة العبد ،أ ّن ً
حممدا رسول هللا" اه .
ً
حممدا رسول هللا؛ فكونك أيها
فانظر كيف جعل التحاكم ،واحلكم بتلك القوانني الوضعية ،مناقضة بيّنة ،لشهادة أن ً
حممدا رسول هللا ،يعين أنك تقبل حبكمه ،وما جاء به مع عند ربه؛ فزعم الشهادة ،مث التحاكم
العبد ،تشهد أن ً

اقعا عمليًا ،فهذا كذب؛ فهنا
للطواغيت ،كفر ِّبني ،وإن ّادعى ،أنه يعتقد أهنا قوانني ابطلة ،مع كونه حتاكم إليها و ً
0
9
ِ َّ ِ
َّه ْم َآمنُوا)( ).
ين يَ ْزعُ ُمو َن أَن ُ
ينطبق عليك قوله تعاىل( :أََملْ تَ َر إ َىل الذ َ
ويقول الشيخ حممد بن إبراهيمُ ،م ِّ
حممدا رسول هللا؛ يقول يف جمموع
قرًرا أن َْحت ِكيم شرع هللا تعاىل ،هو معىن شهادة أن ً
فتاواه ،يف اجمللد الثاين عشر ص ،251يقول" :وحتكيم الشرع وحده ،دون كل ما سواه ،شقيق عبادة هللا وحده دون
سواه؛ إذ مضمون الشهادتني ،أن يكون هللا هو املعبود ،وحده ال شريك له ،وأن يكون رسوله – صلى هللا عليه وسلم
– ،هو املتبع احملكم ما جاء به فقط .وال جردت سيوف اجلهاد ،إال من أجل ذلك ،والقيام به فعالً ،وتركاً وحتكيماً
عند النزاع".
فالشيخ حممد بن إبراهيم قال" :فقط" ،وابن القيم قال" :البتّة" ،ويف قول الشيخ" :وال جردت سيوف اجلهاد ،إال من
أجل ذلك ،والقيام به فعالً ،وتركاً وحتكيماً عند النزاع"؛ إشارة أن حقيقة الصراع ،كانت حول هذه املسألة ،أي
التحاكم لشرع هللا؛ فحقيقة الصراع ،يف القدمي واحلديث واحدة ،ولكن صورها قد ختتلف وتتغري؛ يف املاضي كانت
التشريعات بدائية ،وكانت تشريعات وثنية قدمية ،حىت أهنا مل تكن مدونة ،بل كانت عرف سائد بينهم ،أو كانت
دونة ،وأصبح الشرك والكفر فيها
تشريعات بدائية ،أو كانت سلوم عند القبائل؛ أما اليوم فتغريت املسألة ،وأصبحت ُم ّ
أكرب بكثري.
فلو أردًن أن نعقد مقارنة ،بني هذه الطواغيت احلديثة ،وبني الطواغيت القدمية؛ فسنجد أن هذه الطواغيت ،يف أوضح
مدوًنت ،وال وضعوا قوانني،
الصور ،مضاها ًة ومعاند ًة لدين هللا – سبحانه وتعاىل –؛ أهل اجلاهلية األوىل ،مل يكتُبُوا َّ
سورة النساء\ .60
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وال وضعوا مراجع ومصادر وحماكم؛ أما اليوم ،فاملسألة مقنّنة ومدونة ومكتوبة ،بل وفوق ذلك هلا َّقواد ،وجيوش وعدد
وعدة ،تشرف على تنفيذها.
يف اجلاهلية األوىل ،لو أردت أن ُحتَ ِّكم يف نفسك شرع هللا ،ما وقف إنسان بينك وبني هذه الرغبة؛ أما اليوم ،لو أردت
وضالال
جهال،
ً
أن ُحتَ ِّكم يف نفسك شرع هللا فقط ،ملا استطعت ،وحيل بينك وبني ما تشتهي؛ فنحن يف جاهلية أشد ً
من اجلاهلية األوىل؛ األولُّون ما كانوا مينعوا اإلنسان ،من أن يتحاكم أو يتعبد أو يتحنث وحده؛ أما اليوم ،فحىت وحدك
ال يرتكونك ،بل يفرضوا عليك التعامل بتلك القوانني.
يقول الشيخ ابن ابز ،يف جمموع فتاواه اجمللد الثاين ص :254
"وهبذا يتضح لذوي البصائر ،أن أصل دين اإلسالم ،وقاعدته أمران :أحدمها :أن ال يعبد إال هللا وحده ،وهو معىن
شهادة أن ال إله إال هللا .الثاين :أن ال يعبد إال بشريعة نبيه حممد – صلى هللا عليه وسلم –.
فاألول يبطل مجيع اآلهلة ،املعبودة من دون هللا ،ويعلم به أن املعبود حبق هو هللا وحده؛ والثاين يبطل التعبد ابآلراء،
والبدع اليت ما أنزل هللا هبا من سلطان ،كما يتّ ِ
ضح به بطالن حتكيم ،القوانني الوضعية واآلراء البشرية ،ويُعلم به أ ّن
مجيعا" ا.ه .
مسلما ،إال ابألمرين ً
الواجب ،هو حتكيم شريعة هللا ،يف كل شيء؛ وال يكون العبد ً
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ،يف جمموع فتاواه ،ويف رسالته (العبودية) ص :148

" ومجاع الدين أصالن أن ال نعبد إال هللا ،وال نعبده إال مبا شرع ،وال نعبده ابلبدع ،كما قال تعاىل( :فَ َم ْن َكا َن يَ ْر ُجوا
1
0
لَِقاء ربِِه فَ ْلي عمل عمال ِ
ِ ِ ِ ِِ
َح ًدا)( ).
َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ
صاحلًا َوال يُ ْش ِرْك بعبَ َادة َربّه أ َ
حممدا رسول هللا؛ ففي األوىل أن ال نعبد إال إيه ،ويف
وذلك حتقيق الشهادتني؛ شهادة أن ال إله إال هللا وشهادة أن ً

حممدا هو رسوله املبلغ عنه؛ فعلينا أن نصدق خربه ونطيع أمره  ....وكما أ ًََّن مأمورون أن ال خناف إال هللا وال
الثانية أن ً
نتوكل إال على هللا ،وال نرغب إال إىل هللا ،وال نستعني إال ابهلل :وأن ال تكون عبادتنا إال هلل ،فكذلك حنن مأمورون أن
1
( )
نتبع الرسول ونطيعه ونتأسى ِبه ،فاحلالل ما حلله واملرام ما حرمه ،والدين ما شرعه" اه
سورة الكهف\ .110
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فمدلول (ال إله إال هللا) ،هو التحاكم لشرع هللا ،ومدلول (حممد رسول هللا) التحاكم إىل شرع هللا ،الذي شرعه على
لسان نبيه – صلى هللا عليه وعلى آله وسلم –؛ فمدلول الشهادتني ،هو التحاكم إىل شرع هللا ،والتحاكم لشرع هللا،
هو الرتمجة العمليّة ل (ال إله ّإال هللا حممد رسول هللا) ،ومها وجهان لعملة واحدة؛ الوجه األول منها :مكتوب فيها (ال
جردت سيوف اجلهاد ،إال من أجل هذه املسألة؛ وما
إله إال هللا) ،والوجه الثاين :مكتوب فيها (حممد رسول هللا) ،وما ّ
حصل اخلالف بني األنبياء واملرسلني وبني أقوامهم ،إال من أجل هذه املسألة ،وما قامت سوق اجلنةّ ،إال من أجل هذه
حق عليهم الضاللة ،إال من أجل هذا املسألة.
املسألة ،وما افرتق الناس فريقني ،فري ًقا هدى وفري ًقا َّ
حىت خترج ،من نطاق الزعم اجملرد الباطل،
فاملسألة ال تقف عند حد الدعوة ،فهذه مسألة يستطيعها كل إنسان؛ الدعوة ّ
البد أن أتيت مبقتضاها ،من اخلضوع لألمر والنهي؛ الذي هو اخلضوع للحاكمية.
فكما تبني معنا ابألمس ،أن الدين حقيقته ،التحاكم لشرع هللا؛ تبني معنا اليوم ،أ ّن شهادة التوحيد ،بشطريها (ال إله
إال هللا حممد رسول هللا) ،الرتمجة العمليّة هلا ،هي احلاكمية؛ وسيتكرر معنا نفس األمر ،عندما نتكلم عن :منزلة احلكم
مبا أنزل هللا ،من توحيد الربوبية ،ومن توحيد األلوهية ،ومن توحيد األمساء والصفات؛ فهذا الدين ال يتصور ،أن يوجد
كواقع حي ،ملموس بني الناسّ ،إال عن طريق التحاكم ،إىل شرع هللا؛ ومن دون ذلك ،يظل مثل أي فكر بشري،
منتشر بني الناس ،وهذا ما يريده هؤالء الطواغيت ،فهم يريدون منّا صراحةً ،أن نظل على اإلسالم ،كفكر وكرتاث،
كبقاي وخملفات ،وأن نقتصر على إقامة الشعائر؛ أما حقيقة الدين ،فرييدوا أن يبعدوا الناس عنها ،فهم يف و ٍاد وحقيقة
الدين يف و ٍاد آخر ،ولذلك كان الصراع.
وهبذا نكون قد تكلمنا ،عن توطئة منزلة احلكم مبا أنزل هللا ،أو احلكم بغري ما أنزل هللا ،من التوحيد.
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الفصل الثالث منزلة احلاكمية من التوحيد
مقدمة يف أقسام التوحيد-:
واليوم إن شاء هللا نتكلم عن منزلة احلكم مبا أنزل هللا أو بغري ما أنزل هللا من التوحيد ،نقول بدايةً أن أهل العلم إختلفوا
لقولني يف تقسيم التوحيد ،واخلالف بني الفريقني خالف لفظي ،بل ال يسمى خالف ّإال على سبيل التفصيل ،فكما
قال العلماء ال مشاحة يف اإلصطالح ،فبعضهم يقسمون التوحيد إىل قسمني كما هو مشهور عن شيخ اإلسالم إبن
تيمية وإبن القيم وغريهم ،وهو األقرب للصواب وإن كانت املسألة كما قلنا أنّه ال مشاحة يف اإلصطالح ،فيقسمون
التوحيد إىل قسمني توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية ،وُيعلون توحيد الربوبية يتضمن توحيد األمساء والصفات.
فردون توحيد األمساء الصفات بنوع منفصل ،وكما قلنا أنه ال مشاحة يف
وقسم آخر من أهل العلم ُيعلونه ثالث؛ فَيُ ُ

اإلصطالح ،والتقسيم الثاين أي التقسيم الثالثي هو الذي سنجري عليه يف حبثنا حىت نعطي املسألة مزيد من التفصيل
إهتماما أكرب.
وحىت نعطي املسألة
ً
ونقول أن الذين ذهبوا من أهل العلم إىل تقسيم التوحيد إىل أقسام ثالث؛ إمنا ذهبوا إىل إفراد توحيد األمساء والصفات
بقسم خاص لعموم البلوى ،أي لتلك الطامات من البدع اليت حلَّت هبذا اجلانب ،فدفعهم ذلك أن يفردوه أبمهية
خاصة وبنوع وقسم مستقل ،وإن كان على التحقيق يدخل يف توحيد الربوبية.
ّ
يقول ابن القيم يف تعريفه لتوحيد الربوبية" :وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل هللا ،ونزلت به كتبه :فوراء ذلك كله وهو
نوعان :توحيد يف املعرفة واإلثبات ،وتوحيد يف املطلب والقصد.فاألول :هو حقيقة ذات الرب تعاىل ،وأمسائه ،وصفاته،
(

وأفعاله"...

)

2

1

كتاب "منازل السالكني يف منازل إيك نعبد وإيك نستعني" (.)417\3
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األول ،ولكن -كما
فأدخل إبن القيم توحيد األمساء والصفات ضمن توحيد الربوبية وهذا هو املشهور عن الصدر ّ
خاصة يف هذا الباب؛ إحتاج العلماء فيما بعد أن يفردونه بنوع مستقل حىت
قلنا -عندما كثرت البدع يف دين هللا تعاىل ّ
ينقوه مما علق به من الشوائب والبدع.

يقول الشيخ عبد الرمحن بن حسن يف كتاب فتح اجمليد ص " :11والتوحيد نوعان :توحيد يف املعرفة واإلثبات ،وهو
توحيد الربوبية واألمساء والصفات .وتوحيد يف الطلب والقصد ،وهو توحيد األلوهية والعبادة".
فجعل الشيخ توحيد الربوبية وتوحيد األمساء والصفات نوع واحد ،وقلنا أهل العلم إتفقوا على كلمة واحدة وهي انه
ُيب على العبد أن يؤمن بتلك األنواع الثالثة؛ سواء جعلها إثنني أو ثالثة ،فال مشاحة يف اإلصطالح ،فالبد أن يؤمن
بتوحيد الربوبية وتوحيد األلوهية وتوحيد األمساء والصفات.
وسنعتمد يف درسنا على التقسيم الثالثي لنزيد التفصيل ،ألن هذه املسألة على قدر من األمهية ولذلك أوليناها هذا
التفصيل.

أوال منزلة احلاكمية من توحيد الربوبية-:
ً
تعريف الرب-:
بدايةَ نعرف الرب وما هو املراد بكلمة "الرب" ،وهذا املصطلح أفرده الشيخ املودودي مببحث يف كتباه القيم
كالما ال مزيد عليه.
(املصطلحات األربعة يف القرآن الكرمي) فذكر ً
نقول الرب هو اخلالق املالك املتصرف ،يقول الشيخ إبن عثيمني يف شرحه هلذا املصطلح يف كتابه (شرح ثالثة األصول)
أمر إال له ُسْب َحانه وتعاىل"
ص  ":84الرب من له اخللق وامللك واألمر ،فال خالق إال هللا ،وال مالك إال هو ،وال ٌ
جدا خاصة يف هذا الباب،
وانتبه هلذه األلفاظ "اخللق وامللك واألمر" ،ألن كل لفظ منها يتضمن دالالت مهمة ً
جدا كما سيأيت معنا.
فمقتضى اإلميان ابلربوبية يرتتب عليه لوازم كثرية ً
100

يقول الشيخ "فال خالق إال هللا وال مالك إال هو" وهذه املسألة كما سيأيت معنا فطرت عليه القلوب والنفوس؛ بغض
النظر عن الشعار الذي ترفعه تلك النفوس ،وحنن إذا أطلقنا امللك أو امللِك فإنه ينصرف مباشرة إىل هللا سبحانه
َ
ُ
وتعاىل ،فهو وحده املتفرد ابمللك ،ونريد ابمللك هنا مطلق امللك بعمومه ومشوله ،فليس ألحد مهما كان أن يشرتك مع
هللا يف ُملكية ولو صغرية إال كصفة إمسية ،أما امللك املطلق العام الشامل فهذا خاص بذات هللا -سبحانه وتعاىل-ال
يشاركه فيه أي أحد مهما كان ،ومهما بلغ يف ملكه وجربوته وطغيانه ،فما هو مبلكه وجربوته عند هللا ّإال ذرة ،بل
الدنيا كلها عند هللا أقل من جناح بعوضة.
فامللك املطلق الشامل العام هو خاص ابهلل سبحانه وتعاىل ،وكما أن هللا -سبحانه وتعاىل -هو اخلالق ،وكما أنه ال
أحد من خلقه ،فليس هناك أحد من اخللق يشرتك مع هللا يف إُياد وتكوين األشياء واملوجودات ،وهذه مل
يشاركه ً
يدعيها أحد بل حىت من أهلوا أنفسهم مل يدعوا هذه الصفة.
وكذلك التدبري واألمر فهو خاص ابهلل تعاىل؛ ونعين ابلتدبري هنا التدبري املطلق العام الشامل ،فمطلق التدبري ال ينصرف
إال هلل سبحانه وتعاىل وحده ،وليس ألحد من خلقه تدبري يف أي أمر من األمور ّإال بصفة جزئية ترجع يف مدارها إىل

اَّللُ)
تدبري هللا سبحانه وتعاىل ،كما قال تعاىلَ ( :وَما تَ َشاءُو َن إَِّال أَ ْن يَ َشاءَ َّ

(

).

3

اتما.
عاما شامال ً
تدبريا مطلقا ً
عاما شامال ً
فاهلل هو اخلالق وهو املالك ملكا مطلقا ً
اتما ،وكذلك هو املدبر ً
تعريف توحيد الربوبية وبيان ما يدخل فيه-:
وعلى ذلك نعرف توحيد الربوبية فنقول :هو إفراد هللا سبحانه وتعاىل يف األفعال.
ومن هذه األفعال وأظهراها وأوضحها؛ اخللق وامللك والتدبري والتصرف واألمر ،وكلها دالالت مبعىن واحد ،وكذلك
يدخل يف ضمن تلك األفعال اليت يفرد هبا املوىل -سبحانه وتعاىل -الرزق فليس هناك رازق غري هللا ،وكذلك ومن
ضمن تلك األفعال اليت يفرد هبا هللا تعاىل اإلحياء؛ فليس هناك أحد ُييي دون هللا تعاىل ،وحىت النمرود عندما ًنظر
سورة اإلنسان\ .30
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إبراهيم عليه السالم إحتال يف اجلواب فقال لو قتلت هذا وتركت هذا فقد أحييت الثاين ،وليس هذا هو املراد ،بل املراد
أن هللا -سبحانه وتعاىلُ -ييي ومييت يف العني الواحدة ،وهذه مل يدعيها النمرود بل إحتال يف اجلواب؛ ولذلك ألزمه
إبراهيم عليه السالم حبجة دامغة أبن أييت ابلشمس ابملغرب.
نفسا -حىت
وكذلك ومن ضمن األفعال اليت يفرد هبا هللا تعاىل اإلماتة؛ فهو احمليي املميت ،وليس ألحد أن مييت ً
النفس اليت بني جنبيه -إال أن إبذن هللا تعاىل ،فاملقتول عند أهل السنة واجلماعة خالفًا للمعتزلة مات أبجله ،فاحلياة
واملوت والنشور هلل سبحانه وتعاىل.
يقرون بتوحيد
يقول هللا -سبحانه وتعاىل -يف بيان هذه احلقيقة يف خطاب املشركني املكذبني؛ والذين هم رغم هذا ُّ
الربوبية كما سيأيت معنا ،ويقرون إبفراد هللا تعاىل أبفعاله يف اخللق وامللك والتدبري والرزق واإلحياء واإلماتة وغريها ،يقول
ِ
السمع و ْاألَبصار ومن ُخيْرِج ْ ِ
ِِ
الس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
ت ِم َن
تعاىل(:قُ ْل َم ْن يَ ْرُزقُ ُك ْم ِم َن َّ
ض أ ََّم ْن ميَْل ُ
ِج الْ َميِّ َ
احلَ َّي م َن الْ َميّت َوُخيْر ُ
ك َّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ
اَّللُ فَ ُق ْل أَفَ َال تَتَّ ُقو َن)( ) ،فهم يقرون أن هذه 4األمور هلل تعاىل وال يقو1لون أهنا هلبل أو
ْ
احلَ ِّي َوَم ْن يُ َدبُِّر ْاأل َْمَر فَ َسيَ ُقولُو َن َّ

أصال؛ ولكن أيتوا ببدعة التأويل وتلك التأويالت اليت تتغري فقط ب الصور أما يف
للالت أو للعزى ،بل وال يعتقدون هبذا ً
املضمون فهي خروج عن شرع هللا سبحانه وتعاىل ،فهو أتويل اهلدف األساسي منه احليدة عن إلتزام أمر هللا وأمر
رسوله عليه الصالة والسالم.
فاهلل -سبحانه وتعاىل-يلزم يف هذه اآلية ِّ
املقرين بتوحيد الربوبية أبن إقرارهم بتوحيد الربوبية يستلزم ابقي أنواع التوحيد
من توحيد األمساء والصفات وتوحيد األلوهية ،ومن إفراده إفر ًادا حقيقيًا أبنه اخلالق الرازق املدبر ومن إفراده ابألمر فال

يكون األمر ّإال هلل وحده.

سورة يونس\31
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ِ
ب
ض َوَم ْن فِ َيها إِ ْن ُكْن تُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن * َسيَ ُقولُو َن ََِّّللِ قُ ْل أَفَ َال تَ َذ َّك ُرو َن * قُ ْل َم ْن َر ُّ
وكذلك يقول هللا تعاىل( :قُ ْل ل َم ِن ْاأل َْر ُ
ِِ
ِِ
السماو ِ
ِ
وت ُك ِّل َش ْي ٍء َوُه َو ُُِيريُ َوَال
السْب ِع َوَر ُّ
ات َّ
ب الْ َع ْر ِش الْ َعظي ِم * َسيَ ُقولُو َن ََّّلل قُ ْل أَفَ َال تَتَّ ُقو َن * قُ ْل َم ْن بِيَده َملَ ُك ُ
َّ َ َ
1
5
َىن تُ ْس َح ُرو َن)( ).
ُُيَ ُار َعلَْي ِه إِ ْن ُكْن تُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن * َسيَ ُقولُو َن ََِّّللِ قُ ْل فَأ َّ
فهم يعلمون هذه األمور ابلفعل كما قال تعاىل (إن كنتم تعلمون) ،فكل هذه األمور هم يعلمون هبا ويُلزمون أنفسهم

هبا مث يذهبون ويتعبدون غريه ويستطعمون غريه! ،فهذا تناقض عجيب ال ميكن أن يقع فيه العقل البشري فهم كاألنعام

بل أضل ،تلك العقول اليت تلتزم هذه اإللتزامات مث حتيد يستحقوا ابلفعل أن يكونوا يف مرتبة أدىن من مرتبة األنعام.
التحاكم لشرع هللا من مقتضيات توحيد الربوبية-:
(

ومن ضمن األفعال اليت يفرد هبا املوىل -سبحانه وتعاىل -احلكم بنص اآلية (إن احلكم إال هلل)

) ،بل احلكم -كما

سيأيت معنا -هو الصورة العملية لألمر ،وهو الصورة العملية للتدبري ،فنحن قلنا توحيد الربوبية إفراد هللا سبحانه وتعال
أيضا هو احلكم ،وكلها يف سياق
للملك والتدبري والتصريف بل اخللق ً
ابخللق وامللك والتدبري ،فالرتمجة العملية ُ
واحد،وكلها توحيد واحد ،وكلها عقيدة واحدة ،فالتحاكم إىل شرع هللا من مقتضيات توحيد الربوبية ،بل من أمساء هللا
سبحانه وتعاىل -كما سيأيت معنا -احلَكم واحلاكم ،وسيأيت معنا مزيد من التفصيل عندما نتكلم عن منزلة احلاكمية من
توحيد األمساء والصفات.فكما أنه خالق رازق حميي ومميت ِ
وم ِّ
صرف فكذلك هو حاكم وحكم.
ومدبّر ُ
ُ

يقول الشيخ إبن عثيمني كما يف جمموع فتاواه " إن احلكم مبا أنزل هللا  -تعاىل  -من توحيد الربوبية؛ ألنه تنفيذ حلكم
هللا الذي هو مقتضى ربوبيته ،وكمال ملكه وتصرفه؛ وهلذا مسى هللا  -تعاىل  -املتبوعني يف غري ما أنزل هللا  -تعاىل -
ون َِّ ِ
أراباب ملتبعيهم فقال  -سبحانه َّ ( :-اختَ ُذوا أَحبارهم ورْهبانَهم أَراباب ِمن د ِ
يح ابْ َن َم ْرَميَ َوَما أ ُِم ُروا إَِّال لِيَ ْعبُ ُدوا
ْ َ َُ ْ َُ َ ُ ْ ْ َ ً ْ ُ
ً
اَّلل َوالْ َمس َ

سورة املؤمنون\89 - 84
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ِ ِ
ِ ِ
اباب حيث جعلوا مشرعني مع هللا -
إ َهلًا َواح ًدا َال إلَهَ إَّال ُه َو ُسْب َحانَهُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َن) فسمى هللا  -تعاىل  -املتبوعني أر ً
(

بادا حيث إهنم ذلوا هلم وأطاعوهم يف خمالفة حكم هللا  -سبحانه وتعاىل " -
تعاىل  ،-ومسى املتبعني عُ ً

)اه

فالًن له
وهذا املسألة أي كون احلكم مبا أنزل هللا من توحيد الربوبية له داللة يف غاية اخلطورة ،وهلذا لو أن ً
رجال أقر أبن ً
امللك على بيته وهو الذي ينفق عليه وهو اآلمر الناهي مث دخل على بيت هذا الرجل وقعد أيمر وينهى لكان هذا من
التناقض البني ،ففي قوانني الناس ال ُيوز هذا بل يعاقب هذا أبشد العقوابت ،فما ابلك ابلذي له امللك املطلق،
متاما مثل الذي يدعي أن
فالكون ملكه وخلقه مث أييت البشر ويف خلقه وممتلكاته لينازعونه يف أخص خصائصه ،فهو ً

اخلالق.

وأتمل قوله تعاىلَّ ( :اختَ ُذوا أَحبارهم ورْهبانَهم أَراباب ِمن د ِ
اَّللِ)
ون َّ
ْ َ َُ ْ َُ َ ُ ْ ْ َ ً ْ ُ
يعرب عن مدى جرم هذا الفعل الذي وقع فيه كال الطرفني؛ من األتباع واملتبوعني.
(

1
8
قاسي،
إستخدمت لفظ شديد
) ،جتد أن اآلية

فكونك تؤمن أن هللا -سبحانه وتعاىل -هو الرب اخلالق الرازق املدبر احمليي املميت؛ فكل هذه األمور جتعلك تلقائيًا
تذهب إىل اخلضوع ألمر هللا وتنتظم يف سلك طاعته ويف تلك الدائرة اليت تشمل األمر والنهي ،فمن التناقض البَ ّني أن
تعتقد أنه اخلالق وتذهب لطاعة املخلوق.ومن التناقض البني أن تعتقد أنه املالك وتذهب لطاعة اململوك ،ومن التناقض

البني أن تعتقد أنه الرازق وتذهب لطاعة الفقري احملتاج الذي ينتظر رزقه صباح مساء ،ومن التناقض البني أن تعتقد أنه
موات ،بل ال ميلك لنفسه أن يدفع عنها املوت ،واملوت
احمليي املميت مث تذهب لطاعة من ال ميلك لنفسه حيا َة وال ً
أقرب إليه من شراك نعله ،فهذا تناقض بني.
أحدا مهما
فإقرارك وإميانك بكل هذه األمور يقتضي أن ختضع لصاحبها سبحانه وتعاىل وحده،وال تُشرك يف طاعته ً
نشورا وال حىت تصري ًفا.
كان ،وال تشرك معه من ال ميلك لنفسه ً
ضرا وال حياةً وال ً
نفعا وال ً
جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني .141\2
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فالعبد ملك هلل تعاىل؛ سواء منهم من دخل يف طاعته أو من خرج عن طاعته ،يدخل يف هذه احلياة أبمره -سبحانه
أيضا خاضع ألمر هللا.
وتعاىل -وخيرج منها أبمره سبحانه وتعاىل ،وما بني هذين األمرين هو ً
فمن التناقض أن تعلم كل هذه األمور وتعتقدها وتؤمن هبا مث تذهب إىل طاعة غريه ،بل هذه األمور من شأهنا أن
دفعا وتسوقك سوقًا إىل إلتزام طاعته وأمره وهنيه ،وهذا التناقض وقع فيه املشركني ولذلك كانوا يف مرتبة أدىن
تدفعك ً
من مرتبة األنعام ،ولذلك قال تعاىل (فَ َال َْجت َعلُوا ََِّّللِ أَنْ َد ًادا َوأَنْتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن)( )؛ فتعلمون أنه الرازق 9مث تطيعون غريه!،
وتعلمون أنه احمليي املميت مث تتبعون غريه! ،تعلمون كل هذه األمور مث تعبدون غريه!..
يقول إبن القيم يف بيان هذا املعىن يف كتابه اجلواب الكايف (ص " :)132فكيف يسوى الرتاب برب األرابب ،وكيف
يسوى العبيد مبالك الرقاب ،وكيف يسوى الفقري ابلذات الضعيف ابلذات العاجز ابلذات احملتاج ابلذات ،الذي ليس
له من ذاته إال العدم ،ابلغين ابلذات ،القادر ابلذات ،الذي غناه ،وقدرته وملكه وجوده ،وإحسانه ،وعلمه ،ورمحته،
وكماله املطلق التام من لوازم ذاته؟ فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأي حكم أشد جورا منه؟" اه .
فشتان شتان بني من كل الكمال واجلالل من لوازم ذاته؛ وبَ ْني َمن كل النقص والضعف واملهانة واحلقارة من لوازم ذاته،
فكيف يسوى هذا هبذا؟ وهم مل يساووهم يف التأليه والعبادة بل ساوهم ابلطاعة واألمر ،فكيف لعقل أن يساوي بني

هذين؟ مالكم كيف حتكون؟
دائما يردد بيت لطيف من الشعر ،هو بيت بسيط ولكن معناه يف غاية املتانة:
كان شيخ اإلسالم إبن تيمية ً
والفقر يل وصف ذات الزم أبدا

...

كما الغىن أبدا وصف له ذايت

فأنت ذاتك متصفة ابلضعف واحلاجة والفقر واإلحتياج ،وال تستطيع أن تنهض بنفسك ،لذلك من أمساء هللا تعاىل
احلي القيوم؛ فهو قيوم على كل املخلوقات ،ولوال تلك القيّوميّة لزال اخللق ،فكيف يُنَ َازع من هذا وصفه يف ُملكه ويف
سورة البقرة\.22
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أخص خصائصه ممَّن ذاك وصفه؟ من الضعيف الفقري الذي ال ميلك لنفسه شيء ،وال ميلك أن يدفع عن نفسه قليل
من اجلوع وقليل من العطش! فهذا ظلم واضح وجور من أعظم اجلور ،فهم ظاملني ظلم أكرب وفاسقني فسق أكرب
وكافرين كفر أكرب ،وهي مناقضة بينة ال يقبلها العقل السليم.
بدهي تقرره
مسألة :كون احلاكمية من مقتضيات الربوبية يدل على أن تكفري احلاكم بغري ما أنزل هللا هو أمر ٌّ
القلوب والعقول والفطر السويّة:
وكما قلنا هذه املسألة هلا داللة خطري؛ ألن توحيد الربوبية -كما قال شارح الطحاوية -مل يعرف عن أحد أو طائفة من
متاما؛ عنرتة بن
البشر إنكاره فالقلوب مفطورة عليه والنفوس والعقول مسلمة به ،وحىت الكفار كما مر معنا يقرون به ً

ش ّداد الشاعر اجلاهلي الذي يلم يدرك اإلسالم قال يف بيت عجيب:
اي عبل أين من املنية مه ــرب ..

إن كان ريب يف السماء قضاها

وهذا البيت فيه من اإلميان ما فيه؛ إميان ابلقضاء والقدر ،وإميان بتوحيد الربوبية ،وإميان بعقيدة اإلستواء والعلو اليت
أنكرها كثري من للمسلمني.
فالقلوب جبلت على هذا التوحيد وعلى معرفته ،فإذا سألت أحد املشركني العرب كم إلهً تعبد؟ يقول لك واحد يف
السماء وتسعة يف األرض ،وإذا سألته إىل من تقصد يف ضرك ونفعك؟ يقول لك مباشرًة أدعوا الذي يف السماء.
يقول شارح الطحاوية يف ص " :79وهذا التوحيد مل يذهب إىل نقيضه طائفة معروفة من بين آدم ،بل القلوب مفطورة
على اإلقرار به أعظم من كوهنا مفطورة على اإلقرار بغريه من املوجودات ،كما قالت الرسل فيما حكى هللا عنهم:
2
2
1
0
( )
السماو ِ
اَّللِ َش ٌّ ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض)( )" ا.ه .
ت ُر ُسلُ ُه ْم أَِيف َّ
(قَالَ ْ
ك فَاط ِر َّ َ َ
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إ ًذا ماذا يتحصل لنا عندما نقول أن التحاكم لشرع هللا من توحيد الربوبية؟ وماذا يتحصل لنا عندما نقول أن التحاكم
لغري شرع هللا نقيض توحيد الربوبية؟
بدهي تُقرره القلوب والعقول والفطر
كفرا أكرب خمرج من امللة هو أمر ٌّ
يتحصل لنا أ ّن ُكفر من يتحاكم إىل غري شرع هللا ً

أمر يدهي فطرت عليه القلوب وجبلت عليه النفوس فكذلك التحاكم لشرع هللا أمر
السويّة ،فكما أن توحيد الربوبية ً
بدهي فطرت عليه القلوب وجبلت عليه النفوس ،وكذلك كون املتحاكم واحلاكم بغري شرع هللا كافر كفر أكرب خمرج من
ّ

بدهي فطرت عليه القلوب ،فاملسألة من أوضح الواضحات وال حتتاج إىل تنظري وتفصيل.
امللة أمر ّ

فنحن نقول ونعتقد أن التحاكم لشرع هللا من توحيد الربوبية ،وتوحيد الربوبية مل يعرف عن طائفة من البشر أهنا أنكرته،
حىت الثنوية القائلني بوجود إهلني النور الظالم؛ مآل قوهلم -كما قال العلماء -يرجع إىل آله واحد ،وحىت النصارى مآل
قوهلم يرجع –كما قال صاحب الطحاوية -يرجع إىل إثبات صانع واحد؛ فاألقانيم الثالثة تُ َك ِّون عندهم إله واحد،
احدا.
وهذا كالم ابطل ولكن يف النهاية أثبتوا إلهً و ً
فما معىن هذا الكالم؟
وما معىن أن القلوب والفطر تقر بتوحيد الربوبية؟
تقر كذلك أبن
تقر كذلك ابلتحاكم إىل شرع هللا ،والنتيجة األخرى أن القلوب والفطر ُّ
هذا يعين أن القلوب والفطر ُّ
كفرا أكرب ،بل أتى بناقض ليس لتوحيد األلوهية فحسب بل لتوحيد الربوبية الذي مل يكن يف
احلاكم بغري شرع هللا كافر ً
أصال بني الرسل وأقوامهم ،واآلية واضحة يف هذا املعىنَّ ( ،إختَ ُذوا أَحبارهم ورْهبانَهم أَراباب ِمن د ِ
اَّللِ)( )،
ون َّ
نزاع ً
ْ َ َُ ْ َُ َ ُ ْ ْ َ ً ْ ُ
ريب.
والقرآن كايف ووايف ولكن القلوب ران عليها ما ران ،والعقول تلوثت ابلشبهات والشهوات إال من رحم ّ
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واملسألة واضحة كما قال الشيخ فهي من توحيد الربوبية ،وهللا -سبحانه وتعاىل -قال من فوق سبع مساوات ( َّإختَ ُذوا
1
2
3
أَحبارهم ورْهبانَهم أَراباب ِمن د ِ
أفسد العباد والبالد.
الذي أفسد القلوب والذي
اَّللِ)( ) ،ولكنه التأويل
ون َّ
ْ َ َُ ْ َُ َ ُ ْ َْ ً ْ ُ
يقول الشيخ حممد رشيد رضا يف تفسريه املنار يف اجمللد الثاين ص  45يف بيانه ملعىن شرك الربوبية ،وذكر نفس هذا
املعىن مرةً اثنية يف اجمللد الثالث ص  -326يقول عن شرك الربوبية:
"وهو إسناد اخللق والتدبري إىل غريه معه ،أو أن تؤخذ أحكام الدين يف عبادة هللا تعاىل والتحليل والتحرمي عن غريه؛
(

أي :غري كتابه ووحيه الذي بلغه عنه رسله"

) اه .

4

2

1

متاما مثل الذي أيلّه غري هللا وي ّدعي أن له نصيب من اخللق أو أن له
فالذي أيخذ احلالل واحلرام عن غري هللا تعاىل هو ً

نصيب من التدبري والتصريف.

الطاعة املطلقة هلل وحده وصرفها لغريه من الشرك األكرب-:
عرفنا توحيد الربوبية أبنه إفراد هللا تعاىل ابخللق وامللك
وجه آخر يف أن التحاكم لغري شرع هللا منايف لتوحيد الربوبية أننا ّ

والتدبري واألمر ،وليس املراد ابألمر اإلعتقاد فقط ،وال األمر يف العبادات فقط ،وال األمر داخل املسجد فقط ،وال
5
سبحانه
الصلوات واألذكار واألدعية فقط ،بل املراد كل األمر كما قال تعاىل (قُ ْل إِ َّن ْاأل َْمَر ُكلَّهُ ََِّّللِ)( ) فكل األمر هلل
وتعاىل؛ يف اإلعتقاد واملعامالت وداخل املسجد وخارجه ويف كل مكان.
أمرا شرعيًا ،وسواء يف ذلك أكان األمر
فاألمر كله هلل سبحانه وتعاىل ،سواء كان هذا األمر أمر ً
قدري كونيًا أو كان ً
يتعلق ابملوجودات من اخللق والرزق واإلحياء واإلماتة إىل غريها ،أو كان أمر يتعلق ابلتشريع واألمر والنهي والتحليل
والتحرمي.
سورة التوبة\.31
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يقول الشيخ عبد الرمحن السعدي يف كتابه القول السديد يف شرح كتاب التوحيد ص " :125فإن الرب واإلله هو الذي
له احلكم القدري ،واحلكم الشرعي ،واحلكم اجلزائي ،وهو الذي يٌؤلُّه ويعبد وحده ال شريك له ،ويطاع طاعة مطلقة فال
يعصى ،حبيث تكون الطاعات كلها تبعا لطاعته" اه .

حكما جزائيًا ،واحلكم القدري كل الناس تقر
حكما ً
حكما شرعيًا أو ً
قدري أو ً
فمطلق احلكم يرجع هلل تعاىل سواء كان ً

به ،واملراد ابحلكم الشرعي األمر والنهي والتحليل والتحرمي ،واحلكم اجلزائي هو الثواب والعقاب يف الدنيا واآلخرة،
فصل احلكم فنجعل هلل احلكم القدري فقط وجنعل ألنفسنا احلكم
فاحلكم املطلق هلل ،ومطلق احلكم هلل تعاىل ،أما أن نُ ّ

الشرعي فهذا منازعة هلل يف حكمه ،وحىت احلكم اجلزائي ُيعلونه ألنفسهم ،فريفع هذا ويذل هذا يكرم هذا ويعاقب

هذا وف ًقا ملقررات صاحب الفضيلة! الذي ينازع هللا يف أخص خصائصه.
فأنت يف األرض متعبد بطاعة هللا سبحانه وتعاىل ورسله الذين بلغوا عنه؛ فاملطلوب منك أن جتعل كل أصناف
تبعا
تبعا لطاعة هللا تعاىل ،وتطيع رئيسك ً
تبعا لطاعة هللا ،وتطيع أابك ً
الطاعات تبع لطاعة هللا تعاىل ،فتطيع أخاك ً
تبعا لطاعة هللا تعاىل ورسله ،فليست هناك طاعة مطلقة
لطاعة هللا ورسوله ،وتطيع شيخك وأمريك وأستاذك ومعلمك ً
إال هلل تعاىل ،فالذي يتفرد ابلطاعة هو املوىل ،والذي يريد أن خيتص ولو جبزء من تلك الطاعة املطلقة فقد ًنزع هللا يف

أخص خصائصه.
َّ ِ
اَّلل وأ ِ
ِ
ول َوأ ِ
ُويل ْاأل َْم ِر ِمْن ُك ْم)
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
ين َآمنُوا أَطيعُوا ََّ َ
قال تعاىلَ ( :ي أَيُّ َها الذ َ

(

) ،يقول العلماء :مل 6يكرر هللا سبحانه

تبعا لطاعة هللا
وتعاىل الفعل مع أويل األمر إشارةً واضحة أن طاعته أويل األمر -سواء كانوا العلماء أو األمراء -تكون ً

ورسوله ،فإذا إنفصال فعليك أن ختتار طاعة هللا ،وهذا اإلنفصال إبتليت به البشرية بعد عشرة قرون من نزول آدم عليه

السالم لألرض فعليك أن ختتار وتنحاز ألحد الفريقني.
تبعا لطاعته.
فالذي له الطاعة املطلقة وحده هو هللا سبحانه وتعاىل ،ومجيع أصناف الطاعات البد أن تكون ً
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يقول الشيخ حممد بن عثيمني يف شرح األصول الثالثة للشيخ حممد بن عبد الوهاب ص :20
"أمر الرب سبحانه شامل لألمر الكوين والشرعي؛ فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه مبا يريد حسب ما تقتضيه
حكمته ،فهو كذلك احلاكم فيه بشرع العبادات وأحكام املعامالت حسب ما تقتضيه حكمته ،فمن اختذ مع هللا تعاىل
7
مشرعاً يف العبادات أو حاكماً يف املعامالت فقد أَ ْشَرك به ومل ُُي ِّقق اإلميان"( ) اه .
َحبَ َارُه ْم
واآلية واضحة يف هذا املعىن ،قال تعاىل (إختَ ُذوا أ ْ
(
لِي عب ُدوا إِ َهلا و ِ
اح ًدا َال إِلَهَ إَِّال ُه َو ُسْب َحانَهُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َن)
َ ُْ ً َ

2

ون َِّ ِ
ورْهبانَهم أَراباب ِمن د ِ
يح ابْ َن َم ْرَميَ َوَما أ ُِم ُروا إَِّال
َُ َ ُ ْ َْ ً ْ ُ
اَّلل َوالْ َمس َ
2
8
)
يشرعوا وُيرموا
الذين إرتضوا ألنفسهم أن
فسمى تعاىل
ّ ،

اباب .ومسّى هذا الفعل من الذين إتبعوهم شرًكا.
وُيللوا أهنم أر ً

يقول الشيخ الشنقيطي يف تفسري أضواء البيان" :وملا كان التشريع ومجيع األحكام – شرعية كانت أو كونية قدرية –
من خصائص الربوبية – كما دلت عليه اآليت املذكورة  -كان كل من اتبع تشريعا غري تشريع هللا قد اختذ ذلك
(

املشرع راب ،وأشركه مع هللا ".ا.ه .

)

9

1

2

وسيأيت معنا يف مبحث توحيد األلوهية والعبادة أن صور العبادة ليست مقصورة أبن تذهب وتصلي وتذبح بل هناك
صور أخطر؛ وهي أن تتبعه فيما ُيلل وُيرم وتطيعه يف خالف طاعة هللا -سبحانه وتعاىل ،-وهذا الصورة اليت أنزلت
فيها هذه اآليت وتلك عبادهتم إيهم ،أما الصورة األوىل فال أحد يفعلها وال أحد يقول لك صلي يل واذبح يل وصم
(

ليأوطف حويل ،ولكن هناك صورة أخطر بكثري وهي أن تتبعه فيما تعلم أنه خالف شرع هللا**.

)

اباب من دون هللا)-:
يقول شيخ اإلسالم إبن تيمية يف جمموع فتاواه تعلي ًقا على هذه اآلية (إختذوا أحبارهم ورهباهنم أر ً
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"قال أبو البخرتي :أما إهنم مل يصلوا هلم ،ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون هللا ما أطاعوهم ،ولكن أمروهم فجعلوا
حالل هللا حرامه وحرامه حالله؛ فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية".اه

(

)

1

3

وأتمل هذه النقطة؛ فحىت هؤالء الذين وصفهم هللا أهنم مشركني ووصفهم أبهنم عبيد هلؤالء األرابب؛ لو قال هلم هؤالء
األرابب إعبدوًن ،لرفضوا ول قالوا هلم :ملاذا نعبدكم؟ حنن نعبد هللا تعاىل .فحىت اليهود ي ّدعون أهنم موحدون ويكرهون
التثليث ج ّدا.
فلماذا جعلهم هللا مشركني؟
اباب رغم أن هؤالء األرابب مل يقولوا هلم إعبدوًن أو صلًّوا لنا؟ ورغم أن هؤالء املشركني مل
وملاذا جعل هللا املشرعني أر ً
يصلوا وال سجدوا هلم بل يرفضون عبادهتم؟
ألهنم أطاعوهم فيما يعلمون أن خالف طاعة هللا سبحانه وتعاىل.
وهؤالء املتبعني مل ينكروا حكم هللا ورسوله بل يعرفون أن التوراة فيها كذا وكذا وأن هذا حرام وهذا حالل؛ ورغم هذا
يغريوا حكم هللا بل حكم هللا اثبت عندهم كما سيأيت معنا عندما نتكلم عن سبب نزلوا آية
إتبعوا األحبار والرهبان ،ومل ّ
3
مكتوب عندهم يف
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن)( )؛ أهنم مل يغريوا حد 2الزًن بل مازال الرجم
املائدة ( َم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
التوراة لو ينكروه حكم هللا ولكنهم إتبعوا الذي وضعه األحبار والرهبان من التحليل والتحرمي ،حىت أهنم عندما ذهبوا
للنيب -عليه الصالة والسالم -كان احلكم مكتوب يف توراهتم فوضع احلرب أصبعه على موضع آية الرجم ليخفيها ،فهم
يعرفون حكم هللا ومل يعتقدوا أن هذا أصبح حالل وهذا أصبح حرام ،بل يعرفون حكم هللا واتبعوهم على ذلك فصار
اباب .وهذا هو احلال اآلن والعياذ ابهلل ،فهو يعرفون أن الراب حالل وأن الزًن حرام ولكن
هؤالء مشركني وأصبح أولئك أر ً

املشرع يشرع خالف لدين هللا.
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وكذلك يقول شيخ اإلسالم إبن تيمية يف نفس الصفحة" :وقال الربيع بن أنس :قلت أليب العالية :كيف كانت تلك
الربوبية يف بين إسرائيل؟ قال :كانت الربوبية أهنم وجدوا يف كتاب هللا ما أمروا به وهنواعنه فقالوا :لن نسبق أحبارًن
بشيء؛ فما أمروًن به ائتمرًن وما هنوًن عنه انتهينا لقوهلم فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب هللا وراء ظهورهم "اه

(

)

ِ
ِ ِ
اعا
متاما حالنا اليوم كما قال الرسول عليه الصالة والسالم يقول( :لتَتَّبِعُ َّن َسنَ َن َم ْن َكا َن قَ ْب لَ ُك ْم شْب ًرا بِش ٍْربَ ،وذ َر ً
وهذا ً
ِ
ب لَ َد َخ ْلتُ ُموهُ)( ) ،فهم إتبعوا الرجال 4وتركوا كتاب هللا ،وهو 3يعرفون أنه كتاب هللا،
بِذ َر ٍاعَ ،ح َّىت لَ ْو َد َخلُوا ُج ْحَر َ
ض ٍّ

1

ويعرفون ما فيه من أحكام ،ويعرفون سنة النيب عليه الصالة والسالم ،واليهود مل ينكروا آية الرجم ومل ُيذفوها من التوراة

ولكن إتبعوا أهواؤهم.
يقول إبن حزم يف الفصل" :ملا كان اليهود والنصارى ُيرمون ما حرم أحبارهم ورهباهنم ،وُيلون ما أحلوا ،كانت هذه
ربوبية صحيحة ،وعبادة صحيحة ،قد دانوا هبا ،ومسى هللا تعاىل هذا العمل اختاذ أرابب من دون هللا وعبادة ،وهذا هو
(

الشرك بال خالف"ا.ه .

)

5

1

3

قال األلوسي يف تفسري هذه اآلية ( َّاختَ ُذوا أَحبارهم ورْهبانَهم أَراباب ِمن د ِ
اَّللِ) " :األكثرون من املفسرين قالوا :ليس
ون َّ
ْ َ َُ ْ َُ َ ُ ْ ْ َ ً ْ ُ
(

املراد من األرابب أهنم اعتقدوا أهنم آهلة العامل .بل املراد أهنم أطاعوهم يف أوامرهم ونواهيهم "اه .

)

جدا ،ولو
وهذه اآلية من سورة التوبة تكلم فيها تقريبًا مجيع العلماء خاصة علماء جند؛ فقد تكلموا فيها كالم كثري ً
أردًن أن نبسطه لطال ،وكلهم قرروا أن صرف الطاعة لغري هللا تعاىل شرك أكرب ،بل أفرد هلا شيخ اإلسالم حممد بن عبد
اباب يف كتابه التوحيد ،فقال" :ابب من أطاع العلماء واألمراء يف حتليل ما رحم هللا وحترمي ما أحل هللا فقد
الوهاب ً
اباب".
ّإختذهم أر ً
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6

وانظر لآلاثر اليت ذكرها بعد هذه الرتمجة :فذكر حتت هذه الرتمجة أثر إبن عباس رضي هللا عنه " :وشك أن تْنزل
عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وتقولون قال أبو بكر وعمر" ،مث ّثىن أبثر آخر

عن اإلمام أمحد قال" :عجبت لقوم عرفوا اإلسناد وصحته ،ويذهبون إىل رأي سفيان ،وهللا تعاىل يقول( :فَ ْليَ ْح َذ ِر
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
اب أَلِ ٌيم)( ) أتدري ما الفتنة؟ 7الفتنة :الشرك؛ لعله إذا 3رد
ين ُخيَال ُفو َن َع ْن أ َْم ِرهِ أَ ْن تُصيبَ ُه ْم فْت نَةٌ أ َْو يُصيبَ ُه ْم َع َذ ٌ
الذ َ
َحبَ َارُه ْم َوُرْهبَانَ ُه ْم أ َْرَاب ًاب ِم ْن
بعض قوله أن يقع يف قلبه شيء من الزيغ فيهلك"اه  ،مث ذكر يف النهاية آية التوبةَّ ( :اختَ ُذوا أ ْ
1
3
8
د ِ
عدي بن حامت رضي هللا عنه.
اَّللِ)( ) مث ذكر حديث
ون َّ
ُ
فجعل الشيخ اآلية آخر الباب وذكر قبلها هذين األثران اللذان يتكلمان عن التقليد ،فالشيخ يريد أن يقول أن التقليد
قد يوقع املقلد يف الشرك فيجعله يتخذ من الذي يقلده رًاب؛ شعر أو مل يشعر ،بل يريد الشيخ أن يقول :أن رد أي
حكم هلل ورسوله قد يصل إذا كان على سبيل اإلعراض والتكرب إىل الشرك والكفر .ويف نفس الرتمجة؛ "تدري ما الفتنة؟
الفتنة :الشرك؛ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع يف قلبه شيء من الزيغ فيهلك".
فالشيخ يريد أن يقول أن التقليد والرد يوصالن للشرك األكرب املخرج من امللة؛فإذا كان التقليد والرد قد يوصالن للشرك
والكفر األكرب؛ فما ابلك ابلتحرمي والتحليل والطاعة املطلقة والتشريع ،فاملسألة أوضح بل جعلها الشيخ هي الرتمجة مث
ختم هبا الباب حبديث عدي بن حامت (فتلك عبادهتم إيهم) ،وهذا من فقه الشيخ.
فاملسألة ليست مسألة هينة ،املسألة قائمة على الطاعة واإلتباع ،وإىل من تصرف هذه الطاعة واإلتباع كما قال تعاىل:
9
قضية أهواء ،وأكثر ما يوقف3يف الكفر كما سيأيت معنا 1اهلوى
(فَال َْجت َعلُوا ََِّّللِ أَنْ َداداً َوأَنْتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن)( ) ،ولكن القضية
وحب الدنيا.
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صور الشرك اليوم أفج من الصور املاضية وعدد األنداد والطواغيت أكرب:
ورهبان؛ فراد ميكن أن حتصرهم بعدد معني ،اما اليوم -فإ ًّن هلل وإًن إليه
ويف القدمي كان األنداد واألرابب أ ْ
َحبَار ُ
راجعون -كثرت اآلهلة وكثرت األنداد واألرابب ،فالدستور ينص على أن حق التشريع جمللس األمة ،فكل عضو يف
اجمللس يشرع من دون هللا سبحانه وتعاىل ،فاحسب هؤالء ليخرج لك عدد األنداد.
والنقطة الثانية :ينص الدستور على أن للملك أو الرئيس من حقه أن يشرع قوانني أو يسموهنا أنظمة ،فانظر كم عدد
األنداد واآلهلة؛ امللحق والفقيه القانوين واملشرع القانوين واملشرع املدين واملشرع التجاري ،فيبعضون التشريع ،وكلما كثر
التبعيض تكثر عدد األنداد واآلهلة ،فصور الشرك اليوم أفج بكثري من الصور املاضية ،وعدد األنداد واألرابب يف أمة
اإلسالم اليوم أكثر بكثري ممن نزلت فيهم تلك اآلية ،فصرًن أسوء حالة من اليهود ،فإًن هلل وإًن إليه راجعون.
وهبذا نكون إنتهينا عن احلديث عن منزلة احلاكمة يف توحيد الربوبية ،وظهر لنا أننا نسري يف سياق واحد ألنه كله من
مشكاة واحدة ،فالكالم عن العالقة بني احلاكمية والدين هو نفسه الكالم عن احلاكمية والشهادتني وهو نفسه الكالم
عن احلاكمية وتوحيد الربوبية.
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اثنيًا منزلة احلاكمية من توحيد األمساء والصفات
السبب يف إعطاء السلف رضوان هللا عليهم أمهية كبرية ملبحث األمساء والصفات:
واليوم -إن شاء هللا وحبوله وقوته -نتكلم عن مناقضة احلكم بغري ما أنزل هللا للنوع الثاين من أنواع التوحيد؛ توحيد
األمساء والصفات:
فنقول مبحث األمساء والصفات من املباحث اليت أوالها السلف عناية فائقة يف القدمي واحلديث ،ونقصد ابلسلف كل
وتنظريا
من سار على منهج أهل السنة واجلماعة قدميًا وحديثًا ،فهذا املبحث هو من املباحث اليت أُشبعت حبثًا وحتقي ًقا
ً
عمدا عن الصراط السوي.
ودراسة ،حىت مل يبقى فيها أي شبهة إال ملن يف قلبه مرض ،أو ملن أراد أن ينحرف ً
جدا؛ ما بني منظور ومنثور ومبسوط وخمتصر وتعليق وحواشي ومتون؛ إىل غري ذلك من
والكتب يف هذا الباب كثري ً
الشيء الكثري.
والسبب يف تفرد هذا املبحث هبذا القدر الفائق من اإلهتمام هو عموم البلوى كما ذكرًن من قبل ،وألن البدعة يف هذا
الباب كانت قد فاق غريها من أبواب اإلعتقاد ،وألن هذا الباب كان حبق الفيصل بني من سار على منهج أهل السنة
صحيحا وبني من سار على عليه من املناهج املختلفة والبدع الضالة ،فتميزوا
سريا
ً
واجلماعة يف النظر واإلستدالل ً
واختلفوا يف ابب األمساء والصفات من ضمن ما اختلفوا فيه.
الثمرة من مبحث األمساء والصفات:
ونُعرف توحيد األمساء والصفات –كما هو معلوم لديكم -أبنه :إثبات ما أثبته هللا لنفسه يف كتابه أو يف سنة نبيه –
عليه الصالة والسالم -من األمساء والصفات على الوجه املراد منها دون حتريف وال تعطيل وال تشبيه وال متثيل.
ونقول عن أمهية مبحث األمساء والصفات أنه ليس املراد من مبحث األمساء والصفات هو حفظ القواعد اليت سار
عليها السلف يف هذا الباب؛ من نفي التشبيه والتمثيل ،والرد على املعطلة واملؤولة ،ومن إثبات املعىن دون كيف ،وغري
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هذه األمساء الكثرية املعروف يف هذا املبحث ،هذا جزء من هذا املبحث ولكن األهم من ذلك معرفة الثمرة احلقيقية
تفكرا حقيقيًا كان من أهم ومن أكرب
من ابب األمساء والصفات ،ذلك أن ابب األمساء والصفات إذا تفكره العبد ً
عوامل تقوية اإلميان.
فبعد أن يؤمن العبد بتوحيد الربوبية ويُؤمن بذات هللا سبحانه وتعاىل؛ البد عليه أن يعمل على تقوية هذا اإلميان وعلى

ترصيص دعائمه؛ فيأيت مبحث األمساء والصفات ،فإميانك أبمساء هللا وصفاته -سبحانه وتعاىل -يورثك اليقني الكامل

ابهلل سبحانه وتعاىل ،فإميانك أبنه -سبحانه وتعاىل -الرزاق القوي املتني؛ يورثك كمال التوكل عليه ،وإميانك أبنه وحده
املتصرف ابلكون الذي بيده النفع والضر؛ يورثك عدم اخلوف وعدم اخلشية إال منه سبحانه وتعاىل ،وقس على ذلك
ابقي األمساء والصفات.
فباب األمساء والصفات يورث القلب احملبة والتعظيم واإلًنبة واإلخبات هلل سبحانه وتعاىل ،كما يورثه اخلوف اخلشية منه
سبحانه وتعاىل ،فيمتلئ قلبك بتلك األعمال القلبية اليت ال قوام لإلميان إال هبا؛ فاإلميان ال يَرسخ وال يتحقق وال تقوم

له معامل يف القلب إال عن طريق تدبرك لباب األمساء والصفات؛ وليس جمرد التوقف عند حد املعرفة الذهنية اجملردة هلذه
القواعد اليت أشرًن إشارة سريعة إليها؛ من الرد على األشاعرة واجلهمية واملعتزلة وغريهم من الفرق اليت ضلت يف هذا
الباب ،فهذا جزء ولكنه ليس الغاية ،الغاية هي أن تتدبر ابلفعل يف أمساء هللا تعاىل ويف صفاته.
والوقوف عند حد الوسيلة دون الغاية إحنراف بني عن القصد ،فالقصد أن يقع يف قلبك تلك األعمال القلبية اليت
أشرًن إىل جزء منها ،القصد من ابب األمساء والصفات أن يقع يف قلبك احملبة والتعظيم واإلًنبة واخلوف والرجاء ،إىل
آخر هذه املعاين اجلليلة اليت ال قوام لإلميان إال هبا.
يقول ابن القيم -وهو ممن أشبعوا هذا املبحث -يقول يف كتاب املشهور مدارج السالكني اجمللد الثالث ص 324؛ يقول
يف بيان أمهية مبحث األمساء والصفات:
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"ال يستقر للعبد قدم يف املعرفة  -بل وال يف اإلميان  -حىت يؤمن بصفات الرب جل جالله ،ويعرفها معرفة خترجه عن
حد اجلهل بربه ،فاإلميان ابلصفات وتعرفها :هو أساس اإلسالم ،وقاعدة اإلميان ،ومثرة شجرة اإلحسان " ا.ه .
فنقول بصورة خمتصرة؛ بدون حتقق القلب –وليس العقل -أبمساء هللا وصفاته ال قوام لإلميان ،بل يصبح عرضة للزوال
مع أي هبّة ولو بسيطة ،فاملقصود احلقيقي من دراسة مبحث األمساء والصفات هو قيام هذه املعاين يف القلوب،
والوقوف عند جمرد الوسيلة هو إحنراف عن القصد.
فاملسألة كما ذكرًن عندما تكلمنا عن مفهوم العلم عند أهل السنة واجلماعة يف مبحث خصائص أهل السنة واجلماعة،
قلنا أن العلم وسيلة للعمل ،فالغاية العمل وليس العلم ،والعلم ما هو ّإال وسيلة لضبط العمل ليصبح العمل وفق
متاما كما تكرر معنا هنا ،ليس املراد من مبحث
الكتاب والسنة ،والوقوف عند جمرد الوسيلة إحنراف بني عن القصدً ،

األمساء الصفات هو تلك القواعد النظرية اجملردة ،وإن كانت على قدر كبري من األمهية ،وهي فرض كفاية فيجب أن
املسلمني أن يقوم منهم هبا ،ولكن اإلقتصار على هذا احلد إحنراف عن القصد ،والبد من اإلتيان من الغاية اليت من

أجلها يتوجب على العبد اإلميان أبمساء هللا وصفاته.
الوجه األول ملناقضة احلكم بغري ما أنزل هللا لتوحيد األمساء والصفات-:
تفرغ
ننقل يف بيان هذا الوجه كالم إلبن القيم يف بيان املقصود احلقيقي من دراسة األمساء والصفات؛ وهو من أكثر من ّ
خاصةً الرد على أهل الكالم مع املعتزلة وأقراهنم ،وأتمل املنهج السلفي
للرد على طوائف اإلحنراف يف هذه الباب ّ

بشموله وكمال يف كالمه رمحه هللا؛ ال التبعيض كما يفعل البعض؛ فيقتصر يف دراسته ملبحث األمساء والصفات على
القواعد النظرية اجملردة وعلى الرد على فالن وعالن ،كل هذه األمور طيبة ،ولكن أين املعاين اليت يراد من أجلها دراسة
هذا املبحث؟ وأين تلك األعمال القلبية اليت البد إذا صدقت أن تتبعها أعمال ظاهرية كما قلنا عندما تكلمنا عن

حقيقة اإلميان عند أهل السنة واجلماعة؟
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خاصا لبيان هذه املسألة ،ابب خاص لبيان املقصود احلقيقي من دراسة ابب األمساء
وقد عقد إبن القيم ابب ً
والصفات ،فقال إبن القيم" :فصل األمساء احلسىن والصفات العلى مقتضيةٌ ألاثرها من العبودية واألمر اقتضائها آلاثرها
(

من اخللق والتكوين".

).

0

4

1

واملراد بتلك "اآلاثر" األعمال القلبية واليت لو صدقت البد أن يتبعها أعمال ظاهرة والبد ،واملراد ابألمر كل األمر؛
سواء يف ذلك األمر الكوين واألمر الشرعي واألمر اجلزائي ،فهو -رمحه هللا -يشري يف كالمه إىل أن األمر كله هلل؛ وهذا
يشمل احلكم واحلاكمية ،فاألمساء والصفات مقتضية للعبودية،ومقتضية إلفراد املوىل-سبحانه وتعاىل -ابحلكم كما قال
1
4
1
ْم إَِّال ََِّّللِ)( ).
تعاىل (إِ ِن ْ
احلُك ُ
يقول إبن القيم" :واألمساء احلسىن والصفات العال مقتضية آلاثرها من العبودية واألمر اقتضاءها آلاثرها من اخللق
والتكوين؛ فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباهتا ومقتضياهتا؛ أعىن من موجبات العلم هبا والتحقق مبعرفتها ،وهذا
مطرد يف مجيع أنواع العبودية اليت على القلب واجلوارح؛ فعلم العبد بتفرد الرب تعاىل ابلضر والنفع والعطاء واملنع واخللق
والرزق واإلحياء واإلماتة يثمر له عبودية التوكل عليه ابطنا ولوازم التوكل ومثراته ظاهرا وعلمه بسمعه تعاىل وبصره وعلمه
وأنه ال خيفى عليه مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة األعني وما ختفى الصدور
يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ماال يرضى هللا وأن ُيعل تعلق هذه األعضاء مبا ُيبه هللا ويرضاه
فيثمر له ذلك احلياء ابطنا ويثمر له احلياء اجتناب احملرمات والقبائح ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورمحته
توجب له سعة الرجاء وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة حبسب معرفته وعلمه وكذلك معرفته جبالل هللا
وعظمته وعزه تثمر له اخلضوع واالستكانة واحملبة وتثمر له تلك األحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي
موجباهتا ،وكذلك علمه بكماله ومجاله وصفاته العلى يوجب له حمبة خاصة مبنزلة أنواع العبودية ،فرجعت العبودية كلها
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إىل مقتضى األمساء والصفات وارتبطت هبا ارتباط اخللق هبا فخلقه سبحانه وأمره هو موجب أمسائه وصفاته يف العامل
(

وآاثرها ومقتضاها ألنه ال يتزين من عباده بطاعتهم وال تشينه معصيتهم"

) اه .

2

4

فبني الشيخ أن املقصود من اإلميان بتوحيد األمساء والصفات ليس جمرد املعرفة الذهنية فقط وإمنا املقصود أن نفهمها
كما فهما رسول هللا -عليه الصالة والسالم -وصحابته الكرام لفظًا ومعىن ،والتعبد هلل -سبحانه وتعاىل -هبا والعمل
مبقتضاها؛ فأن تؤمن أبنه الرازق وتثبت له هذا اإلسم والصفة مث تذهب وتطلب الرزق من غريه فهذه دعوى ابطلة.
وأن تؤمن أبنه النافع الضار مث تذهب وتتوكل على غريه ،فهذه دعوى ابطلة.
وأن تؤمن أبنه الذي بيده مقاليد السماوات واألرض مث تستنصر وتستغيث بغريه فهذه دعوى ابطلة.
وأن تؤمن أبنه احلكم واحلاكم مث تذهب وُحت ِّكم غريه وترضى حبكم غريه؛ فهذه دعوى ابطلة بل من نواقض توحيد
األمساء والصفات.
ومن تلك األمساء ولتلك الصفات اليت نثبتها هلل -سبحانه وتعاىل -كما أثبتها هو لنفسه وكما أثبتها له رسوله -صلى
هللا عليه وسلم -صفة احلكم وإسم احلكم واحلاكم ،فلماذا يُ ّبعِض البعض الدين ويُرّكزوا على بعض اجلوانب ويرتك
غريها ،فنحن نريد أن أنخذ الدين بكليته ،فمن تلك األمساء والصفات أن هللا-سبحانه وتعاىل -هو احلاكم احلكم وأن
ْم إَِّال ََِّّللِ أ ََمَر أََّال تَ ْعبُ ُدوا إَِّال إِ َّيهُ)( ) ،ومنها قوله
له احلكم ،وهذا مصرح به يف عدة آيت ،منها قوله تعاىل( :إِ ِن ْ
احلُك ُ
ِ ِِ 1
4
( )
اَّلل َُي ُ4كم َال مع ِ
ِ
يع
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س
و
ه
و
ه
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ْ
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َ
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3

4

أنه له من تلك الصفة غايتها وكماهلا املطلق فقال (وهو أَسرع ْ ِ
اصِربُوا َح َّىت َُْي ُك َم َّ
ََُ َْ ُ
احلَاسبِ َ
ني)  ،ومنها قوله تعاىل (فَ ْ
اَّللُ
1
4
7
ِِ ( )
َ
ي
ل
أ
(
تعاىل
له
و
ق
ومنها
كمني،
احلا
خري
بل
جمرد
حاكم
ليس
وتعاىل
سبحانه
فهو
ني)
بَْي نَ نَا َوُه َو َخْي ُر ْ
َ
س َّ
احلَاكم َ
ْ
اَّللُ
َ
1
4
ِأبَح َك ِم ْ ِ ِ
وخري الفاصلني ،وكل هذا
احلاكمني وأحسن احلاكمني
ني)( ) ،فهو تعاىل أحكم 8احلاكمني وأسرع
احلَاكم َ
ْ
إشارة أنه ابإلضافة لتفرده أبصل الصفة اليت هي احلكم تفرد بكماهلا وبغايتها املطلقة ،وقال تعاىل ( َذلِ ُك ْم ِأبَنَّهُ إِ َذا ُدعِ َي
4
9
ْم ََِّّللِ الْ َعلِ ِّي الْ َكبِ ِري)( ).
اَّللُ َو ْح َدهُ َك َف ْرُْمت َوإِ ْن يُ ْشَرْك بِِه تُ ْؤِمنُوا فَ ْ
َّ
احلُك ُ
وكذلك يف آيت كثرية يصف هللا نفسه أبنه حكيم ،ونتوقف عند هذا اإلسم (احلكيم) كما توقفنا عند غريه؛ هذا
اإلسم مشتق من مادتني من احلكم ومن احلكمة،فسبحانه وتعاىل هبذا اإلسم يريد أن يلفت أنظارًن إىل أمر؛ فهو مجع
سبحانه وتعاىل يف هذا اإلسم بني احلكم وبني احلكمة،فهو تعاىل خيربًن هبذا اإلسم وحده أنه ليس فقط حاكم وحكم
فهو ابإلضافة هلذا هو حكيم.
عادي بل هو حكم
حكم ٌ
وهذا الكالم يعين أن هللا -سبحانه وتعاىل -صاحب احلكم وصاحب احلكمة؛ فهو ليس ٌ

حكيم يف حكمه ،واحلكمة هي وضع الشيء يف موضعه بغري جماوزة؛ بدون إفراط وال تفريط ،فاهلل سبحانه وتعاىل
يوضح لنا من خالل هذا اإلسم فقط أن أحكامه هي الغاية من احلكمة؛ مبعىن أن أحكامه يف موضعها التام الذي ال

ُيوز أن تتقدم عنه أو تتأخر،فهو -سبحانه وتعاىل -يوضح لنا أنه أنزل هذه األحكام بقدر ،وأن أي تدخل فيها
اف عما أنزلت من أجله ،فهو حكيم يف حكمه.
ابلزيدة أو النقصان هو إحنر ٌ
ك َح ِك ٌيم
كثريا ما يقرن املوىل-سبحانه وتعاىل -هذا اإلسم (احلكيم) مع إسم آخر هو (العليم) ،فيقول (إِ َّن َربَّ َ
كذلك ً
1
5 1
1 5
) ( 0
ِ ( )
موضعه الذي
ابإلضافة إىل أنه يف
جدا أن حكمه
َعل ٌيم)
ك َح ِك ٌيم َعلِ ٌيم)  ،ويف هذا إشارة واضحة ً
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حكم مبين على العلم التام
مبين على العلم ،وليس فقط على جمرد العلم بل ٌ
إقتضته حكمته سبحانه وتعاىل؛ فهو حكم ٌ

بين على علم من له علم كل ما يف السماء واألرض ،وعلى علم من له السر النجوى ،وهو
الكامل الشامل،
وحكم م ُّ
ٌ
حكم من يعلم النفس ودواخلها ،بل هو حكم من له علم كل خلجات قلبك ونفسك سبحانه وتعاىل.

فمن أظلم الظلم أن تؤمن أن ربك حكيم عليم مث تذهب حلكم غريه أو حتكم نفسك وآرائك وأهوائك ،فاهلل –عز
وجل-هو الذي خلق هذه النفس ،وهو الذي يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور ،وهو الذي يعلم كيفيّة صالحها؛
فيعلم سبحانه وتعاىل وما يصلحاها ،ويعلم األحكام اليت تتناسب مع تلك النفس فهو الذي خلقها على غري مثال

سابق ،فكونك تذهب حلكم غريه خلل يف التفكري؛ فكيف تؤمن أن هللا خلقك ويعلم ما يف نفسك مث تذهب لتطلب
صالح نفسك وغريك حبكم غريه.
متاما ،ويعرف كيف يصلحها إذا
متاما كرجل ترك مهندس قد صنع وإخرتع جهاز أو ماكينة ،يعلم تركيبها ً
فحالك ً
صنعها ومل
أصاهبا اخللل والعطب ،فيأيت وأيخذ املكينة واجلهاز لرجل آخر ليس له أي عالقة ابجلهاز ،ورمبا ما رأى ُ
أصال؛ فيذهب هبا إىل طبيب أو يذهب هبا إىل حمامي
يشارك يف ذلك ،ابإلضافة إىل ذلك هو غري خمتص هبذه الصنعة ً

أيضا غري
أو إىل غري ذلك من املهن ،فباإلضافة إىل أنه مل يشارك يف صنعها ومل يرى صاحبها وهو يصنعها هو ً
متخصص ،فيذهب هبا إليه حىت يصلحها ،فهل يقبل هذا عقل؟ بل هذا كالم ابطل ،ويف دنيا الناس ال ُيدث؛
فأحدهم إذا أصيبت سيارته بعطل يبدأ يبحث عن أحذق وعن أمهر ميكانيكي ،خاصة إذا كان هذا امليكانيكي قد
شارك يف صناعتها.
فاهلل -عز وجل -هو الذي خلق هذه النفس وهو الذي يعلم ما يصلحها ويعلم ما فيها ويعلم مكنوًنهتا وهو الذي
يعلم السر وأخفى ،وهو أقرب إىل أحدًن من حبل الوريد؛ مث نذهب لنطلب صالح أنفسنا بتحكيم غريه ،فالعقل
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض)( ) ،وال
مبدئيا يرفض هذا األمر ،فهم مل يشاركوا يف اخللق ،قال تعاىلَ ( :ما أَ ْش َهدت ُ
ُّه ْم َخ ْل َق َّ َ َ
سورة يوسف ،6 -وقد ورد ورد اإلقرتان بني إمسي هللا (عليم حكيم) يف  15موضع من القرآن.
()151
سورة الكهف\.18
()152
121

يعلمون ما يف النفس وال يعرفون مكنوًنهتا ،وال يعرفون ما يصلحها ،ولذلك رأينا التخبط املشني الذي أييت به أصحاب
ابطال أهنم مصلحون ،وهم املفسدون غاية اإلفساد.
زعما ً
القوانني مث يزعمون ً
ِ
إنقيادا
ومقتضى اإلميان ابسم هللا احلكيم وابسم هللا العليم وأبنه تعاىل حكيم عليم يقتضي منك أن تذعن وتُسلّم وتنقاد ً

وتسليما مطل ًقا جلميع أحكامه ،أما أن تؤمن أنه حكيم عليم مث تذهب حلكم غريه فهذا ضالل
وإذعاًن مطل ًقا
مطل ًقا
ً
ً
مبني ومناقضة واضحة لتوحيد األمساء والصفات.

(

وكذلك أثبتت السنة النبوية لنا هذا اإلسم وهذه الصفة ،وذلك يف ما أخرجه إبن داوود
(

والبيهقي

)

وصححه األلباين 5يف اإلرواء

(

)

)

(

والنسائي

)
1

أنه –عليه 5الصالة 6والسالم -قال(1 :إن هللا 5هو احلكم وإليه احلكم)،

فاستخدم عليه الصالة والسالم صيغة قاطعة للنزاع ،وانظر إىل أفصح من نطق،قال( :وإليه احلكم) ومل يقل احلكم إليه؛
فق ّدم اجلار واجملرور بغرض التخصيص واحلصر أي احلكم إليه وحده سبحانه وتعاىل.
جدا ،يروي هذه القصة شريح بن هانئ عن أبيه أنه قَ ِدم يف وفد قومه للنيب صلى هللا عليه
وللحديث قصة طريفة ً
جمرد فالرجل مل ميارس التشريع ومل
وسلم؛ فسمعهم رسول هللا-عليه الصالة والسالم -يكنّون أابه أبيب احلكم ،وهو إسم ّ
ميارس احلاكمية ،ورغم أن املسألة مسألة إسم فقط ،والرجل جاء ليسلم ورضي حبكم هللا وحكم رسوله صلى هللا عليه

جدا واملفاصلة بني احلق والباطل ،فاإلسالم قائم على التمييز بني سبيل املؤمنني
وسلم ،ولكن ال بد من التمييز الواضح ً
بكل ما يتضمنه من خصائص وصفات وسبيل اجملرمني بكل ما يتضمنه من خصائص وصفات ،فسأله النيب-عليه
الصالة والسالم( -ملاذا يكنّونك أبيب احلكم؟) مث قال له عليه السالم( :إن هللا هو احلكم وإليه احلكم) ،وكناه النيب
عليه الصالة والسالم أبكرب أبنائه فقال له:أنت أاب شريح.
سنن أيب داوود حديث رقم (.)4955
()153
سنن النسائي حديث رقم (.)5387
()154
السنن الكربى للبيهقي حديث رقم (.)20511
()155
156واء الغليل لألابين (.)2615
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3

فهذا إذا كان هذا ملن تسمى هبذا اإلسم فقط؛ فما ابلك مبن أعطى لنفسه هذا احلق ومارسه ممارسة عملية بل وساق
جتربا؟
قهر او ً
الناس إليه ً
يقول إبن األثري معل ًقا على سبب تغيري النيب عليه الصالة والسالم إلمسه" :وإمنا كره له ذلك لكي ال يشارك هللا يف
صفته".
أيضا كان النيب-عليه الصالة والسالم -يقول يف دعاء اإلستفتاح يف صالة التهجد كما أخرج البخاري يف
كذلك ً
صحيحه؛ كان مما يقول ضمن دعاء طويل( :اللهم لك أسلمت ،وعليك توكلت ،وبك آمنت ،وإليك أنبت ،وبك
5
)
التخصيص واحلصر يف قوله (وإليك 1حاكمت).
أيضا ق ّدم اجلار 7واجملرور إلفادة
وهنا ً

(

خاصمت ،وإليك حاكمت)

يقول صاحب لسان العرب يف شرح قوله -عليه الصالة والسالم( :-وإليك حاكمت) يف اجمللد الثاين ص " :9052أي
رفعت احلكم إليك وال حكم إال إليك".

(

8

)

1

5

يقول الشيخ عبد العزيز بن ًنصر اجلليل يف كتابه (إن ربك عليم حكيم)" :إن اسم (احلكيم) هلل سبحانه يفرض على
العبد االستسالم لشرع هللا احلكيم ،فيحكم به ،ويتحاكم إليه،ويرفض كل شرع خيالف شرع هللا حكماً وحتاكماً  ،ويؤمن
إمياًنً جازماً أن من شرع ديناً ونظاماً مل أيذن به هللا تعاىل،وادعى أنه أصلح حلياة الناس ومعاشهم،أو ساواه بشرع هللا ،
أو جوز احلكم به  ،فإنه قد أشرك ابهلل عز وجل  ،ومن أطاعه يف ذلك على علم فقد أشرك ابهلل أيضاً ،ذلك ألن يف
هذا الصنيع كفراً أبمساء هللا عز وجل وصفاته  ،ومنها اسم (احلكيم) ،فوق ما فيه من كفر بتوحيد األلوهية  ،وابلذات
توحيد الطاعة واإلتباع" اه .

(

)

9

صحيح البخاري (.)6317
()157
لسان العرب .142 -12
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1

فاحلكم بغري ما أنزل هللا والتحاكم لغري شرع هللا يتضمن الكفر واجلحود إبسم هللا احلكيم ،بل هذا اإلسم كما ذكرًن من
خصائص الربوبية ،وهذا اإلسم وهذا الصفة أنه حكم حاكم وله احلكم من الصفات الذاتية والفعلية هلل عز وجل،
فصفات هللا تعاىل على نوعني؛ صفات ذات وصفات فعل ،وصفات الذات تدخل فيها الصفات اخلربيّة ،وهذه الصفة

وحكيما ،وكذلك هي صفة فعلية فله احلكم مىت
وحكما
حاكما
ً
ً
صفة ذاتية وصفة فعلية ،فاهلل عز وجل مل يزل وال يزال ً
يشاء وأين ما شاء؛ يستوي يف ذلك احلكم الشرعي احلكم الكوين واحلكم اجلزائي ،كما أن الكالم صفة ذات وصفة

فعل.
كفرا أبمساء هللا عز وجل وصفاته ومنها احلكيم" ،فمن
والكالم الذي يهمنا هو قول الشيخ "ذلك ألن يف هذا الصنيع ً

يقر أبنه حكيم مث ُيكم بغري شرعه أو يتحاكم إىل غريه فهذا يكفر هبذا اإلسم ومبقتضاه وأبثره ،فاإلدعاء اجملرد ال يفيد

بشيء ،والذي يكفر إبسم من أمساء هللا سبحانه وتعاىل كافر خارج من امللة ،والكفر أبنه-سبحانه وتعاىل -ح َكم
َّ ِ
ِ
ين
َمسَاءُ ْ
حاكم وحكيم يدخل يف ابب اإلحلاد يف أمساء هللا تعاىل ،يقول تعاىل (وهلل ََِّّللِ ْاأل ْ
احلُ ْس َىن فَ ْادعُوهُ هبَا َو َذ ُروا الذ َ
0
حصرها إبن القيم يف مخسة 6أنواع ،قال رمحه هللا يف
َمسَائِِه َسيُ ْجَزْو َن َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن)( ) ،ولإلحلاد أنواع
يُْل ِح ُدو َن ِيف أ ْ

جمموع الفوائد اجمللد األول ص  190يقول رمحه هللا" :واإلحلاد يف أمسائه هو العدول هبا وحبقائقها ومعانيها عن احلق
الثابت هلا وهو مأخوذ من امليل كما يدل عليه مادته ل ح د فمنه اللحد وهو الشق يف جانب القرب الذي قد مال عن
الوسط ومنه امللحد يف الدين املائل عن احلق إىل الباطل" ،مث ذكر إبن القيم رمحه هللا أنواع اإلحلاد يف أمساء هللا وعدها
مخسة أنواع فذكر منها:
"ورابعها :تعطيل األمساء عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول من اجلهمية وأتباعهم إهنا ألفاظ جمردة ال تتضمن
صفات وال معاين فيطلقون عليه اسم السميع والبصري واحلي والرحيم واملتكلم واملريد ويقولون ال حياة له وال مسع وال

بصر وال كالم وال إرادة تقوم به وهذا من أعظم اإلحلاد فيها عقال وشرعا ولغة وفطرة" اه .

سورة األعراف \ .180
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1

وهذا النوع الرابع هو ما فعله اجلهمية واملعتزلة ،وكذلك األشاعرة واملاتريدية فحقيقة مذهبهم التجهم ولكن يغلفون
الباطل أبثواب رقيقة من احلق ،فهؤالء يثبتون اإلسم وينفون معناه فيقولون :هو السميع والبصري واحلي والرحيم و املتكلم
ولكنه ال حياة له ال مسع له ال كالم له ال إرادة له ال علم له ،فيثبتون اإلسم مث يعطلون عن حقيقته ومعناه مقتضاه.
متاما مثل الذي يؤمن أنه حكم وأنه حكيم مث يف التطبيق العملي يقول بلسان احلال ال حكم له ،ال أمر له ال هني
وهذا ً
له ،ال تشريع له ،ال سلطة له على عباده ،فهو جحد صريح ألمساء هللا احلَ َكم واحلَاكم واحلَكيم ولصفاته اليت هي من
صفات كماله احلكم واحلكمة ،فحكمه وأحكامه من مقتضيات حكمته سبحانه وتعاىل.

يقول القاضي عياض يف كتابه الشفا اجمللد الثاين ص " :1080من نفى صفة من صفات هللا تعاىل الذاتية ،أو جحدها
مستبصرا يف ذلك كقوله :ليس بعامل وال قادر وال مريد وال متكلم وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة له تعاىل فقد
نص أئمتنا على اإلمجاع على كفر من نفى عنه تعاىل الوصف هبا وأعراه عنها".

(

1

) اه .

فنقل الشيخ اإلمجاع على كفر من يثبت هلل اإلسم مث ُيرده عن األثر أو الصفة اليت هي من مقتضياته .واجلحد يف كالم
الشيخ السابق ليس هو عدم إعتقاد القلب أبن ال يعتقد بقلبه أبن هللا عليم وحكيم وحكم؛ فهو بنفسه قال أو
جدا وستمر معنا ابلتفصيل
جحدها
مستبصرا أي أنه جحدها وهو يعرف فالقلب معتقد وموقن ،وهذه النقطة مهمة ً
ً

جدا يف الوجود البشري ،ألن توحيد
عندما نتكلم عن صور اجلحود ،فليس معنا اجلحد هنا إنكار القلب فهذه ًندرة ً

الربوبية من األمور اليت تقررها الفطرة وكذلك توحيد األمساء والصفات ،وكما نقلنا لكم حىت الشاعر اجلاهلي عنرتة
مؤمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الصفات ،وكفار قريش أثبتوا هلل تعاىل كثري من الصفات كما قال تعاىل على لساهنم
(خلقهن العزيز العليم)

(

2
حديثنا توحيد الربوبية.
) ،كما ذكرًن عند

6

كتاب (الشفا بتعريف حقوق املصطفى) للقاضي عياض طبعة دار الفيحاء – عمان،619-2 :
()161
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وتعبدا ،وأدل
علما ً
وعمال ً
فاجلحد هنا ليس اإلنكار وإّمنا هو اإلعراض عن موجب هذا اإلسم وموجب هذه الصفة ً
3
ِ
إعتقادا بلغ
تعتقد
استَ ْي َقنَ ْت َها أَنْ ُف ُس ُه ْم ظُْل ًما َوعُلًُّوا)( ) ،فقلوهبم كانت
ً
دليل على ذلك قوله تعاىلَ ( :و َج َح ُدوا هبَا َو ْ
درجة اليقني ،كما قال إبن عباس (يقينهم يف قلوهبم)

(

) ،و إعتقادهم ليس 4إعتقاد جمرد وإمنا إعتقاد 6وصل درجة

اليقني ،وإعتقاد نص املوىل من فوق سبع مساوات أنه وصل درجة اليقني ،ورغم هذا كفروا.
وتعبدا
علما ً
وعمال ً
فاملقصود ابجلحد هنا اإلعراض عن قبول حكم هللا تعاىل وحكم رسوله ،واإلعراض عن القيام ً
مبوجبات هذه الصفة ،فليس معىن أن ُيحد املرء أن هللا حاكم وحكم وحكيم أنه يقول ليس حكم وليس حكيم أو أن
قلبه ال يعتقد هبذا بل كل طواغيت العرب والعجم يعتقدون أن هللا حكم وحاكم وحكيم ،ولكنها األهواء هي اليت
كفرا أكرب خمرج من
أوقعتهم يف الكفر األكرب املخرج من امللة ،يعين حىت على شرط من يشرتط اجلحود هؤالء كفروا ً
امللة.
علما
إذًا كل من أنكر صفة من صفات هللا -سبحانه وتعاىل -الثابتة له؛ وكل من أعرض عن القيام مبقتضاها وأاثرها ً
وتعبدا له سبحانه وتعاىل؛ وكل من مل يقم حبق العبودية اليت تقتضيها هذا الصفة وجحدها على املعىن الصحيح
ً

للجحد؛ فهو كما قال القاضي عياض نص العلماء على كفره.
وعلى هذا كل من إدعى أن هللا حكم حاكم حكيم مث قال بلسان احلال أو املقال :ال حكم له ،ال شرع له ،ال أمر له،
كفرا أكرب خمرج من امللة مبقتضى مناقضته لتوحيد األمساء والصفات،
ال هني له ،ال تشريع له ،ال سلطة له ،فهو كافر ً

فهذا هو الوجه األول.

سورة النمل\.14
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الوجه الثاين ملناقضة احلكم بغري ما أنزل هللا لتوحيد األمساء الصفات-:
إنتهينا من الوجه األول الذي يتبني به مناقضة احلكم بغري ما أنزل هللا لتوحيد األمساء والصفات ويبقى معنا وجه آخر،
نصوصا يف غاية
نص يف كتابه الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه
ً
وهذا الوجه هو هللا -سبحانه وتعاىلّ -

الوضوح ،ونصوص متكررة تكر ًارا شديدة على صفات من له احلكم؛ فهذه الصفات من إستجمعها فله احلكم ،فأنت
أيها الطاغوت إذا رأيت يف نفسك أنك قد مجعت هذه الصفات فلك احلق يف أن حتكم الناس ولن ننازعك يف

حكمك ولن ننكر عليك.
أما إذا تبني أن تلك الصفات املتكررة والكثرية اليت بينها هللا -سبحانه وتعاىل -يف كتابه ليس لك منها شيء وأنك
معاند معاندة تطغى عن احلد ،وأنك تريد أن تنازع هللا يف أخص خصائصه؛ فقد بلغت يف العتو –كما قال سيد
(

قطب رمحه هللا -أن تقول بلسان احلال أو بلسان املقال( :أ ًََن َربُّ ُك ُم األ َْعلَى)

جزئية مفردة فقد قال أًن ربكم األعلى وسيأيت معنا كالم الشيخ إبن عثيمني.
نقل كالم نفيس للشيخ الشنقيطي والتعليق عليه

(

):

6

)
يشرع من 5دون هللا ولو يف
 ،فكل من ّ

6

نقال يف منتهى النفاسة للشيخ العالمة بقية السلف حممد األمني الشنقيطي
وتفصيال وننقل لكم ً
ً
ونزيد املسألة شرحاً
رمحه هللا ،يتكلم فيه عن الوجه الثاين الذي يتبني به أن مناقضة احلكم بغري ما أنزل هللا لتوحيد األمساء والصفات مناقضة
واضحة ،وأن الذي يشرع للناس يقول بلسان احلال أو املقال أًن ربكم األعلى ،يقول الشيخ أثناء تفسريه لسورة الشورى
7
ٍ
ِِ ِ
ذلك تتمة
اَّللِ)( ) ،واآلية هلا بعد
ْمهُ إِ َىل َّ
اجمللد السابع ص  163عند قوله تعاىلَ ( :ما ْ
اختَ لَ ْفتُ ْم فيه م ْن َش ْيء فَ ُحك ُ

سورة النازعات\ .24
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1

ْم إَِّال ََِّّللِ)
حيث بدأ املوىل سبحانه وتعاىل يبني صفات من له احلكم ،وملاذا نقول حنن (إِ ِن ْ
احلُك ُ

(

) ،وملاذا نعترب من

أصل الدين والتوحيد ،يقول الشيخ:

" اعلم أن هللا  -جل وعال  -بني يف آايت كثرية صفات من يستحق أن يكون احلكم له ،فعلى كل عاقل أن
يتأمل الصفات املذكورة اليت سنوضحها اآلن  -إن شاء هللا  -ويقابلها مع صفات البشر املشرعني للقوانني
الوضعية ،فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع ،سبحان هللا وتعاىل عن ذلك ،فإن كانت تنطبق عليهم
 ولن تكون -فليتبع تشريعهم .وإن ظهر يقينا أهنم أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك ،فليقف هبم عندحدهم ،وال جياوزه هبم إىل مقام الربوبية.
سبحانه وتعاىل أن يكون له شريك يف عبادته أو حكمه أو ملكه.
اختَ لَ ْفتُ ْم فِ ِيه ِم ْن َش ْي ٍء
فمن اآلايت القرآنية اليت أوضح هبا  -تعاىل  -صفات من له احلكم والتشريع قوله هناَ (:وَما ْ
ِ
فَحكْمه إِ َىل َِّ
السماو ِ
ِ
اَّلل رِيب علَي ِه تَوَّك ْل ِ ِ ِ
ات
اَّلل) ،مث قال مبينا صفات من له احلكم( :ذَل ُك ُم َُّ َ ّ َ ْ َ ُ
ُ ُُ
يب فَاط ُر َّ َ َ
ت َوإلَْيه أُن ُ
ض جعل لَ ُكم ِمن أَنْ ُف ِس ُكم أ َْزواجا وِمن ْاألَنْع ِام أ َْزواجا ي ْذرُؤُكم فِ ِيه لَي ِ ِ ِ
الس ِميع الْب ِ
يد
صريُ لَهُ َم َقالِ ُ
س َكمثْله َش ْيءٌ َوُه َو َّ ُ َ
َو ْاأل َْر ِ َ َ َ ْ ْ
ْ ًَ َ َ َ ًَ ََ ْ ْ َ
السماو ِ
ط ِّ
ات َو ْاأل َْر ِ
الرْز َق لِ َم ْن يَ َشاءُ َويَ ْق ِد ُر إِنَّهُ بِ ُك ِّل َش ْي ٍء َعلِ ٌيم) ".أه
ض يَْب ُس ُ
َّ َ َ
فالشيخ يدعوا أن نتأمل يف الصفات اليت يستحق من يتصف هبا أن يكون له احلكم ،وأن ينظر هل تنطبق هذه
الصفات على املشرعني للقوانني الوضعية؟ فإذا وجدها تنطبق فليتبع تشريعهم وليذعن هلم وليعرتف هلم أبحقية احلكم،
أبدا أبي حال من األحوال ،ولكن هذا من ابب جمادلة اخلصم.
ولن يكون هذا ً
وانظر لتعبريات الشيخ عندما يتكلم عن هؤالء احلكام واملشرعني ما مل أيذن به هللا؛ فهو يستخدم تعبريات يف منتهى
َصغَُر " ،تستشف منها أن قلبه ُيرتق أملا ،فيجب على كل إنسان أن ال يقف
س َوأَذَ ُّل َوأ
َخ ُّ
ْ
َح َق ُر َوأ َ
القسوة والشدة؛ "أ ْ
ً
هبؤالء الطواغيت عند حدهم ،الطغيان هو جماوزة احلد ،فنقول طغى املاء أن زاد وجاوز.
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وهذه املسألة يف غاية اخلطورة وال تقف عند حد املعصية فهذه الفعلة صاحبها يدعي صفات هللا عز وجل اليت ستأيت
معنا ،فيدعي أنه اخلالق ويدعي أنه املالك املصرف املكون ،ففي اجلملة يدعي أنه إله وأنه رب وإن مل يقل ذلك.
أوال األصل أن
اختَ لَ ْفتُ ْم فِ ِيه ِم ْن َش ْيء فَ ُحكْمه إِ َىل َّ
اَّلل) فقرر تعاىل ً
وأول آية إستشهد هبا الشيخ هي قوله تعاىلَ ( :وَما ْ

احلكم هلل؛ مث يعلل أحقيته سبحانه وتعاىل أبحقيته ابحلكم ،فيذكر الصفات اليت أهلته سبحانه وتعاىل أن يتفرد ابحلكم،
فلنسمع هذه الصفات ونعقد مقارنة بني هللا سبحانه وتعاىل وبني احلكم ،فقال تعاىل ( َذلِ ُك ُم هللا) فذكر األلوهية ( َرِّىب):
السماو ِ
ِ
الربوبية( ،علَي ِه تَوَّك ْل ِ ِ ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َج َع َل لَ ُكم ِّم ْن أَن ُف ِس ُك ْم
َْ َ ُ
يب) فذكر صفة التوكل واإلًنبة( ،فَاط ُر َّ َ َ
ت َوإلَْيه أُن ُ

ذكرا وأنثًى،
أ َْزَو ً
اجا) فهل جعل لنا هؤالء املشرعني أزواج وهل شاركوا هللا تعاىل يف خلقه وقسمته؟ ويف جعله الناس ً
ِ
ِ
اجا يَ ْذ َرُؤُك ْم فِ ِيه) فهل خلق هؤالء املشرعني األنعام؟ كال بل لو إجتمع اإلنس واجلن على أن خيلقوا
( َوم َن ْاألَنْ َعام أ َْزَو ً
ذاببة واحدة ملا استطاعوا.
والذي يتابع منكم األحباث اليت ُيريها هؤالء الكفرة يف أمريكان اجلنوبية ُيد أهنم ُياولون فيها خلق خلية حية ،وهلم
حماوالت يف ختليق األجنة من مئات السنوات ،والذي يتابع هذه األحباث يرى بشاعة ما يفعلوه ،أجنة مشوهة؛ نصف
حيوان ونصف إنسان ونصف محار ،وهي ال تعيش ،فرييدوا أن ينازعوا هللا سبحانه وتعاىل يف خصائصه فرييدوا أن
خيلقوا ،ولن يستطيعوا أن خيلقوا جناح بعوضة.
متاما كالذي يدعي لنفسه حق اخللق وحق التكوين ،ألن من له حق اخللق هو
فالذي يدعي لنفسه حق التشريع هو ً
نفسه من له حق التشريع وحق احلكم ،والعكس ابلعكس.

ِ ِِ
الس ِميع الْب ِ
صريُ) وهذه اآلية هي قاعدة وأصل يف ابب األمساء والصفات ،فهل يف هؤالء
س َكمثْله َش ْيءٌ َوُه َو َّ ُ َ
(لَْي َ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض) ،فهل هلؤالء مقاليد السماوات واألرض؟ بل أحدهم
املشرعني من ليس كمثله شيء؟ (لَهُ َم َقالِ ُ
يد َّ َ َ
يصيبه مرض بسيط فيطرح يف الفراش ،وال ميلك لنفسه شيء ،بالء بسيط ُيعله يكره احلياة.
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(يَْب ُسط الِّرْزق لِ َم ْن يَ َشاء َويَ ْق ِدر) فهل هؤالء املشرعني يبسطوا الرزق ملن يشاؤوا؟ بل هللا هو الذي يبسط الرزق عليهم

ويقدر عليه  ،والعجب العجيب أهنم مل يقابلوا نعمة هللا ابلشكر واإلًنبة وإمنا قابلوها ابلكفر والطغيان ،تلك النعمة اليت
مل يكونوا ُيلمون هبا يقابلوها ابلكفر عيا ًذا ابهلل( ،إِنَّهُ بِ ُك ِّل َش ْي ٍء َعلِ ٌيم) وهؤالء الطواغيت أحدهم ال يعلم ما ُيري يف
بيته ،فالبيت فيه ما فيه وصاحب البيت ال يعرف ،مث ُيكم هلم ويشرع هلم ،وانظر لتعليق الشيخ ففيها الكفاية؛ يقول
الشيخ بعد أن ذكر هذه اآليت:
" فهل يف الكفرة الفجرة املشرعني للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف أبنه الرب الذي تفوض إليه األمور،
ويتوكل عليه ،وأنه فاطر السماوات واألرض  -أي خالقهما وخمرتعهما  -على غري مثال سابق ،وأنه هو الذي
الضأْ ِن اثْنَ ْ ِ
ني) ،وأنه
خلق للبشر أزواجا ،وخلق هلم أزواج األنعام الثمانية املذكورة يف قوله تعاىلَ( :مثَانِيَةَ أ َْزَو ٍاج ِم َن َّ
ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ،وأنه له مقاليد السماوات واألرض ،وأنه هو الذي يبسط الرزق ملن يشاء
ويقدر  -أي يضيقه على من يشاء  -وهو بكل شيء عليم".
متاما مثل أن تؤمن أبنه ليس كمثله شيء ،ألنه هذه الصفات هي اليت جعلت املوىل سبحانه
فأن تقبل بفالن مشرع هو ً

وتعاىل يتفرد ابحلكم ،وكون هللا له مقاليد السماوات واألرض تظهر يف وضوح يف العصر احلديث لتقدم العلم ،فحىت
آيتِنَا
الكفرة من الشيوعيني أثبتوا هذه احلقائق ومل يستطيعوا أن ينكروها ،فالعلم يدعوا لإلميان كما قال تعاىل ( َسنُ ِري ِه ْم َ
6
ِ
ِ
هذه احلقيقة اليقينية.
احلَ ُّق)( ) وما زلنا نسمع عن 9اآليت ترتى تثبت لنا
ني َهلُْم أَنَّهُ ْ
ِيف ْاآلفَاق َوِيف أَن ُفس ِه ْم َح َّىت يَتَ بَ َّ َ
فال يستطيع أحدهم –خاصة يف العصر احلديث -أن يزعم أن له أدىن مشاركة يف اخللق والتكوين ،واإلعجاز العلمي
يربهن لنا يوميًا كما قلنا ،وحىت الكفرة من الشيوعيني أذعنوا هلذه احلقيقة وسلموا هلا.
كثريا ،مرة
يقول الشيخ" :وأنه هو يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر " ،وقضية الرزق من القضاي اليت ختبط فيها املشرعني ً
جري وراء املذهب اإلشرتاكي والنظرية اإلشرتاكية والنظرية املاركسية حىت يشيعوا
ذات اليمني ومرة ذات اليسار ،مرة ً
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متاما أرابب بيدهم مفاتيح الرزق وخزائنه ،وانظر ملا فعلته
اإلقتصاد وحىت يغدقوا الرزق على العباد؛ فجعلوا أنفسهم ً
اإلشرتاكية يف عقر دارها يف روسيا ،ويف الدول اليت سارت على هنجها ومنها اليمن اجلنويب؛ حولت البالد جلحيم،
فرتكوا تشريع هللا الذي بيده الرزق وقالوا سنجعل البلد جنات ،وكانت النتيجة أن جعلوا البالد جحيم ،فضيقوا على
الناس ومنعوا امللكية الفردية ،فساوي بني العامل واجلاهل ،فتعطي كل طاقتك للدولة والدولة تعطيك قدر الكفاية فقط.
وهناك من جرى وراء املذهب الرأمسايل ،فبنوا نظريهتم على مبدأ احلرية الفردية ،فكانت نتيجة هذه احلرية إحتكار طبقة
جدا ،فهل هؤالء هم الذين بيدهم مفاتيح رزق
جدا وطبقة مسحوقة ً
معينة لرؤوس األموال ،فأصبح هناك طبقة غنية ً
العباد؟ يتخبطون ذات اليمني وذات الشمال ،ألهنم ًنزعوا هللا يف صفته الذي يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر.
يقول الشيخ" :فعليكم أيها املسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع وحيلل وحيرم ،وال تقبلوا تشريعا
من كافر خسيس حقري جاهل".
وانظر لأللفاظ اليت يستخدمها الشيخ ،وهذه منزلتهم اليت يستحقوها فهم أخس البشر وأرذهلم يف الدنيا واآلخرة إن شاء
هللا ،مث ينتقل الشيخ جملموعة أخرى من الصفات فيقول:
"ومن اآلايت الدالة على ذلك قوله  -تعاىل (:-لَه َغيب َّ ِ
صر بِِه وأ ِْ
ات و ْاألَر ِ ِ
ِ ِِ ِ ِ
يل
الس َم َاو َ ْ
ض أَبْ ْ َ
ُ ُْ
َمس ْع َما َهلُْم م ْن ُدونه م ْن َو ٍّ
ِِ
َح ًدا)؛ فهل يف الكفرة الفجرة املشرعني من يستحق أن يوصف أبن له غيب السماوات
َوَال يُ ْش ِرُك ِيف ُحكْمه أ َ
واألرض؟ وأن يبالغ يف مسعه وبصره إلحاطة مسعه بكل املسموعات وبصره بكل املبصرات؟ وأنه ليس ألحد دونه

من ويل؟ سبحانه وتعاىل عن ذلك علوا كبريا".
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ويف هذه اآلية (لَه َغيب َّ ِ
صر بِِه وأ ِْ
ات و ْاألَر ِ ِ
ِ ِِ ِ ِ
يل)
الس َم َاو َ ْ
ض أَبْ ْ َ
ُ ُْ
َمس ْع َما َهلُْم م ْن ُدونه م ْن َو ٍّ
صفات من له احلكم والصفات اليت من أجلها يتفرد هللا تعاىل يف احلكم ،مث عقب أن هذه الصفات تقتضب أن ال
7
1
( )
ِِ
َح ًدا)
يشاركه احد يف احلكم فقالَ ( :وَال يُ ْش ِرُك ِيف ُحكْمه أ َ
(

)

بدأ هللا تعاىل يف 0تقرير

وول هذه الصفات أن له غيب السماوات واألرض؛ فهل هؤالء املشرعون هلم غيب السماوات واألرض؟ فالذي يعطي
لنفسه حق التشريع يدعي لنفسه سواء بلسان احلال أو لسان املقال أبن له علم الغيب ،وهللا -سبحانه وتعاىل -أعطى
اإلنسان احلواس؛ أعطاه السمع حىت يسمع املسموعات ،وأعطاه البصر حىت يرى املبصرات ،وأعطاه اليد حىت يلمس
ويتحسس ،وأعطاه الرجل يتحرك هبا يف العلم واملعرفة ،فهذه احلواس هي مفاتيح للعلم الظاهري ،فاهلل عز وجل أعطى
اإلنسان مفاتيح العلم الظاهري.
فكون اإلنسان يدعي -سواء بلسان احلال أو لسان املقال -أبنه يعلم العلم الغييب؛ فقد جاوز هبذه األدوات وهذه
احلواس وهذه املفاتيح األمر الذي خلقها هللا من أجله  ،فهي خلقت كمفاتيح للعلم الظاهري ،وهو يريد أن يستخدمها
للعلم الغيب املغيب عنه ،وهذا من أبطل الباطل.
أما مفاتح الغيب فتفرد به هللا تعاىل ،فكما أن هللا تعاىل أعطاك مفاتيح للعلم الظاهري؛ تفرد سبحانه وتعاىل مبفاتيح
للعلم الغييب ،فكونك تستخدم هذه الوسائل للعمل الغييب فهو جماوزة وكفر وظلم ومنابزة هلل سبحانه وتعاىل يف صفة من
صفاته اليت تفرد هبا ،كما قال الشاعر:
وأَعلَم ِعلم الي ِ
َمس قَبلَه َ ...ولَ ِكنَّين َعن ِع ِ
وم َواأل ِ
لم ما يف غَد َعم
َ َ
َ
والنيب عليه الصالة السالم -وهو أشرف اخللق عن هللا تعاىل -مل يدعي علم الغيب ،وقد أخرج البخاري يف صحيحه
(

عن أم العالء أنه صلى هللا عليه وسلم قال( :وهللا ما أدري  -وأًن رسول هللا  -ما يفعل يب وال بكم)
سورة الكهف \ .26
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أيضا يف صحيحه عن الربيع بنت معوذ –رضي هللا عنها -قال( :دخل علي النيب صلى هللا عليه
وأخرج البخاري ً
وسلم غداة بين علي ،فجلس على فراشي كمجلسك مين ،وجويريت يضربن ابلدف ،يندبن من قتل من آابئهن يوم
بدر ،حىت قالت جارية :وفينا نيب يعلم ما يف غد) ،فأنكر عليها النيب عليه الصالة والسامل ومل يقرها فقال( :ال تقويل
(

هكذا وقويل ما كنت تقولني).

)

3

7

1

فلو كان ألحد احلق يف إدعاء علم الغيب الدعاه النيب -عليه الصالة والسالم -خليل هللا تعاىل وأشرع اخللق على ربه،
ولكن جناب التوحيد البد أن يصان حىت عن األنبياء فال يشاركوا هللا تعاىل يف خصيصة من خصائصة ،فما ابلك
حبثالة البشر ،فجاهل اتفه حقري يشارك هللا يف كل تلك اخلصائص!
حماداة واضحة للموىل سبحانه وتعاىل وحماربة ومعاندة وطغيان ،فهم
واملسألة ال تقف فقط عن جمرد التشريع بل املسألة ّ
طواغيت يريدوا أن يعبدوا من دون هللا.

وهناك مسألة اخرى تتعلق بعلم الغيب هي أن علم هللا تعاىل للغيب يقتضي أن نذعن حلكمه وشريعته ألن تلك
األحكام اليت أنزهلا هللا تعاىل وبلغها رسوله مل تشرع لفرتة زمنية حمدودة ومل تشرع لعصر حمدود وال ملصر حمدود؛ وإمنا
شرعت لكل زمان ولكل مكان إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها.
وهللا سبحانه وتعاىل مبقتضى علمه للغيب يعرف ما كان وما هو كائن وما سيكون بل يعرف ما مل يكن لو كان كيف
كان يكون ،ولذلك وضع األحكام اليت تصلح للبشرية يف مستقبل أيمها إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها ،ويعرف
تعاىل ما ستمر به األمة من حمن وإبتالء ومصائب ،ويف نفس الوقت أودع هلا احللول يف شريعته ،فلم ُيوجها املوىل
سبحانه وتعاىل لتشريع غريه.

صحيح البخاري حديث رقم (.)7018
()172
صحيح البخاري حديث رقم (.)4001
()173
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فكيف ي تبع مع هذا تشريع الذي ال يعلم ما يف غده؛ والتشريع وضع أحكام للناس ليسريون هبا يف مستقبل أيمهم؛
وهو ال يعلم ما يف غد وال يعرف ماذا سيتجدد من وقائع ،وما سيحل هلذه األمة من مقومات وبالء فكيف نذعن أبن
فضال عن ماذا سيحدث بعد
غدا ً
يكون مشرع ،فمعىن مشرع أنه يضع لنا احللول املستقبلية ،فهو ال يعرف ماذا ُيدث ً
شهر أو سنوات.
وجربا عدة سنوات ،ولذلك رأينا التناقض البني
قسرا ً
فكيف يعطي لنفسه حق التشريع؟ ويضع قوانني تسري عليها األمة ً

لتلك القوانني الوضعية ،فكل سنة يكون هناك تعديالت وتغيريات وحذف وإضافة وتعديل ،صدق فيهم قوله تعاىل

1
7
ابطل ،كما
أفضل وهذا أحسن؛ وكله
ُختَ َها)( ) ،وكل واحد فيهم 4يقول أخطأ هذا وهذا
ت أ َُّمةٌ لَ َعنَ ْ
( ُكلَّ َما َد َخلَ ْ
تأْ
قال تعاىل (لَو َكا َن ِمن ِعْن ِد َغ ِري َِّ
ِِ
اختِ َالفًا َكثِ ًريا)( ) فهناك تناقض بني5،ألهنم ال يعرفون الغيب7 ،فاليوم
اَّلل لََو َج ُدوا فيه ْ
ْ
ْ
ْ
وغدا يردون عليه ،فتجد جتد مادة قانونية ال تزيد عن السطر؛ فتجد هلا
أمرا ً
أمرا ً
وغدا يلغونه ،واليوم يقررون ً
يشرعون ً

من الشروح والتعليقات واإلستثناءات واإلضافات ما يبلغ –بال مبالغة -عدة جملدات ،وهذا أمر رأيناه أبعيننا ،فالذي

يضع لنفسه حق التشريع يدعي لنفسه بلسان احلال أو بلسان املقال أن له علم الغيب.
"ومن اآلايت الدالة على ذلك قوله  -تعاىل ( :-وَال تَ ْدع مع َِّ
آخَر َال إِلَهَ إَِّال ُه َو ُك ُّل َش ْي ٍء َهالِ ٌ
اَّلل إِ َهلًا َ
ك إَِّال َو ْج َههُ
َ ُ ََ
ْم َوإِلَْي ِه تُ ْر َجعُو َن).
لَهُ ْ
احلُك ُ
فهل يف الكفرة الفجرة املشرعني من يستحق أن يوصف أبنه اإلله الواحد؟ وأن كل شيء هالك إال وجهه؟ وأن
اخلالئق يرجعون إليه؟
تبارك ربنا وتعاظم وتقدس أن يوصف أخس خلقه بصفاته".

سورة األعراف\،38
()174
سورة النساء\،82
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ْم َوإِلَْي ِه
ك إَِّال َو ْج َههُ لَهُ ْ
ذكر تعاىل من الصفات اليت جعلته يتفرد ابحلكم بقل (َال إِلَهَ إَِّال ُه َو ُك ُّل َش ْي ٍء َهالِ ٌ
احلُك ُ
1
7
6
سيتمىن املوت فال ُيده ،ولو
طاغوت
اغيت هالك ،بل كل
تعاىل مبا فيها هؤالء الطو
تُ ْر َجعُو َن)( ) ،فكل ما سواء
ّ
دائما ميوتون موتة أسوء من ميتة
أردت أن تستعرض اتريخ الطواغيت البشريّة منذ عهد آدم إىل يومنا هذا ترى أهنم ً
الكالب ،ويعذبون يف الدنيا قبل اآلخرة ،ولعذاب اآلخرة أشد ،وانظر ماذا فعل ابلنمرود ،وبفرعون ،وبعاد ومثود وهذه

السلسلة الطولية من اجلبابرة والطواغيت ،عذهبم هللا يف الدنيا قبل اآلخرة.
7
( )
ُيده ،وكذلك سيأيت الدور 7على كل طاغية ،إن مل 1جتتثه أيدي املؤمنون –وهذا الذي
متىن املوت فلم
(بورقيبة)
ّ
نريده وهذا الذي حنبه -سيتمىن املوت ومل ُيده.

(عبد الناصر) بلغ من الطغيان ما يستحق أن يوصف به أنه فرعون ،العبد اخلاسر ،هذا الرجل أرجح الروايت أنه بعد
أن انتهى دوره دخل املستشفى ملرض بسيط فأعطوه حقنة إلغتياله ،وهكذا كل طاغية يف الغرب والشرق؛ ما أن ينتهي
دوره حىت يستبدل بنعل جديدة ،فهؤالء ال يثقون فيهم حىت لو أعلن أنه نصراين أو أنه يهودي بل البد أن يستبدل
حبذاء مع الدور اجلديد الذي سيلعبه.
عبد الناصر رفضت األرض أن تستقبله ،وطفحت عليه اجملاري يف قربه ،حىت اآلن ما وجدوا جثته ،أحد الشعراء قال
قصيدة ال أحفظ منها إال البيت األول ،يقول فيه:
لفظ الثرى جثمانه وتطهرا

..

ورماه يف جيف اجملاري منكرا

وفعال طفحت اجملاري يف
فاألرض رجست يوم أن دفن فيها عبد الناصر ،فقال قربه ألقاه ولفظت مث تتطهر واراتحً ،
قربه مث إختفت اجلثة ،وحىت اآلن القرب بدون جثة وهم يعرفون ذلك ،وهذه عاقبة كل طاغوت وكل طاغية عريب كان أم
أعجمي ،فموازين املوىل -سبحانه وتعاىل -ختتلف عن موازين البشر،
سورة القصص \ 88
()176
177ئيس تونس األسبق.
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فعال؛ فهؤالء الذين آتمروا عليه؛ كل من دعى بدعوة حتققت فيها ،إبن أيب دؤاد دعا
ويف حمنة اإلمام أمحد بن حنبل عرب ً
ابلفاجل على الذي يكذب أبن القرآن خملوق؛ فأستجيبت فيه وأصيب ابلفاجل بعد ثالثة أيم ،الزيت دعا أبن يُسمر
الذي يكذب أبن القرآن خملوق مبسامري من حديد وًنر؛ فجاء املتوكل وأقعده على كرسي من حديد ومسره بسمامري
من حديد وًنر.
ودعا الواثق على الذي يكذب أبن القرآن خملوق أبن ُيرق يف الدنيا قبل اآلخرة؛ فأصيب الواثق يف آخر أيمه بداء
سقي البطن ،فاجتمع األطباء ومل ُيدوا له إال حل واحد؛ أن يسجروا له تنور بفحم من أفحام الزيتون ،مث يفتحوه
وينظفوه من هذا الفحم ،مث يقعدوه فيها  6ساعات ،مث خيرج منها وال يسقى ماء حىت خيرج املاء من دبره ،فأجلسوه
فيها ستة ساعات مث أخرجوه منها فأصابته أكاليل يف ظهره ،فأخذ يصرخ ويولول طالًبًا أن يردوه للتنور حىت تربد ًنره،
فحما ،وهذه القصة رواها إبن اجلوزي يف كتابه (املنتظم يف اتريخ
فردوه للتنور وما هي إال ساعات قليلة حىت أخرجوه ً

امللوك واالمم)
املؤمنني.

(

)

(

)

1
8
اآلخرة إما على أيدي عباده وجنه
وهكذا كل طاغية يعذبه هللا 7يف الدنيا قبل الدنيا و
بعدة أسانيد،
9

7

1

(السادات) يف يوم عرسه ويف يوم عيده خرج على قومه يف زينته وسط جنده الذين يفخر هبم فما استطاعوا أن يغنوا
عنه شيء ،كل اجليش ومعه املخابرات األمريكية مل يستطيعوا أن مينعوه من قدر هللا الذي أنزله به ابأليدي املتوضأة
الطاهرة اليت أجتثته يف يوم عيده ،وهي سنة سنها لنا النيب -عليه الصالة والسالم -ماضية إىل يوم القيامة شاء من شاء
وأىب من أىب ،وحنن ال نستحي من ديننا؛ فنحن إرهابيون يف قمة اإلرهاب على الباطل وأهله ،وأصوليون يف قمة

كتاب (املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم) البن اجلوزي ()186/11
()178
قال ابن األثري يف الكامل ( ( :) 29/7يف هذه السنة تويف الواثق ابهلل أبو جعفر هارون بن حممد املعتصم  ،يف ذي احلجة لست
()179
بقني منه  ،وكانت علته اإلستسقاء  ،وعوجل ابإلقعاد يف تَنُّوٍر ُم َس َّخن  ،فوجد لذلك خفة  ،فأمرهم من الغد ابلزيدة يف إسخانه ففعل
ذلك وقعد فيه أكثر من اليوم األول  ،فحمي عليه فأخرج منه يف حمفة  ،وحضر عنده أمحد بن أيب دؤاد وحممد بن عبد امللك الزيت
وعمر بن فرج  ،فمات فيها فلم يشعروا مبوته حىت ضرب بوجهه احملفة).
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اَّللِ َو َع ُد َّوُك ْم)
األصولية متس ًكا بكتاب هللا وسنة نبيه عليه الصالة والسالم .كما قال تعاىل (تُ ْرِهبُو َن بِِه َع ُد َّو َّ

(

) فبنص

اآلية حنن إرهابيون فلماذا نستحي من ديننا.

اهلندوس واجملوس واليهود والنصارى والصرب ال يستحون من تطرفهم وميارسون كل يوم هذا التطرف ،إال حنن ،فتجد
رغما عنه ،والذي
األخ خيرج يف سبيل هللا ورغم ذلك عنده خوف وال يريد أن يسمع احلق ،وخياف أن يدخل احلق قلبه ً
يفكر هبذه العقلية فليكرب على نفسه أر ًبعا ،خيشى أن يسمع كلمة فيعتقدها ويقول أخاف أن يقنعوين بشيء.

ائرا فجاءه مشركي قريش وحذروه من النيب عليه الصالة
أحد الصحابة -الطفيل بن عمرو الدوسي -ذهب ملكة ز ً
والسالم ،وقالوا له إيك أن تسمع من هذا الرجل إن له كالم يذهب العقول واأللباب ومل يزالوا به حىت وضع القطن يف
أذنيه ،والرجل كان له عقل فعاتب ونفسه وقال أًن يل عقل وأستطيع أن أميز بني احلق والباطل فما يضرين أن أستمع
خاصةً أن احلق له نور فاحلق أبلج،
إليه فما وجدت من كالمه ح ًقا قبلت به وما وجدت من كالمه ابطل رددتهّ ،
وذهب للنيب عليه الصالة والسالم واستمع له وما هي إال حلظات حىت وقع احلق يف قلبه فأسلم هلل رب العاملني.

فضال عن جماهدُ ،يب نتعامل مع دين هللا كما هو وليس كما
فالذي يفكر هبذه الطريقة ال يستحق أن يسمى طفل ً
حنب حنن ونشتهي ونريد ،البعض يريد أن يهرب من املعركة ،وهذه نفوس ضعيفة نقوس جبانة ،تريد أن هترب من
املواجهة وتبحث عن حل ليس فيه مواجهة ،فيجاهد مع التيار ،أما عندما يكون اجلهاد ضد التيار فال ُياهد ،فأنت
ال تستطيع أن ختادع هللا عز وجل فاهلل عز وجل يعرف وله موازين ختتلف عن موازيننا ،فهذا هروب وهذه حيدة.
وهذه األمة ليس هلا إال أنتم ،فمن أين أيتيها اجلنود؟ هل أيتيها جنود من السماء؟ هذا ليس من سنن هللا وإن كان هللا
1
يبدأ منكم ومن بالدكم،
اَّللَ َال يُغَُِّري َما بَِق ْوٍم َح َّىت يُغَِّريُوا َما ِأبَنْ ُف ِس ِه ْم)( ) ،التغيري ُيب أن
قادر كما قال تعاىل (إِ َّن َّ

سورة األنفال\.164
()180
سورة الرعد\ .11
()181
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هذه هو الدين وهذا هو الذي فعله النيب -عليه الصالة والسالم -وسار على دربه السلف الصاحل ،فال ختادع نفسك،
وقف مع نفسك موقف صريح ،واحذر من اهلروب.
اَّللُ َو ْح َدهُ َك َف ْرُْمت َوإِ ْن يُ ْشَرْك بِِه
يقول الشيخ" :ومن اآلايت الدالة على ذلك قوله  -تعاىل َ ( :-ذلِ ُك ْم ِأبَنَّهُ إِ َذا ُد ِع َي َّ
احلكْم ََِّّللِ الْعلِ ِي الْ َكبِ ِري) ( .وما اخت لَ ْفتم فِ ِيه ِمن شي ٍء فَحكْمه إِ َىل َِّ ِ
اَّلل رِيب علَي ِه تَوَّك ْل ِ ِ ِ
ِ
يب)
اَّلل ذَل ُك ُم َُّ َ ّ َ ْ َ ُ
ْ َ ْ ُ ُُ
َ َ ْ َ ُْ
ت َوإلَْيه أُن ُ
تُ ْؤمنُوا فَ ُْ ُ َ ّ
فهل يف الكفرة الفجرة املشرعني النظم الشيطانية من يستحق أن يوصف يف أعظم كتاب مساوي أبنه العلي
الكبري؟
سبحانك ربنا وتعاليت عن كل ما ال يليق بكمالك وجاللك".
يقول تعاىل وص ًفا نفسه (العلي الكبري) فيجب أن نثبت هلل -سبحانه وتعاىل -العلو جبميع أنواعه؛ علو الذات وعلو
الصفات وعلو القدر وعلو القهر وعلو املكانة ،فنثبت هلل مجيع أنواع العلو وال نؤل وال نعطل.
عندما كان اإلمام اهلمذاين يناظر شيخه أيب املعايل اجلويين إمام احلرمني يف مسألة العلو ألزم شيخه حبجة ال ينكرها أحد
من البشر ابلفطرة فهو كان تلمي ًذا فطنًا؛ فقال له :ي شيخ إترك ما حتدثنا به ولكن أخربين عن العلو الذي ُيده
العارف يف قلبه عندما يقول ي رب ،فالدين فطرة واضحة ،ولو خال كل منا مع نفسه يف ساعة صدق لعرف احلق.
فهل هلؤالء املشرعني صفة العلو؟ بل هم أخس اخللق ويعرفون ذلك من أنفسهم؛ شواذ جمرمون ،آمثون ،ما تركوا دنية
اباب من دون هللا سبحانه وتعاىل.
تستحي منها الفطرة إال وقعوا عليها ،ال حياء وال خلق وال دين ،مث ينصبون أنفسهم أر ً

فهم قمة اإلحنطاط وليسوا يف علو.

ِ
اَّللُ َال إِلَهَ إَِّال ُه َو لَهُ ْ
يقول الشيخ" :ومن اآلايت الدالة على ذلك قوله  -تعاىل َ ( :-وُه َو َّ
احلَ ْم ُد ِيف ْاأل َ
ُوىل َو ْاآلخَرةِ َولَهُ
احلك ِ ِ
اَّلل علَي ُكم اللَّيل سرم ًدا إِ َىل ي وِم الْ ِقيام ِة من إِلَه َغي ر ا ََّّللِ أيْتِي ُكم بِ ِ
ِ
ضيَ ٍاء أَفَ َال
ْم َوإلَْيه تُ ْر َجعُو َن قُ ْل أ ََرأَيْتُ ْم إ ْن َج َع َل َُّ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ
َْ َ َ َ ْ ٌ ُْ َ ْ
ُْ ُ
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اَّللِ َأيْتِي ُك ْم بِلَْي ٍل تَ ْس ُكنُو َن فِ ِيه أَفَ َال
َّه َار َس ْرَم ًدا إِ َىل يَ ْوِم الْ ِقيَ َام ِة َم ْن إِلَهٌ َغْي ُر َّ
تَ ْس َمعُو َن قُ ْل أ ََرأَيْتُ ْم إِ ْن َج َع َل َّ
اَّللُ َعلَْي ُك ُم الن َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ضلِ ِه َولَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن) .
َّه َار لِتَ ْس ُكنُوا فِ ِيه َولتَ ْب تَ غُوا ِم ْن فَ ْ
تُْبص ُرو َن َوم ْن َر ْمحَته َج َع َل لَ ُك ُم اللَّْي َل َوالن َ
فهل يف مشرعي القوانني الوضعية من يستحق أن يوصف أبن له احلمد يف األوىل واآلخرة ،وأنه هو الذي يصرف
الليل والنهار ،مبينا بذلك كمال قدرته ،وعظمة إنعامه على خلقه.
سبحان خالق السماوات واألرض  -جل وعال  -أن يكون له شريك يف حكمه أو عبادته أو ملكه".
فهذه صافت من تفرد ابحلكم؛ فهل من هؤالء من له احلمد؟ وهل منهم من له أدىن مشاركة يف الليل والنهار؟ بل هم
ليلهم هنار وهنارهم ليل من اخلمر اليت يشربوهنا،
جدا تبني لنا مقدار البشر ،حصلت مع أعظم اخللفاء العباسيني وأصلحهم هارون الرشيد ،ال ميكن
هناك قصة طريفة ً
أن نقارن هارون هبؤالء الطغاة بل حاشا هلل أن نقارن احلجاج هبؤالء الطواغيت ،فاحلجاج ابلنظر إىل هؤالء ويل من
أصال كفرة مرتدون زًندقة وطابور خامس يف هذه األمة ،فمن الظلم أن نقار احلجاج هبؤالء
أولياء هللا الصاحلني ،فهؤالء ً
احلثالة ،فاحلجاج مل يبدل ومل يشرع كما سيأيت معنا عندما نتكلم عن أثر إبن عباس رضي هللا عنهما؛ ورغم ذلك قيل
فيه ما قيل من القدح والذم ،فقارن بني احلجاج وبني هؤالء.
تقابل هارون الرشيد مع (هبلول) وهو رجل مشهور ابجلنون وكان من العباد الزهاد الذين هاموا على وجوههم وكان
ينطق ابحلكمة ،ترجم له ابن اجلوزي يف كتابه ،سأله هارون الرشيد هبلول أن ينصحه ،فقال له :ي هارون ختيل أنك يف
فالة وامتنع عنك املاء وبلغ بك العطش مبلغًا؛ هل كنت تشتهي أن كوب املاء بنصف ملك؟
فقال له هارون :إي وهللا.

(

بداية امللف احلادي عشر.
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فقال له :ختيل أن هذا املاء بلغ مثانتك وأصابك حبس البول؛ هل كنت تشتهي خروج هذا املاء بنصف ملكك
اآلخر؟
فقال هارون الرشيد :إي وهللا.
فقال له :فانظر إىل ملك ال يساوي عند هللا شربة ماء!
فالدنيا كلها ال تساوي عند هللا جناح بعوضة ،وهذا الضعيف ال ميلك لنفسه شيء ،أحد الصاحلني ظن بنفسه الصرب
فقال هللا ابتليين مبا شئت ،فأصابه هللا ب القرحة.
احلكْم إَِّال ََِّّللِ أَمر أََّال تَعب ُدوا إَِّال إِ َّيه ذَلِ ِ
ِِ
ين
ُ َ
ُْ
ك ال ّد ُ
ََ
يقول الشيخ" :ومن اآلايت الدالة على ذلك قوله  -تعاىل ( :-إن ُْ ُ
الْ َقيِّ ُم َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر الن ِ
َّاس َال يَ ْعلَ ُمو َن) .
فهل يف أولئك من يستحق أن يوصف أبنه هو اإلله املعبود وحده ،وأن عبادته وحده هي الدين القيم؟
سبحان هللا وتعاىل عما يقول الظاملون علوا كبريا.
احلك ِ ِ ِ
ِِ
ت َو َعلَْي ِه فَ ْليَ تَ َوَّك ِل الْ ُمتَ َوّكِلُو َن) .
ْم إَِّال ََّّلل َعلَْيه تَ َوَّك ْل ُ
ومنها قوله  -تعاىل ( :-إن ُْ ُ
فهل فيهم من يستحق أن يتوكل عليه ،وتفوض األمور إليه؟
ومنها قوله  -تعاىل ( :-وما اخت لَ ْفتم فِ ِيه ِمن شي ٍء فَحكْمه إِ َىل َِّ ِ
اَّلل رِيب علَي ِه تَوَّك ْل ِ ِ ِ
ِ
اح ُك ْم
اَّلل َذل ُك ُم َُّ َ ّ َ ْ َ ُ
يب َوأَن ْ
ْ َ ْ ُ ُُ
َ َ ْ َ ُْ
ت َوإلَْيه أُن ُ
وك َع ْن بَ ْع ِ
اَّللُ أَ ْن
يد َّ
ض َما أَنْ َزَل َّ
بَْي نَ ُه ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اح َذ ْرُه ْم أَ ْن يَ ْفتِنُ َ
اعلَ ْم أََّمنَا يُِر ُ
ك فَِإ ْن تَ َولَّْوا فَ ْ
اَّللُ إِلَْي َ
اَّللُ َوَال تَتَّبِ ْع أ َْه َواءَ ُه ْم َو ْ
اس ُقو َن أَفَحكْم ْ ِ
اهلِيَّ ِة ي ب غُو َن ومن أَحسن ِمن َِّ
َّاس لََف ِ
يِ
ض ذُنُوهبِِ ْم َوإِ َّن َكثِ ًريا ِم َن الن ِ
صيبَ ُه ْم بِبَ ْع ِ
ْما لَِق ْوٍم يُوقِنُو َن).
ُ
اَّلل ُحك ً
اجلَ َْ َ َ ْ ْ َ ُ َ
ُ َ
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فهل يف أولئك املشرعني من يستحق أن يوصف أبن حكمه مبا أنزل هللا وأنه خمالف التباع اهلوى؟ وأن من توىل
عنه أصابه هللا ببعض ذنوبه؟ ألن الذنوب ال يؤاخذ جبميعها إال يف اآلخرة؟ وأنه ال حكم أحسن من حكمه لقوم
يوقنون؟
سبحان ربنا وتعاىل عن كل ما ال يليق بكماله وجالله." .
قال تعاىل( :ذَلِك ِّ
ين الْ َقيِّ ُم) فتحكيم شرع هللا هو الدين القيم ال حتكيم القوانني الوضعية ،فال يستطيع أحد أن
َ
الد ُ
يقول أن القوانني الوضعية هي القوانني اليت أنزهلا هللا تعاىل ،أو أن تلك القوانني الوضعية خمالفة للهوى ،أو أن تلك
القوانني الوضعية يقص مشرعها احلق وهو خري الفاصلني ،بل هي شريعة الشيطان وشريعة اهلوى وشريعة العمى وشريعة
الضالل وشريعة الباطل وشريعة الظلمات وشريعة العداوة والبغضاء.
ِِ
ني) .
ص ْ
يقول الشيخ" :ومنها قوله  -تعاىل ( :-إِ ِن ْ
ْم إَِّال ََِّّللِ يَ ُق ُّ
احلَ َّق َوُه َو َخْي ُر الْ َفاصل َ
احلُك ُ
فهل فيهم من يستحق أن يوصف أبنه يقص احلق ،وأنه خري الفاصلني؟
اَّللِ أَب تغِي ح َكما وهو الَّ ِذي أَنْزَل إِلَي ُكم الْكِتاب م َف َّ َّ ِ
ِ
اب
ين آتَ ْي نَ ُ
اه ُم الْكتَ َ
َ ْ ُ َ َ ُ
ص ًال َوالذ َ
ومنها قوله  -تعاىل ( :-أَفَغَْي َر َّ ْ َ َ ً َ ُ َ
ي علَمو َن أَنَّه من َّزٌل ِمن ربِك ِاب ْحل ِق فَ َال تَ ُكونَ َّن ِمن الْمم ِرتين وَمتَّ ِ
ك ِص ْدقًا َو َع ْدًال).
ت َكل َمةُ َربِّ َ
َ ُ َْ َ َ ْ
َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َّ َ َ ّ
فهل يف أولئك املذكورين من يستحق أن يوصف أبنه هو الذي أنزل هذا الكتاب مفصال ،الذي يشهد أهل
الكتاب أنه منزل من ربك ابحلق ،وأبنه متت كلماته صدقا وعدال  -أي صدقا يف األخبار ،وعدال يف األحكام -
وأنه ال مبدل لكلماته وهو السميع العليم؟
سبحان ربنا ،ما أعظمه ،وما أجل شأنه".
َّ ِ
ِ
ك ِاب ْحلَِّق) ،والذين يتبعون القوانني الوضعية يزعمون بلسان
اب يَ ْعلَ ُمو َن أَنَّهُ ُمنَ َّزٌل ِّمن َّربِّ َ
ين آتَ ْي نَ ُ
اه ُم الْكتَ َ
قال تعاىلَ ( :والذ َ
متاما مثل
نظاما وتشر ًيعا حلياتك فأنت ً
احلال أو بلسان املقال أهنا أنزلت من عند عزيز حكيم ،فإذا رضيت لنفسك ً
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الذي يزعم أهنا شريعة النجاة واحلق واهلدى وكل الصفات اليت تتصف هبا شريعة هللا ،فكأنك تزعم أهنا أنزلت من عند
هللا ،كما أن الذي يتبعون حكم هللا يوقنون أنه نزل من عند هللا.
آَّللُ أ َِذ َن
اَّللُ لَ ُك ْم ِم ْن ِرْزٍق فَ َج َع ْلتُ ْم ِمْنهُ َحَر ًاما َو َح َالًال قُ ْل َّ
يقول الشيخ" :ومنها قوله  -تعاىل ( :-قُ ْل أ ََرأَيْتُ ْم َما أَنْ َزَل َّ
اَّللِ تَ ْفتَ ُرو َن) .
لَ ُك ْم أ َْم َعلَى َّ
فهل يف أولئك املذكورين من يستحق أن يوصف أبنه هو الذي ينزل الرزق للخالئق ،وأنه ال ميكن أن يكون حتليل
وال حترمي إال إبذنه؟ ألن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف فيه ابلتحليل والتحرمي؟
سبحانه  -جل وعال  -أن يكون له شريك يف التحليل والتحرمي".
متاما كالذي يزعم أن بيده الرزق ،فهي دعوى أن له الرزق واخللق ،فالذي أوجد هذا
والذي يشرع فيحلل ويرحم هو ً
آَّللُ أ َِذ َن لَ ُك ْم) فهل أعطاهم هللا
الرزق هو وحده الذي له احلق ابلتحليل فيه والتحرمي وأن يتصرف فيه ،يقول تعاىل (قُ ْل َّ
فعال أخذا اإلذن لكن من شياطينهم ومن إبليس عليه لعنة هللا.
اإلذن أن يشاركون يف حكمه؟ هم ً
هبذه الكلمات النفيسة يتبني لنا أن احلكم بغري ما أنزل هللا مناقضة واضحة ال لبس فيها لتوحيد األمساء والصفات ،وأن
الذي يعطي لنفسه حق التشريع هو يعطي لنفسه ويسبغ عليها هذه الصفات اليت مرت معنا ،فهذه الصفات هي اليت
جعلت هللا سبحانه وتعاىل يتفرد حبق التشريع ،واملنازعة يف احلكم التشريع تعين املنازعة يف تلك الصفات.
فمن جممل الوجه األول والوجه الثاين يتبني لنا أن احلكم بغري ما أنزل هللا يناقض توحيد األمساء والصفات مناقضة
واضحة ،كما أنه يناقض توحيد الربوبية مناقضة واضحة  ،وكما أنه يناقض الشاهدتني مناقضة واضحة ،وكما أهنا
يناقض مفهوم الدين مناقضة واضحة.
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اثلثًا :منزلة احلاكمية من توحيد األلوهية
تعريف توحيد األلوهية-:
ونعرف توحيد األلوهية أبنه إفراد هللا تعاىل ابلعبادة ،وهذا هو التعريف اجلامع املانع للنوع الثالث من أنواع التوحيد.
فاإلله على الصحيح هو املعبود حبق كان أو بباطل ،وقد تكلمنا عن هذه النقطة من قبل عندما تكلما عن منزلة
ال حاكمية من شهادة أن ال إله إال هللا ،وقلنا الصواب أن اإلله هو املعبود حبق كان أو بباطل خالفًا ألهل الكالم الذي
عرفوا اإلله أبنه الرب املبدع اخلالق ،فقصروا يف تعريفهم لإلله على النوع األول ألنواع التوحيد؛ أي قصروه على توحيد
الربوبية ،وهذا الكالم يف غاية البطالن.
وعلى هذا فاملراد بتوحيد األلوهية هو إفراده هللا -سبحانه وتعاىل -ابلعبادة ،بكل العبادات ،فكل ما يسمى عبادة البد
أن يُفرد به املوىل سبحانه وتعاىل ،سواء يف ذلك العبادات الظاهرية أو العبادات القلبية الباطنية ،فاملؤمن املوحد هو من

أفرد هللا -سبحانه وتعاىل –بشىت أنواع وصور العبادات؛ الظاهرية منها والباطنية ،وال يستثىن من ذلك أي عبادة ،فكل
ما يسمى عبادة هو حق خاص هلل تعاىل ال يشاركه فيه أي خملوق من خملوقاته.
إحنراف أهل البدع يف تعريف التوحيد ومفهوم اإلله-:
مر معنا عند حديثنا عن توحيد
إال أن هذا املفهوم تعرض لإلحنراف على مدار التاريخ البشري ،وهذا اإلحنراف قد ّ
الربوبية ،ونقصد به اإلحنراف يف مفهوم التوحيد؛ حيث ظهرت فئام كثرية من البشر حصرت مفهوم التوحيد على النوع
األول فقط أي على توحيد الربوبية وأخرجت منه توحيد األلوهية؛ مع العلم أن توحيد األلوهية هو املقصد األساسي
للتوحيد ككل ،أو الرتمجة العملية إلفراد و وحدانية هللا سبحانه وتعاىل.
مشريا هلذا اإلحنراف الذي وقع يف مفهوم التوحيد-:
يقول شيخ اإلسالم إبن تيمية ً
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"ليس املراد ابلتوحيد جمرد توحيد الربوبية ،وهو اعتقاد أن هللا وحده خلق العامل ،كما يظن ذلك من يظنه من أهل
الكالم والتصوف ،ويظن هؤالء أهنم إذا أثبتوا ذلك ابلدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد ،ويظن هؤالء أهنم إذا شهدوا هذا
وفنوا فيه فقد فنوا يف غاية التوحيد ،ويظن هؤالء أهنم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا يف غاية التوحيد ،وكثري من أهل
الكالم يقول :التوحيد له ثالث معان ،وهو :واحد يف ذاته ال قسيم له ،أو ال جزء له ،وواحد يف صفاته ال شبيه له،
وواحد يف أفعاله ال شريك له.
وهذا املعين الذي تتناوله هذه العبارة فيها ما يوافق ما جاء به الرسول صلي هللا عليه وسلم ،وفيها ما خيالف ما جاء به
الرسول ،وليس احلق الذي فيها هو الغاية اليت جاء هبا الرسول ،بل التوحيد الذي أمر به أمر يتضمن احلق الذي يف هذا
الكالم وزيدة أخري ،فهذا من الكالم الذي لبس فيه احلق ابلباطل وكتم احلق.
وذلك أن الرجل لو أقر مبا يستحقه الرب تعايل من الصفات ،ونزهه عن كل ما ينزه عنه ،وأقر أبنه وحده خالق كل
شيء مل يكن موحداً ،بل وال مؤمناً حىت يشهد أن ال إله إال هللا ،فيقر أبن هللا وحده هو اإلله املستحق للعبادة ،ويلتزم
(

بعبادة هللا وحده ال شريك له ".اه .
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فلو كان املراد من التوحيد هو توحيد الربوبية فقط لكان مشركي قريش مؤمنون موحدون ،وقس على ذلك كافة
الطوائف اليت إحنرفت عنه منهج هللا ،وحنن قررًن من أن توحيد الربوبية مل تنكره طائفة من البشر ،فعلى هذه تُعترب كل
الطوائف اليت إحنرفت عن منهج هللا مؤمنني موحدين؛ ولكن األمر ليس على هذا النحو.
أهل الكالم وأرابب التصوف عندما عرفوا اإلله قالوا هو الصانع املدبر اخلالق املتصرف ،ومل يعرفوه على أنه املعبود.
فهؤالء جعلوا غاية التوحيد الذي يسعى إليه العبد هو توحيد الربوبية وهذا إحنراف كبري ،وهلم يف ذلك دليل يستدلون به

كتاب (درء تعارض العقل والنقل) إلبن تيمية .225\1
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اَّللُ لََف َس َد َات)
وهو قوله تعاىل (لَْو َكا َن فِي ِه َما ِآهلَةٌ إَِّال َّ

(

العكس.

8
4
)
توحيد األلوهية وليس
نص يف إثبات
 ،رغم أن هذا الدليل هو ٌ

ويعرف توحيد األلوهية بتوحيد العبادة ،ويعرف كذلك ابلتوحيد العملي اإلرادي أو بتوحيد الطلب والقصد ،يعرف
بتوحيد العبادة ألنه املطلوب فيه من العبد أن يفرد هللا بشىت أنواع العبادة ،ويعرف بتوحيد الطلب والقصد ألنه املراد فيه
أن يفرد العبد ربه تعاىل ابلطلب والقصد فال يشرك يف طلبه وال قصده أحد من خلقه ،وكذلك يعرف ابلتوحيد اإلرادي
العملي ألن املطلوب فيه من العبد أن يفرد هللا تعاىل إبرادته وعمله ،فال يشرك أحد من اخللق إبرادته بوجه من
الوجوه.
توحيد األلوهية ومنه احلاكمية هو حقيقة الصراع بني الرسل وأقوامهم:
وكما تكلمنا عن منزلة احلاكمية من توحيد الربوبية ومن توحيد األمساء والصفات نتكلم عن منزلتها يف توحيد األلوهية؛
متاما؛ ففي حني أن املشركني وأقروا بتوحيد الربوبية وتوحيد األمساء والصفات؛ جند أهنم أبوا وًنزعوا
واألمر على النقيض ً

يف توحيد األلوهية منازعةً هي التحقيق السبب الرئيس للصراع بني الرسل وأقوامهم .

فحقيقة الصراع قدميًا وحديثًا بني احلق الباطل ليست حول إثبات وجود هللا -سبحانه وتعاىل-وليست حول أمسائه
وصفاته وإمنا حول تفرده -سبحانه وتعاىل -ابلعبادة؛على املفهوم الشامل للعبادة كما سيأيت معنا.
نقول كانت وحيد األلوهية السبب الرئيسي لنزاع واخلالفة واملنازعة بني الرسل وأقوامهم ،كان كذلك يف القدمي وهو
كذلك اآلن ،فالسبب الرئيسي للصراع بني احلق والباطل ليس حول معرفة وجود هللا سبحانه وتعاىل ،وليس معرفة هللا
أبمسائه وصفاته ،وإمنا حول تفرد هللا-سبحانه وتعاىل -ابلسلطة املطلقة األمر؛ فهل األمر هلل سبحانه وتعاىل أو للبشر
أو األمر مشرتك بعضه هلل وبعضه للبشر؟.
قال تعاىل( :قُ ْل إِ َّن ْاأل َْمَر ُكلَّهُ ََِّّللِ).
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فالقوم مل ينازعوا يف إثبات وجود هللا ،ومل ينازعوا يف إثبات أمسائه وصفاته ،وإمنا ًنزعوا يف إفراده ابلسلطة ،وهذه هي
النقطة اليت حدث هبا النزاع يف القدمي؛ وهي النقطة اليت يتجدد حوهلا الصراع يف العصر احلديث ،ألن قول الرسل قولوا
ال إله إال هللا ،يعين جتريد كل السلطات وكل اإلختصاصات وكل أنواع وصور العبودية من تلك األنداد واآلهلة املزعومة
خالصا هلل تعاىل ،وهذا ما ال يرضاه املشركون يف كل عصر ومصر ،ولذلك قالوا فيما ُيكي عنهم املوىل
وإعطائها ح ًقا
ً
5
ِ
ِ
اب)( ).
َج َع َل ْاآلهلَةَ إِ َهلًا َواح ًدا إِ َّن َه َذا لَ َش ْيءٌ عُ َج ٌ
سبحانه وتعاىل يف كتابه (أ َ
فهم تعودوا أن يقسموا ويبعضوا اإلختصاصات فيقولوا هذه هلل وهذه لشركائنا ،وهذا هو األمر الذي جاءت عقيدة
التوحيد لتهدمه من أساسه ،فال إله إال هلل تعين إفراد املوىل -سبحانه وتعاىل -بشىت أنواع السلطات ،فكل ما خيتص
ابهلل -سبحانه وتعاىل -البد أن يفرد به ،وال ينازعه فيه أي ٍ
ند أو أي إله من األنداد واألرابب واآلهلة املزعومة.
يقول شيخ اإلسالم إبن تيمية كما يف جمموع فتاواه اجمللد الثالث ص " :91فاإلسالم يتضمن االستسالم هلل وحده،
فمن استسلم له ولغريه كان مشركا ،ومن مل يستسلم له كان مستكربا عن عبادته ،واملشرك به واملستكرب عن عبادته
(

كافر ،واالستسالم له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده.".

)

6

8

فكال الصنفني املستكرب عن العبادة واملشرك فيها مع هللا غريه؛ كالمها يف احلكم سواء ،والتوحيد كما ذكر الشيخ هو
اإلستسالم له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده ،فليس موحد من يطيع هللا مث يطيع معه غريه يف خالف
طاعته هللا ،بل هذا شرك أكرب كما سيأيت معنا.
فاإلسالم يتضمن أن تفرد الطاعة هلل تعاىل وحده كما يتضمن أن تفرد العبادة له وحده ،واإلشراك يف العبادة يساوي
اإلشراك يف الطاعة ،واإلشراك يف الطاعة يساوي اإلشراك يف العبادة ،و كالمها شرك أكرب خمرج عن ملة التوحيد.
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وعلى هذا فقضية الرسل مع أقوامهم وحقيقة الصراع بني احلق والباطل ليست حول املعرفة والتصديق ،فالقوم كانوا
يعرفون وكانوا يصدقون؛ وإّمنا حول مقتضيات هذه املعرفة وهذا التصديق.
حقيقة الصراع بني الرسل وأقوامهم وبني احلق والباطل هو حول اإلستسالم واإلنقياد واإلذعان والقبول حلكم هللا
ورسوله ،فهذه هي حقيقة الصراع يف القدمي يف احلديث ،وليس للصراع أي صورة-على التحقيق -إال هذه الصورة،
أبدا حول املعرفة والتصديق؛ فالقوم يعرفون ويصدقون ،بل قد تكون هذه املعرفة وهذا التصديق يف أعلى درجاته،
وليس ً
قد يكون معرفًةً يقينية ،وقد يكون تصدي َقا يقيين ،ولكن نقطة الصراع حول املنازعة أي أليهما يكون احلكم والسلطة؟
هلل أم لألنداد والشركاء؟
فهذه هي النقطة اليت حصل بسببها الصراع بني الرسل وأقوامهم ،وهي النقطة اليت ُيصل هبا الصراع اليوم بني أهل احلق
7
ِ
ك ولَ ِك َّن الظَّالِ ِمني ِآبي ِ
استكربوا عن
اَّللِ َُْي َح ُدو َن)( ) ،فردوا وأبوا و
ت َّ
وأهل الباطل ،قال تعاىل (فَِإن ُ
َ َ
َّه ْم َال يُ َك ّذبُونَ َ َ
حكم هللا وحكم رسوله.
فالقضية يف صف الرسل وأتباعهم؛ حمبة احلق وابتغاؤه واإلذعان والقبول له ،ويف صف املشركني والكافرين والطواغيت؛
كراهية احلق واإلعراض عنه والصدد عنه وقدم القبول له ،كما قال تعاىل (لََق ْد ِجْئ نَا ُك ْم ِاب ْحلَِّق َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َرُك ْم لِْل َح ِّق
8
كارهون ملا أنزل هللا ،كما  8قال تعاىل( :لََق ْد ِجْئ نَاُ1ك ْم ِاب ْحلَِّق َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َرُك ْم لِْل َح ِّق
َكا ِرُهو َن)( )؛ فهم ابلفعل
0
( ) 1
8
ِ9
( )
ِ
ط أ َْع َما َهلُْم) .
َن
أب
ك
ل
ذ
(
تعاىل:
ويقول
،
َكا ِرُهو َن)
َّه ْم َك ِرُهوا َما أَنْ َزَل َّ
َحبَ َ
َ
َ
اَّللُ فَأ ْ
ُ
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فهم كارهون ملا أنزل هللا ،يعرفون هللا أبمسائه وصفاته ويعرفون الرسل أبوصافهم وبكتبهم؛ ولكن على التحقيق القضية
هي كراهية ما جاء به هؤالء الرسل من األحكام اليت تلزمهم أن يفردوا هللا تعاىل بشىت أنواع اإلختصاص ،فهذه هي
األمور اليت حصل من أجلها الصراع يف القدمي ويف احلديث.
مناقضة احلكم بغري ما أنزل هللا لتوحيد األلوهية:
أما عن مناقضة احلكم مبا أنزل هللا لتوحيد األلوهية فهي من ثالثة أوجه؛ وكلها ترجع للمفهوم الذي قررًنه ولكن نفصل
يف كل وجه على حدة.
الوجه األول ملناقضة احلكم بغري ما أنزل هللا لتوحيد األلوهية[:احلكم والتحاكم عبادة هلل تعاىل فصرفها لغري هللا
شرك أكرب مناقض لتوحيد األلوهية]-:
الوجه األول الذي به يتبني لنا أن احلكم بغري ما أنزل هللا يتناقض مناقضة واضحة مع توحيد األلوهية هو تعريفنا
للعبادة ،واليت عرفها شيخ اإلسالم إبن تيمية أهنا :كل ما ُيبه هللا ويرضاه من األعمال واألقوال الظاهرة والباطنة.
فمقتضى هذا التعريف أنه ليس هناك جزئية أو مفردة من جزئيات احلياة خترج عن هذا التعريف ،فكل جزئيات احلياة
ومفرداهتا تنتظم وتدخل يف معىن العبودية؛ كل حركة وكل سكنة وكل قول وكل فعل البد أن يكون عبادة خالصةً هلل
سبحانه وتعاىل.
وهللا -سبحانه وتعاىل -وضح لنا هذه القضية بغاية الوضوح؛ قال تعاىل( :قُل إِ َّن ص َالِيت ونُس ِكي وَْحمياي وممََ ِايت ََِّّللِ
َ َ ُ َ َ َ َ
ْ
يك لَه وبِ َذلِ َ ِ
ِِ
ِ
ني)( ) ،فحىت موتك البد 1أن يكون عبادة هلل تعاىل9وليس
ت َوأ ًََن أ ََّو ُل الْ ُم ْسلم َ
ك أُم ْر ُ
ب الْ َعالَم َ
َر ِّ
نيَ ،ال َش ِر َ ُ َ
حياتك فقط ،فأنت -كما قلنا من قبل -وقف هلل تعاىل ،وهذه هي الصفة الصحيحة للعبادة ،وهذه هي الصفة اليت
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خلقك هللا من أجلها ،قال تعاىل (وما خلَ ْقت ِْ
اإلنْس إَِّال لِي عب ُد ِ
ون)
ََ َ ُ
اجل َّن َو ِْ َ َ ْ ُ

(

) ،أي عبادة حقيقية 2وليس عبادة يشرتك

9

فيها مع هللا غريه حماداةً ومعاداةً له تعاىل.

وهذا فالتبعيض الننت بني الشعائر والشرائع أو بني األنظمة اليت حتكم الناس وبني العبادات هو أمر ابطل بطالن كبري،
فكل مناحي احلياة من شعائر العبادات واألمور اإلقتصادية واألمور السياسية واألمور اإلجتماعية -إىل غريها من
مناحي النشاط البشري -كلها البد أن ختضع ملفهوم العبادة ،فكما أنك متارس العبادة يف صالتك ويف حجك ويف
صومك ويف أذكارك ويف دعوتك؛ فكذلك ُيب أن متارس العبادة يف إتباعك لتشريع هللا؛ سواء يف السياسية أو
اإلقتصاد أو احلرب أو السلم ويف سائر هذه األمور ،فكلها عبادة هلل -سبحانه وتعاىل -وال فرق بني هذا النوع وبني
ذلك النوع.
فمن تلك العبادات اليت يفرد هبا املوىل سبحانه تعاىل -ابإلضافة لألنواع املعروفة من النذر والذبح والدعاء واإلستغاثة-
كذلك من ضمن تلك العبادات عبادة احلكم والتحاكم ،وحنن ذكرًن من قبل يف هذا آيت كثرية عندما تكلما عن
توحيد األمساء والصفات؛ فاحلكم عبادة كما أن الذبح عبادة وكما أن الصالة عبادة وكما أن الصوم عبادة.
فكما أن تلك العبادات ُيب تفرد للموىل سبحانه وتعاىل فكذلك هناك عبادة أخرى مغيبة عن أذهان كثري من الناس
3
وعبادة خاصة هلل -
ْم إَِّال ََِّّللِ)( ) أي ملك خاص
إال من رجم ريب وهي عبادة احلكم والتحاكم ،قال تعاىل (إِ ِن ْ
احلُك ُ
سبحانه وتعاىلُ -يب أن يفرد هبا ،وكما أننا نكفر الذي يشرك بدعاء هللا غريه ،ونكفر الذي يشرك يف ذبيحته مع هللا
تعاىل غريه ،ونكفر الذي يستغيث بغري هللا؛ ُيب أن نكفر الذي يصرف احلكم والتحاكم لغري هللا.)..(.
ْم إَِّال ََِّّللِ أ ََمَر أََّال تَ ْعبُ ُدوا إَِّال
وضح لنا هذا املفهوم غاية التوضيح فقال تعاىل (إِ ِن ْ
واملوىل -سبحانه وتعاىلّ -
احلُك ُ
1
احلكم له وحده ،مث عقب على ذلك أبن
إِ َّيهُ)( ) ،فانظر وتفكر هذه 4اآلية؛ هللا -عز وجل9-قرر هذا األمر؛ أن
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مضمون العبادة الصحيح يقتضي منك أن تفرد وحده ابحلكم ،فعقب بذكر العبادة بعد أن قرر هذا األمر ،أي عقب
بذكر أن العباد له وحده بعد أن قرر أن احلكم له وحده ألنه تعاىل خيربًن أن مقتضى إفراده ابلعبادة يقتضي أن تفرده
ابحلكم ،والعكس ابلعكس أن مقتضى الشرك ابحلكم يقتضي أنك تكون مشرًكا يف عبادته ،مث عقب ( َذلِ ِ
ين
َ
ك ا ّلد ُ
1
9
الْ َقيِّ ُم)( )؛ فليس هناك دين 5هلل غري هذا الدين.
ِ
اَّللَ َوَال أُ ْش ِرَك بِِه)
ت أَ ْن أ َْعبُ َد َّ
بل يف آيت أخرى يقول هللا تعاىل (قُ ْل إَِّمنَا أُم ْر ُ
7
اَّلل و ِ
ٍ
ِ
وت)( )؛ وحنن بيّنا من قبل
اجتَنبُوا الطَّاغُ َ
من مفهوم العبادة يقول تعاىل ( َولََق ْد بَ َعثْ نَا ِيف ُك ِّل أَُّمة َر ُس ًوال أَن ْاعبُ ُدوا ََّ َ ْ
أن من معاين الطاغوت احلاكم بغري ما أنزل هللا؛ فهو طاغوت بنص قوله تعاىل (يريدون أن يتحاكموا إىل
(

الطاغوت)

(

).

8

9

6
بيانه للحاكمية وأهنا
)؛ ويف املقابل يف

1

ِ
اَّللَ َوَال أُ ْش ِرَك بِِه)( )؛ وضع اآلية اليت 9تتكلم عن
ت أَ ْن أ َْعبُ َد َّ
فضع هذه اآلية اليت تتكلم عن العبادة (قُ ْل إَِّمنَا أُم ْر ُ
اجتَنِبُوا
احلاكمية ابملفهوم الذي فصلناه بطاغوت احلاكمية ( َولََق ْد بَ َعثْ نَا ِيف ُك ِّل أ َُّم ٍة َر ُس ًوال أ َِن ْاعبُ ُدوا َّ
اَّللَ َو ْ
2
فكذلك صورته يف احلكم بغري ما أنزل
شرك ال خالفة فيه؛
وت)( ) ،فكما أن الشرك 0ابهلل يف صورته الظاهرة ٌ0
الطَّاغُ َ
والتحاكم لغريه شرك أكرب ال خالف فيه.
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َّ ِ
وت أَ ْن
اجتَ نَ بُوا الطَّاغُ َ
ين ْ
ويف آيت أخرى يف سورة النور يذكر هللا تعاىل فيها صفات املؤمنني فقال فيها ( َوالذ َ
0
الطاغوت فيؤاكله ويشاربه 2وخيالطه ويصبح جزءًا من نظامه
وها)( ) ،فبمفهوم املخالفة 1أن الذي ال ُيتنب
يَ ْعبُ ُد َ
التشريعي؛ فقد وقع يف عبادة هذا الطاغوت.
فالذي ال ُيتنب الطاغوت فحكمه على ضوء هذه اآلية الصرُية أنه قد وقع يف عبادة الطاغوت؛ سواء كان عدم
اإلجتناب يف املشاركة أو يف املخالطة أو يف أن يصبح جزءًا من نظامه؛ فما ابلك أبن يتحاكم إليه؟ وما ابلك أبن يُنفذ
حكمه؟ فهذا ليس عدم إجتناب فحسب بل هذا طاغوت بنفسه.
فاآلية صرُية يف أن خمالطة الطاغوت ابلتعظيم وابملؤانسة وابملؤاكلة وأكربها وأعظمها اخلضوع حلكمه وإنفاذ حكمه؛
عبادة هلذا الطاغوت.
متاما مثل اإلشراك يف
بل املوىل -سبحانه وتعاىل -وف ًقا هلذه املفاهيم ووف ًقا هلذا املعىن يقرر لنا أن اإلشراك يف حكمه ً

عبادته؛ سواء بسواء ،فليس هناك أدىن فرق بني من يشرك يف عبادة هللا يف الصورة الظاهرية فيخضع ويسجد ويصلي

وصوم لصنم أو وثن؛ ليس هناك فرق بينه وبني الذي يشرك يف حكمه سبحانه تعاىل؛ فيخضع حلكم غري هللا ويتحاكم
حلكم غريه ،ألن كال الصورتني عبادة ُيب أن يُفرد هبا املوىل سبحانه وتعاىل.
ويقرر لنا هللا -سبحانه وتعاىل -كال املعنيني يف سورة واحدة هي سورة الكهف ،فيقول يف ابب تقرير الشرك يف احلكم
0
2
ِِ
احلكم ،ويف قراءة إبن عامر 2أحد القراءات
تتحدث عن الشرك يف
َح ًدا)( )  ،فهذه اآلية
(وال يُ ْش ِرُك ِيف ُحكْمه أ َ
أحدا) بصيغة النهي ،مث بنفس السورة يتحدث املوىل -سبحانه وتعاىل -عن شرك
العشرة (وال تُش ِرك يف حكمه ً

سورة الزمر\ .17
()201
سورة الكهف\.26
()202
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ِ ِ ِ ِِ
َح ًدا)
الشعائر فيقول يف آخر سورة الكهف ( َوَال يُ ْش ِرْك بعبَ َادة َربّه أ َ

(

0
ليس
) ،فالشرك يف العبادة3مثل الشرك يف احلكم و

هناك فرق بينهما.

ِِ
َح ًدا)
يقول الشيخ الشنقيطي يف أضواء البيان " :ويفهم من هذه اآليت ،كقولهَ ( :وَال يُ ْش ِرُك ِيف ُحكْمه أ َ
5
( )
متبعي أحكام املشرعني غري ما شرعه هللا أهنم مشركون ابهلل "اه .

(

)

 ،أن
0

بل يقول الشيخ" :اإلشراك ابهلل يف حكمه واإلشراك ابهلل يف عبادته كلها مبعىن واحد ،ال فرق بينها البتة ،فالذي يتبع
معرضا عن
نظام غري نظام هللا وتشريع غري تشريع هللا –أو غري ما شرعه هللا -وقانون خمالف لشرع هللا من وضع البشر ً
نور السماء الذي أنزله على رسوله؛ من كان يفعل هذا هو ومن ومن كان يعبد الصنم و يسجد للوثن ال فرق بينها
البتة بوجه من الوجوه ،فهما واحد ،كالمها مشرك ابهلل ،هذا أشرك به يف عبادته وهذا أشرك به يف حكمه ،كالمها
(

سواء"

).

6

0

2

فيقول الشيخ أنه ال فرق بني اإلشراك يف هاتني الصورتني؛ فكالمها عبادة ،فلماذا التبعيض؟
متاما مثل الذي يسجد للصنم والوثن؛ تلك الصورة
بل يقول الشيخ أن الذي يتحاكم إىل تلك القوانني الوضعية هو ً
ال َف َّجة للشرك كالسجود هلبل والالت وتلك اآلهلة الباطلة ،فهذه الصورة ال ختتلف هنائيًا عن الصورة احلديثة إال يف
الشكل؛ أما يف املضمون فكالمها شرك ابهلل.

حكما
حكما قطعيًا يقينيًا ال نتوقف فيه بكفر من يسجد للصنم أو الوثن؛ كذلك ُيب أن حنكم ً
فكما أننا حنكم ً
يقينيًا على أن الذي يتبع تلك التشريعات وهو يعلم أهنما خمالفة ملا أنزله هللا وحكم هبا رسوله -عليه الصالة والسالم-
سورة الكهف\ .110
()203
سورة الكهف\.26
()204
كتاب (أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن) .259\3
()205
()206هذا الكالم بنصه غري موجود يف أضواء البيان بل يف كتاب (العذب النمري من جمالس الشيخ الشنقيطي يف تفسريه )440\5
صوات.
وهو تفريغ لدروس الشيخ ،والكالم مسجل ً
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كفرا أكرب خمرج من امللة ،وليس هناك فرق بينه وبني الذي يسجد للصنم ،والفرق الوحيد أن الصورة
حنكم أنه كافر ً
األخرية فجة ،فاجلميع يتفق معك أهنا كفر بينما ال يتفقوا معك على الوجه األول؛ والسبب هو اإلحنراف والدخل
الذي أصاب مفهوم العبودية.
فلو أن مفهوم العبودية ظل نقيًا كما قرره هللا تعاىل وكما عرضته الرسل ملا حدث هذا الغبش يف التصور ،وإمنا جاء هذا
الغبش يف التصور نتيجة إلحنراف مفهوم العبودية ،ونتيجة حلصر مفهوم العبودية يف تلك العبادات والشعائر من الصالة

والصوم والزكاة والنذر والدعاء ،أما احلكم الذي هو الرتمجة العملية للعبودية فمنهم من أخرجه من مفهوم العبودية،
وعلى التحقيق كالمها عبادة هلل تعاىل ،والعكس ابلعكس كالمها صرفه لغري هللا شرك أكرب خمرج عن امللة وعبادة لغري
بشرا وطواغيت من دون هللا ،أما يف اجلوهر فال فرق بينهما؛ ال
هللا؛ والفرق أن هذا عبد حجر وصنم ووثن وهذا عبد ً

يف القدمي وال يف احلديث.

من التناقض البني الرتكيز على شرك النسك وإمهال النكري على شرك احلكم:
وهنا مسألة نريد أن ننبه عليها؛ وهي أننا كما نشدد النكري على من يذبح لغري هللا ،ونشدد النكري على الذي يدعوا
غري هللا ،ونشدد النكري على الذي يستغيث بغري هللا ،ونشدد النكري على الذي يطوف ابلقبور ويدعوا األموات؛ فكما
أننا نشدد النكري على هؤالء ُيب أن نشدد النكري على الذين يتبعون غري نظام هللا تعاىل ،وعلى الذين يتبعون غري
حكم هللا وحكم رسوله .وإال وقعنا يف تبعيض الدين ،وتبعيض مفهوم التوحيد وتوحيد األلوهية.
أبدا –حاشا هلل -أن تلك العبادات من النذر والدعاء واإلستغاثة والذبح والنذر والتوكل والطواف حق
وحنن ال ننازع ً
هلل وأهنا من توحيد األلوهية ،فالتوحيد ُيب أن يصان عن أدىن شبهة سواء يف تلك العبادات أو يف التحاكم ،فهذا
شرك أكرب وهذا شرك أكرب ،ولكن الذي ننازع فيه وننكره هو هذا التبعيض وعدم اإلنصاف يف املعاملة مع مفاهيم
الدين ألمر يراد ،فمفاهيم يراد هلا أن تنتشر ومفاهيم يراد هلا أن تتغري.
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ولك أن تنظر إىل كمية املؤلفات اليت تتحدث عن هذه الصور من شرك الشعائر كالذبح والدعاء والتوكل واإلستغاثة،
جدا ،مث انظر إىل املصنفات اليت أفردت للحديث عن موضوع احلاكمية ،جتد أهنا جبانب الكتب
جتد أهنا مؤلفات كثرية ً
جدا ،بل أقل من القليل ،خاصة اليت أبتغي هبا وجه هللا تعاىل وقصد هبا احلق.
األوىل تعد قليلة ً
فلماذا هذا التبعيض يف دين هللا؟
وملاذا تصنف املصنفات يف هذه األنواع من العبادة ويرتك موضوع احلكم بغري ما أنزل هللا تعاىل؟
يقول الشيخ عبد هللا عزام يف كتابه مفهوم احلاكمية ص  68خماطبًا جمموعة من الشباب:
"أنتم تركزون على شرك األموات وال تركزون على شرك األحياء ،تركزون على الذين يذهبون إىل قرب الشيخ البدوي
واجليالين ويتمسحون بقبورهم وترتكون احل ّكام الطواغيت الذين يعبدون الناس ألنفسهم يدعون األلوهية عمليًا دون أن
(

يتفظواهبا"ا.ه .

)

7

0

2

وهذا أمر صحيح ،فلماذا يُرَّكز على شرك القبور ويُرتك شرك األحياء؟
أيضأ،
وحنن قلنا أن شرك القبور شرك أكرب خمرج من امللة وال ننازع يف هذا ،ولكن كما حتارب هذا فحارب ذالك ً

فلماذا التبعيض؟

والسبب معروف وهو أن هذه املزارات وهذه القبور اليت تعبد من دون هللا ليس هناك من ُيميها وُيرسها ويفرض تلك
املعتقدات الباطلة ابلقوة ،فلو أن هناك من يفرض تلك املعتقدات الباطلة ابلقوة ويدافع عنها ألحجم كثري من الناس -
إال من رحم ريب -عن اإلنكار ،أما شرك األحياء فهناك من يدافع عنه من الطواغيت وأعواهنم والشرط واملخابرات،
فالذي ينكر سيدفع ضريبة إنكاره ،فال يتجرأ إال من رحم ريب ،رغم أن هذه عبادة وهذه عبادة ،وهذا شرك وهذا
شرك.
207أطلع على نص كالم الشيخ عبد هللا عزام.
( ) مل
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ضررا على األمة من شرك النسك-:
شرك احلكم أعظم ً

أمورا ال جندها يف شرك األموات وشرك القبور ،وإن كان
رغم أنّنا لو نظرًن إىل شرك األحياء وشرك الطواغيت لوجدًن ً
كله شرك وكله خمرج من امللة ولكن هناك أمور موجودة يف شرك األحياء وشرك القصور ال توجد يف شرك األموات:

قهرا
أول هذه األمور :أن شرك األحياء يتخذ قوة تنفيذية ُختضع الناس ابلقوة ،وتعمل على فتنة الناس على دينهم ً
جربا ،أما شرك األموات فالذي يدعوا له ال يستطيع أن ُيربك على أن تدعوا غري هللا ،وال على أن تطوف بقبورهم ،وال
ً
على أن تستنصر هبم وتتوكل هبم ،أما يف شرك األحياء وشرك القصور وشرك الطواغيت فهم ال يدعوك أن تعبد هللا حق

العبادة ،وال يرتكوك أن تتحاكم لشرع هللا ،وال يدعوك أن جتتنب الراب ،بل البد أن يغمسوك يف الشرك.
فشرك األحياء يتخذ سلطة تنفيذية؛ سواء كانت تلك القوة رغبًا أو رهبًا ،سواء كانت عن طريق املال واملناصب واجلاه

وشراء الذمم واملتاجرة ابلدين أو كانت رهبةً ابلقوة والسيف والسالح ،فال يدعوك أن تتحاكم لشرع هللا وجتتنب
قوانينهم ،وهذا األمر ال جنده يف شرك األموات.
ضررا الزم على صاحب -أي هذا العبد الذي إقرتف الشرك-
النقطة الثانية :أن شرك األموات ضرره يف املقام األول ً

وال يتعداه إىل غريه ،أما شرك األحياء فهو يف املقام األول ُمتع ّدي؛ ليس لفرد أو طائفة فحسب بل ُمتع ّدي جملموع
األمة ،فهذه القوانني ما جاءت إىل دير اإلسالم واملسلمني إال لرتد الناس عن دينهم ،وقد بيّنّا هذه النقطة عندما
جدا ،فهناك فرق شاسع بني النوعني.
حتدثنا يف املفردة الثانية (نظرة سريعة عن شريعة الشيطان) ،وهذا مسألة مهمة ً

النقطة الثالثة :أن هذا الضرر هو ضرر يَتع ّدى ويشمل كافة مناحي احلياة البشرية ،كما بينا عندما حتدثنا عن جولة
متاما مما
سريعة لشريعة الشيطان ،فالضرورات اخلمس يف ظل القوانني الوضعية ليس هلا أدىن إعتبار ،وهي على النقيض ً

أرادت الشريعة أن حتققه للناس.

فانظر رمحك هللا وقارن بني ضرر عباد القبور وبني ضرر عباد القصور ،وقارن بني هذين املفهومني ،وكالمها شرك أكرب
وال ننازع يف ذلك وال نبعض ،وكما ننكر على هؤالء ننكر على أولئك.
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أيضا ص " : 30إن األمة مبتالة بشرك األحياء وأولئك احلكام الذي
يقول الشيخ عبد هللا عزام يف كتاب احلاكمية ً
2
0
8
( )
يعبدون الناس ألنفسهم"ا.ه .
وانتبهوا إىل أننا ال نقصد هبذا الكالم التقليل من تلك األنواع األوىل ،حاشا هلل ،وال نقصد من ذلك التهوين أو التقليل
من أمر النذر أو العبادة أو الدعاء أو اإلستغاثة؛ فهي عبادات خاصة هلل تعاىل وهذا أمر مفروغ منه ،ولكن نتكلم عن
أمر وقع يف الكثري وهو الرتكيز على نوع واحد من العبادة وترك أنواع أخر ،رغم أ ّن عبادة احلكم والتحاكم هي على
التحقيق الرتمجة العملية ملفهوم العبادة ،وعلى التحقيق ضرر شرك احلاكمية على األمة أكرب بكثري من ضرر شرك
الشعائر ،وإن كان كلها شرك ،وُيب أن يفرد هللا تعاىل بشىت أنواع العبادة بال منازع.
وردا على
بياًن
وجربا؛ البد أن تستحوذ هذه البدع ً
ً
وتفنيدا ً
قهرا ً
ولكن عندما تعم فتنة وبدعة ويراد أن خيضع هلا الناس ً

القدح املعلى من جمهودات علماء املسلمني ،كما حصل يف فتنة خلق القرآن؛ فيوم أن ظهرت تلك الفتنة أفردها علماء
متاما
أهل السنة ابلبحث والتفنيد والرصد وأصبحت هي شغلهم الشاغل ،ألهنا هي الفتنة اليت يراد أن ختضع هلا األمةً ،

مثل ما ُيصل اليوم ،طواغيت تفرض على الناس؛ فالبد أن نصرف إليها على األقل بعض جمهوداتنا ،وعلى األقل أن

نعاملها معاملة السواء مع تلك الصور األوىل.
تلخيص الوجه األول ملناقضة احلكم بغري ما أنزل هللا لتوحيد األلوهية-:
إ ًذا الوجه األول الذي يتبني لنا به مناقضة احلكم بغري ما أنزل هللا لتوحيد األلوهية؛ هو أن احلكم والتحاكم عبادة هلل
متاما كالصالة الزكاة والصوم واحلج والدعاء والذبح ،فكما أن هذه الصور عبادة هلل -سبحانه تعاىل -فكذلك
تعاىلً ،
احلكم التحاكم عبادة هلل سبحانه تعاىل ،وصرف تلك العبادة لغري هللا شرك أكرب مناقض لتوحيد األلوهية ،كما أن

صرف الدعاء والنذر لغري هللا شرك أكرب مناقض لتوحيد األلوهية ،وهللا-عز وجل -مل يفرق بني الشرك يف عبادته
والشرك يف حكمه.
208نطلع على نص كالم الشيخ.
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فهذا الوجه يبني لنا بوضوح أن مفهوم العبادة غُ ّري وغُيّب على كثري من الناس إال من رحم ريب ،فهو يتعلق ابلعبادة من
حيث مفهومها أو من حيث أفراد هذه العبادة ،ورأينا أن كثري من األذهان حصرت العبادة أبنواع معينة؛ كالصالة

والزكاة واحلج والنذر والذبح والدعاء إىل غريها من الشعائر اليت ينصرف إليها الذهن أول ما ينصرف إذا مسع لفظة
العبادة ،وقلنا أن هناك عبادة أخر مغيبة عن أذهان املسلمني إال من رحم ريب ،وهي عبادة احلكم مبا أنزل هللا والتحاكم
إىل ما أنزل هللا.
وقلنا أن هذه العبادة احلكم والتحاكم هي الرتمجة العملية للعبادة كمفهوم شامل ،فكما أن صرف الدعاء أو النذر أو
الذبح لغري هللا شرك أكرب خمرج من امللة فكذلك صرف احلكم أو التحاكم لغري هللا شرك أكرب خمرج من امللة ،وهللا -
سبحانه وتعاىل -مل يفرق بني الشرك يف عبادته والشرك يف حكمه كما ذكر الشيخ الشنقيطي ،فليس هناك أدىن فرق
بني الذي يتوجه ويعبد الصنم والوثن وبني الذي يتحاكم إىل غري هللا ،فكالمها مشرك.
وشرعا وهي دليل
الوجه الثاين ملناقضة احلكم بغري ما أنزل هللا لتوحيد األلوهية[ :الطاعة هي حقيقة العبادة لغةً
ً
صدقها وصحتها]-:
ذكرًن أن الوجه األول ملناقضة احلكم بغري ما أنزل هللا لتوحيد األلوهية كان يتعرض للعبادة من حيث مفردات العبادة أو
من حيث أنواع العبادة ،واآلن نتحدث عن الوجه الثاين وهو يتعلق ابلعبادة من وجه آخر؛ وهو كيفية هذه العبادة
وصور أداء العبادة وصفة العبادة؛ فالذهن عندما يسمع مصطلح العبادة يذهب مباشرة إىل الصلوات واألذكار واألدعية
والشعائر الصرفة عند املسلمني ،وهذه بعض هيئات وصور العبادة ولكن هناك هيئات أخر وصفات أخر وصور أخرى
أيضا ولكنها مغيبة عن أذهان املسلمني إال من رحم ريب.
ُأت ّدى هبا العبادة ً
فكما رأينا يف الوجه األول أن بعض أنواع العبادة مغيبة؛ كذلك جند يف الوجه الثاين أن بعض صفات العبادة أو صور
أداء العبادة مغيبة عن أذهان كثري من املسلمني إال من رحم ريب ،فالوجه األول متعلق أبنواع العبادة والوجه الثاين يتعلق
بصفات العبادة أو كيفية أداء العبادة ،فالعبادة ليست مقصورة يف كيفية أدائها على الصالة أو الصوم أو احلج أو غري
ذلك من الشعائر؛ فهناك وجه آخر أهم –على التحقيق -من هذه الصورة وإن كانت كلها صور ُيب أن يفرد هبا
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املوىل سبحانه وتعاىل ،ولكن نعين بقولنا أهم أهنا الرتمجة العملية والربهان على صدق الوجه األول؛ على صدق
الصلوات واألذكار واألدعية وعلى صدق الصفات والصور األخرى.
أيضا للتحريف عند كثري من املسلمني ،فنقول قررًن يف
وكما تعرض الوجه األول للتحريف كذلك تعرض هذا املفهوم ً
البداية أن الغاية من خلق اجلن واإلنس هو العبودية ،يقول تعاىل( :وما خلَ ْقت ِْ
اإلنس إَِّال لِي عب ُد ِ
ون)( )؛ وأتمل
ََ َ ُ
اجل َّن َو ِْ َ َ ْ ُ
هذه اآلية وانظر ملبناها اللغو؛ هللا -سبحانه وتعاىل -حصر لنا الغاية من إُياد اجلن واإلنس بغاية واحده هي العبودية،
ودعم هذه الفكرة أبمرين يعتربان يف لغة العرب من أقوى أساليب احلصر القصر ومها النفي واإلستثناء؛ النفي يف قوله
(وما خلَ ْقت) مث اإلستثناء (إَِّال لِي عب ُد ِ
ون) ،فالنفي واإلستثناء يفيدان غاية احلصر والقصر ،فالنفي ينفي أي غاية أخرى
ََ َ ُ
َ ُْ
خلق من أجلها اجلن واإلنس ،واإلستثناء أو القصر ُيصر الغاية اليت خلق من أجلها اجلن واإلنس يف غاية واحدة ،فهو
نفي اتم مث حصر كامل.
وهذه العبودية ال ختتص بنوع حمدد من النشاط البشري بل تشمل مجيع أنواع النشاط البشري ،فتنتظم فيها مجيع أنواع
النشاط وحىت املوت يدخل يف العبودية هلل سبحانه وتعاىل ،وهذه النقطة ّقررًنها وبيناها يف الوجه األول.
وهذه الغاية الوحيد يف خلق اجلن واإلنس -أي العبادة -ال ختتص جبيل حمدود من النوع اإلنساين ،وال ختتص مبساحة
زمنية من اليوم والليلة؛ بل تشمل وتنتظم فيها مجيع فرتات احلياة ،بل تشمل حىت املمات ،وحنن نقصد يف هذه النقطة
الثانية اإلختصاص الزماين.
فلو أتملنا املفهوم القاصر لصفة أداء العبادة والذي يقصر هذه الصفة يف الشعائر؛ لو أتملنا مجيع أنواع الشعائر اليت
إفرتضها هللا تعاىل على خلقه؛ جتد أن هذه الشعائر -مهما بلغت من فرائض ومستحبات وسنن -ختتص بفرتة زمنية
حمددة من اليوم والليلة ،فلو قلنا أن العبادة ال تنتظم ابقي الوقت ،وقلنا أن العبادة ختتص بتلك الشعائر فقط كما هو
يف أذهان كثري من الناس؛ فبماذا يقضي اإلنسان ابقي الوقت؟
سورة الذاريت\.56
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هل يقضي يف العبودية لغري هللا تعاىل؟
وهل يقضيه يف العبودية للشيطان أو فالن وعالن؟
يكون هبذا خرج عن الغاية اليت خلقه هللا من أجلها ،فهي غاية واحدة منذ أن خلق إىل أن ميوت ،مث يقف بني يد هللا
تعاىل ،إ ًذا الغاية اليت هي العبادة تنتظم يف مجيع أوقات اإلنسان ،سواء يف ذلك أوقات الشعائر أو األوقات املتبقية من
ذلك ،فما هي صفة العبودية يف هذا الوقت املتبقي؟يف وقت الشعائر صفة العبادة أداء الشعائر من صوم وحج وصالة،
فما هي صفة العبادة يف الوقت املتقي؟

(

)

0

1

2

فالعبادة اليت شرع ها هللا لعباده تشمل مجيع مناحي احلياة كما قررًن يف الوجه األول؛ اإلقتصادية والسياسية وغريها،
وهذه األمور هلا أحكام وشرائع وليست شعائر ولكنها داخلة يف مفهوم العبادة ،وصفة أداء الشعائر تكون حسب نوع
الشعرية ،أما صفة أداء العبادة يف الشرائع فهي؛ اإللتزام والطاعة واإلنقياد واإلستسالم واإلذعان حلكم هللا وحكم رسوله
صلى هللا عليه وسلم.
إ ًذا هناك صفة للعبادة مغيبة عن كثري من أذهان املسلمني وهي الطاعة حلكم هللا وحكم رسوله ،كثري من الناس قَصر
صفة العبادة يف الشعائر؛ وترك صفة أهم واليت هي الرتمجة العملية والربهان على صدق العبادة هلل تعاىل؛ وهي صفة
الطاعة حلكم هللا وحلكم رسول عليه الصالة والسالم.
الطاعة هي حقيقة العبادة وهبا يعرف مقدار صدق م ّدعيها-:
ونقول عن صفة العبادة املغيبة عن كثري من الناس؛ أن العباد يف أصلها اللغوي التذلل واخلضوع ،يقال طريق ُمعبَّد أي

عبدا ،فإذا وجهته
ذللته األقدام مع الوقت ،فالعبد هو الذليل اخلاضع ،وأينما وجهت هذا اخلضوع كنت ملن َّ
وجته إليه ً
عبدا هلذا احلجر ،وإذا وجهته لبشر
عبدا لفالن ،وإذا وجهته حلجر كنت ً
عبدا هلل ،وإذا وجهتها لفالن كنت ً
هلل كنت ً
عبدا هلذا البشر.
كنت ً
بداية امللف الثاين عشر،
()210
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بل جعل هللا -سبحانه وتعاىل -هذه الطاعة هي دليل الصدق وبرهان الصحة على ِّإدعاء اإلميان ،فالطاعة هي الرتمجة

العملية ملفهوم العبودية ،ومبقدار طاعتك هلل -سبحانه وتعاىل -يُعرف مقدار صدق يف إلتزامك هلذا الدين ،ويعرف
اَّللُ َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم
اَّللَ فَاتَّبِعُ ِوين ُُْيبِْب ُك ُم َّ
مقدار صدقك يف إدعائك أنك عب ٌد هلل ،قال تعاىل( :قُ ْل إِ ْن ُكْن تُ ْم ُِحتبُّو َن َّ
2
1
1
ور َرِح ٌيم)( ).
َو َّ
اَّللُ َغ ُف ٌ
فالعبادة -كما ّقرر أهل السنة واجلماعة -مركبة من أجنحة ثالث هي اخلوف واحملبة الرجاء ،إال أن هذه األجنحة هي

يف األصل أعمال قلبية ال تظهر على اجلوارح إال يف صورة الطاعة ،فعلى مقدار خوفك هلل وعلى مقدار حبك هلل وعلى
مقدار رجائك هلل؛ يكون إمتثالك لطاعته هللا تعاىل ،فهذه األعمال يف األصل أعمال قلبية ولكن الصورة الظاهرية واليت
تنبين عليها األحكام ويرتتب عليها الثواب والعقاب هي الطاعة.

َّعي من الصادق ،وليس
لذلك عندما ّإدعى أقوام حمبة هللا تعاىل أنزل هذه اآلية ،فهناك معيار ومقياس يعرف به الد ُّ
الد ِ
اَّللَ) أي ي من تزعمون أنكم عباد هلل إن
َّع َّي كاخللي ،وليس من بكى كمن تباكى ،قال تعاىل( :قُ ْل إِ ْن ُكْن تُ ْم ُِحتبُّو َن َّ
كنتم حتبون هللا ح ًقا (فَاتَّبِع ِوين) فهذا هو الربهان ،مث وضح هللا ما املراد ابإلتباع يف اآلية اليت بعدها( :قُل أ ِ
َطيعُوا َّ
ُ
اَّللَ
ْ
وأ ِ
ول )؛ حىت ال تلتبس يف األذهاب بعض األمور وحىت ال يقال املراد إتباع فالن أو عالن ،فاملراد ابإلتباع
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
َ
طاعة هللا والرسول.

مث مل يكتفي املوىل -سبحانه وتعاىل -هبذا التصريح وإمنا جعل هذه الطاعة هي الفيصل والفارق بني املؤمنني وبني
الكافرين ،فالقضية ليست إدعاء جمرد مبا يف قلب اإلنسان من حمبة وخوف ورجاء وإن كانت هذه أصور العبادة،
اَّلل َال ُُِي ُّ ِ
فالعبودية ظاهرية وابطنية ،قال تعاىل (قُل أ ِ
ِ
الرس َ ِ
ين)( ) ،فالكافرون هم
َطيعُوا َّ
ّ
ّ
اَّللَ َو َّ ُ
ول فَإ ْن تَ َولَّْوا فَإ َّن ََّ
ب الْ َكاف ِر َ
ْ
الذين يتولّون عن طاعته والذين خرجوا من الطاعة.إ ًذا الطاعة هي الرتمجة العملية ملعىن العبودية هلل سبحانه وتعاىل.

سورة آل عمران\ .31
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طرق صرف الشيطان العباد إىل عبودية غري هللا-:
وبيان ذلك أننا نقول أن هللا -سبحانه وتعاىل -خلق اخللق يف األصل على التوحيد ،كما جاء يف احلديث القدسي
الصحيح الذي أخرجه مسلم يف صحيحه؛ يقول هللا تعاىل (وإِِين خلَ ْق ِ ِ
ِ
ني
َّه ْم أَتَ ْت ُه ُم الشَّيَاط ُ
َّ َ ُ
ت عبَادي ُحنَ َفاءَ ُكلَّ ُه ْمَ ،وإِن ُ
ِِ
اًن)( ).
ت َهلُْمَ ،وأ ََمَرتْ ُه ْم أَ ْن يُ ْش ِرُكوا ِيب َما َملْ أُنْ ِزْل بِِه ُس ْلطَ ً
اجتَالَْت ُه ْم َع ْن دين ِه ْمَ ،و َحَّرَم ْ
َحلَْل ُ
ت َعلَْي ِه ْم َما أ ْ
فَ ْ

3

أي خلق هللا العباد على امللة وعلى الفطرة السليمة قبل أن تداخلهم األهواء والشبهات ،مث يف التاريخ البشري بعد
عشرة قرون من هبوط آدم على األرض بدأ البشر يشاركون هذه الطاعة هلل أصناف شىت من اآلهلة واألنداد
والطواغيت ،فالشيطان ال يدع العباد على أصل الفطرة وإمنا البد أن ُيرفهم عن الصراط املستقيم ،وهو يف أثناء حماولته
حتريف العباد عن هذه الغاية اليت خلقوا من أجلها واليت هي العبودية؛ يلجأ إىل شىت األساليب اليت ختتلف يف
األساليب والصور ،فتختلف يف الشكل ولكنها تتفق يف اجلوهر واملضمون ،فالغاية منها أن ُيرف العباد عن طاعة هللا
فأحياًن يزين هلم عبادة الغري يف صورة السجود لألصنام واألواثن ،فيستجيب له من يستجيب.
عز وجل؛
ً
فإذا مل يُتبع زين هلم عبادة الغري عن طريق طاعة الغري ابلتسويغ أن هلم واسطة عند هللا عز وجل كما قال تعاىل بلسان
1
4
اإلستنصار بغري هللا وإىل
اإلستغاثة بغري هللا وإىل
اَّللِ ُزلْ َفى)( ) ،فيلجأ العبد إىل
وًن إِ َىل َّ
املشركنيَ ( :ما نَ ْعبُ ُد ُه ْم إَِّال لِيُ َقِّربُ َ
التوكل على غري هللا.
فإذا مل ينجح هبذا يلجأ لصورة أخرى ُيرف هبا العباد عن العبودية هلل سبحانه وتعاىل والطاعة حلكمه وحكم رسله عن
طريق وسيلة أخرى وهي الطاعة لألنداد واآلهلة والطواغيت؛ سواء كانوا من احلجر أو من البشر ،وهذه هي الصورة اليت
إستقر عليها الوضع البشري ،سواء يف دير املسلمني أو يف دير البشر بصورة عامة.

صحيح مسلم (.)2865
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وهذا هو املراد من قول تعاىل يف احلديث القدسي (وإِِين خلَ ْق ِ ِ
ِ
اجتَالَْت ُه ْم
َّه ْم أَتَ ْت ُه ُم الشَّيَاط ُ
َّ َ ُ
ني فَ ْ
ت عبَادي ُحنَ َفاءَ ُكلَّ ُه ْمَ ،وإِن ُ
ِِ
اًن)( )؛ فطريقة اإلجتيال 5عن
ت َهلُْمَ ،وأ ََمَرتْ ُه ْم أَ ْن يُ ْش ِرُكوا ِيب َما َملْ أُنْ ِزْل بِِه ُس ْلطَ ً
َع ْن دين ِه ْمَ ،و َحَّرَم ْ
َحلَْل ُ
ت َعلَْي ِه ْم َما أ ْ
أحياًن تكون للطواغيت
الدين ختتلف حسب كل عصر ومصر،
أحياًن تكون للقبور واملوتى ،و ً
فأحياًن تكون لألصنام ،و ً
ً

واحلكام الذي ينازعون هللا يف أخص خصائصه وهي الطاعة؛فأطاعوهم يف ما يعلمون أنه خالف طاعة هللا وطاعة
رسوله ،وأحلوا ما يعرفون يقينًا انه حر ًاما يف دينهم ،وحرموا ما يعلمون يقينًا أنه حالل يف دينهم.
الصورة األخرية اليت استقر عليها كثري من املنحرفني عن منهج هللا؛ أهنم أطاعوا غري هللا يف ما يعرفون يقينًا أنه خالف
وشرعا ،فالرتمجة العملية للعبادة هي
طاعة هللا وطاعة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وهذا املعىن هو حقيقة العبادة لغةً ً

الطاعة واإلمتثال واإلنقياد والقبول ،وبقدر إمتثالك للطاعة يعرف قدر إستسالمك ومتسكك أنك عبد هلل.
الطاعة هي حقيقة العبادة:

يقول إبن حزم يف تعريفه للعبودية يف كتابه اإلحكام يف أصول األحكام " :العبادة إمنا هي اإلتباع واالنقياد مأخوذة من
(

العبودية وإمنا يعبد املرء من ينقاد له ومن يتبع أمره "

) اه .

6

1

وليس مراد إبن حزم إخراج الرجاء واحملبة من مفهوم العبادة ولكنه يتكلم عن العبادة الظاهرية والصورة اليت يراها الناس،
فالناس ال يعرفون ما يف قلبك من حمبة وخوف ورجاء فهذا بينك وبني ربك ،ولكن يعرفون مقدار إلتزامك ابلشعائر
والشرائع ،فالصورة العملية والظاهرية والرتمجة العملية للعبادة هي الطاعة.
وهذا الضابط الذي ذكره إبن حزم يف غاية اخلطورة "وإمنا يعبد املرء من ينقاد له ومن يتبع أمره" ،وطبق هذا الضابط
على واقعنا املعاصر ،فستحكم أن من أنقاد ألمر هللا ومن إتبع أمر هللا فهو عب ٌد هلل ،والعكس ابلعكس؛ فمن أنقاد
ألمر فالن وإتبع أمر فالن فهو عب ٌد له ،واملسألة ال حتتمل النقاش.
صحيح مسلم (.)2865
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وهذا املعىن قررته لنا عدة آيت ابإلضافة للمعىن اللغوي للعبادة وأهنا الطاعة ،جاء القرآن الكرمي ليقرر لنا هذا األمر؛
ت َم ِن َّاختَ َذ إِ َهلَهُ َه َواهُ)
أن العبادة هي الطاعة وأن الطاعة هي جزء من العبادة ،قال تعاىل (أ ََرأَيْ َ
الشدة؛ فجعل املوىل سبحانه وتعاىل اهلوى إلهً ،واإلله هو املعبود حبق كان أو بباطل ،فجعل هللا –سبحانه وتعاىل-
(

) وهذه اآلية مبنتهى

الذي يتبع هواه يف كل ما يزيِّنُه له أنه عبد هلواه ،واآلية واضحة وال حتتمل النقاش.

ني)
آد َم أَ ْن َال تَ ْعبُ ُدوا الشَّْيطَا َن إِنَّهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُمبِ ٌ
وكذلك قوله تعاىل( :أََملْ أ َْع َه ْد إِلَْي ُك ْم َي بَِين َ

(

8
وصاموا
) ،فهل هم صلوا

وسجدوا للشيطان؟

كال وهللا ،ال أحد فعلها إال طائفة قليلة.
عبيدا للشيطان ليست صفة الصوم الصالة النذر
فصفة العبودية اليت وقع فيها هؤالء واليت جعلهم هللا تعاىل هبا ً
والدعاء؛ وإمنا صفة الطاعة فيما زين هلم من الشرك واإلعراض عن أمر هللا أمر رسوله ،فالطاعة جعلها هللا سبحانه
وشرعا.
وتعاىل عبادة لغةً ً
وكذلك قوله تعاىل فيما حكاه عن إبراهيم عليه السالم( :ي أَب ِ
ت َال تَ ْعبُ ِد الشَّْيطَا َن إِ َّن الشَّْيطَا َن َكا َن لِ َّلر ْمحَ ِن
َ َ
2
1
عِ
للشيطان ويطوف حوله ،كال وإمنا إتبع
السالم -يسجد ويصوم
صيًّا)( ) ،فهل كان أبو إبر9اهيم –عليه الصالة
َ
الشيطان وأطاعه فيما وسوس له ،فكانت هذه الطاعة عبادة من دون هللا.
عبدا هلذا البشر ،كما قال فرعون خياطب
بشرا فيما يعلم يقينًا أنه خالف طاعة هللا وطاعة رسول كان ً
وكذلك من أطاع ً
2
0
ِ
ويسجدون ويركعون له بل 2إتبعوا
يكونوا يصومون ويصلون
ت لَ ُك ْم ِم ْن إِلٍَه َغ ِْريي)( ) ،وقوم فرعون مل
قومهَ ( :ما َعل ْم ُ
وشرعا بتقرير هللا سبحانه وتعاىل من فوق سبع مسوات.
أمره وتشريعه فكانوا ً
عبادا له؛ لغةً ً
سورة الفرقان\.43
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وكذلك يقرر لنا النيب -عليه الصالة والسالم -هذا املعىن يف احلديث املشهور( :تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم
(

تعس عبد القطيفة تعس عبد اخلميصة تعس وانتكس وإذا شك فال انتقش)

2

) ،فسماه النيب -عليه 1الصالة السالم-

عبدا ،وهو أفصح من نطق ابلضاد -الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى والذي يعرف مدلوالت األلفاظ
ً
عبدا هلذا األعراض الزائلة ألهنا سيطرت على كيانه وملكت شغاف قلبه وجوارحه فأصبح يسعى يف
وشرعا ،مساه ً
لغةً ً
حتصيلها بشىت الطرق من حل ومن حرمة.

فحقيقة العبادة هي الطاعة ،والطاعة هي أنسب اخلصائص وأبرز مظاهر العبادة ،فالطاعة هي الرتمجة العملية على
صدق العبادة أو على كذهبا.
نصوص شرعية على أن الطاعة املطلقة لغري هللا عبادة هلذا الغري:
يف نفس املسألة اليت نتكلم فيها -احلكم بغري ما أنزل هللا او التحاكم لغري شرع هللا -لدينا نصوص قطعية يف هذه
املسألة بعينها تبني أن طاعة غري هللا خالف أمر هللا ورسله؛ عبادةٌ هلذا الغري:
ِ
اَّلل َعلَي ِه وإِنَّه لَِفس ٌق وإِ َّن َّ ِ
ِ
ني لَيوحو َن إِ َىل أ َْولِيَائِ ِه ْم
الشيَاط َ
النص األول :قال تعاىلَ ( :ال ََتْكلوا ممَّا َملْ ي ْذ َك ِر ْ
ْ َ
اسم َّ ْ َ
2
2
لِيج ِ
ادلوك ْم َوإِ ْن أَطَ ْعتموه ْم إِنَّك ْم لَم ْش ِركو َن)( ).
َ

فجعل املوىل سبحانه وتعاىل طاعتهم شرك يف عبادته خمرجة من امللة ،وانظر لسبب نزول هذه اآلية؛ املشركون كانوا
ُيادلون املسلمون ابلباطل فيقولون هلم أنتم أتكلون مما قتلته أيديكم ممّا تذحبونه وال أتكلون مما قتلته يَ ُد هللا ،وانظر هلذا

ودائما كل ابطل ُيب أن يسترت بستار من احلق ،فأنزل هللا -سبحانه
التأويل الذي قد مير على كثري من العقولً ،
خطااب للنيب -عليه الصالة والسالم -وأصحابه أفضل اخللق بعد
وتعاىل -هذه اآلية الصرُية ،واليت كانت يف األصل
ً
األنبياء ،فليس هناك جماملة يف هذا األمر ،وبني أهنم لو أطاعوهم ألشركوا ابهلل.

سورة القصص\.38
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وامل سألة كما ستأيت معنا مسألة فرعية وليست من احملرمات الظاهرة املشهورة كالزًن والراب واخلمور بل هي عن حترمي أكل
امليتة ،فجعل هللا تعاىل طاعتهم شرًكا مع أن اخلطاب للنيب -صلى هللا عليه وسلم -وأصحابه ،وموضوع اآلية ليس
الصالة والزكاة والسجود هلم بل جمرد الطاعة ،فجعل هللا طاعتهم شرًكا مع أن اخلطاب حملمد -عليه الصالة والسالم-
وأصحابه الذين هم أفضل اخللق بعد األنبياء.
ِِ
َح ًدا)
(وَال يُ ْش ِرُك ِيف ُحكْمه أ َ
يقول الشيخ الشنقيطي يف أضواء البيان " :ويفهم من هذه اآليت ،كقولهَ :
متبعي أحكام املشرعني غري ما شرعه هللا أهنم مشركون ابهلل ،وهذا املفهوم جاء مبينا يف آيت أخر ،كقوله فيمن اتبع
ِ
ِ
تشريع الشيطان يف إابحة امليتة بدعوى أهنا ذبيحة هللا( :وَال َأتْ ُكلُوا ِممَّا َمل ي ْذ َك ِر اسم َِّ ِ
ني
اَّلل َعلَْيه َوإِنَّهُ لَف ْس ٌق َوإِ َّن الشَّيَاط َ
ُْ
َ
ُْ
4
ِِ ِ ِ
كون بطاعتهم ،وهذا اإلشر2اك يف
وه ْم إِنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِرُكو َن)( ) ،فصرح أبهنم مشر
وحو َن إِ َىل أ َْوليَائ ِه ْم ليُ َجادلُوُك ْم َوإِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ
لَيُ ُ
(

) ،أن

آد َم
الطاعة ،واتباع التشريع املخالف ملا شرعه هللا تعاىل هو املراد بعبادة الشيطان يف قوله تعاىل( :أََملْ أ َْع َه ْد إِلَْي ُك ْم َيبَِين َ
5
ِ ( )
نبيه إبراهيم( :ي أَب ِ
ت
عن
تعاىل
له
و
وق
،
ط ُم ْستَق ٌيم)
ني َوأ َِن ْاعبُ ُد ِوين َه َذا ِصَرا ٌ
أَ ْن َال تَ ْعبُ ُدوا الشَّْيطَا َن إِنَّهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُمبِ ٌ
َ َ
2
2
7
6
( )
َال تَعب ِد الشَّيطَا َن إِ َّن الشَّيطَا َن َكا َن لِ َّلر ْمح ِن ع ِ
صيًّا)( ) " ا.ه
َ َ
ْ
ُْ ْ
متاما مثل الصورة اليت حنن فيها ،حذو القذة ابلقذة،
فالعبادة يف هذه اآليت هي الطاعة وإتباع التشريع املخالف ،وهي ً
وليس هناك أدىن فرق؛ بل الصورة اليت حنن فيها مركبة من عدة أمور زائدة عن هذه األمور كما سيأيت معنا ،وفيها

مناطات متعددة فهي صورة مركبة وليست بسيطة.
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يقول الشيخ سفر –فك هللا أسره -يف كتابه (العلمانية) ص  ،381وهو تكلم عن هذه املسألة يف ست صفحات
خطاب حملمد صلى هللا عليه وسلم وأتباعه يف
وه ْم إِنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِرُكو َن)
 ،387-381يقول" :يف هذه اآلية ( َوإِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ
ٌ
قضية فرعية هي األكل مما مل يذكر إسم هللا عليه ،فهل يبقي بعد هذا جمال للشك أو الرتدد؟
احلق أنه ال جمال لشيءٌ من ذلك ولكن الغياب امللزم حلقائق اإلسالم من العقول والقلوب ،والغبش الكثري الذي أنتجته

عصور اإلحنراف ،هذا وذاك مها الذان ُيعالن كثري من الناس يثريون شبهات متهافتة مل تكن لتستحق أدىن نظر لوال

هذا الواقع املؤمل.
ومن هذه الشبهات إستصعاب بعض الناس إطالق لفظ الكفر أو اجلاهلية على من أطلقه هللا عليه من األنظمة
واألوضاع واألفراد بذريعة أن هذه األنظمة السيما العلمانية والدميوقراطية ال تنكر وجود هللا وال متانع يف إقامة شرائع
التعبد ،وأن بعض األفراد يتلفظون ابلشهادة ويقيمون الشعائر ،وأن بينهم رجال دين " ا.ه .
فاملسألة واضحة ولكن القضية أن هناك أجيال كثرية نشأت مغيبةً عن دينها كما ذكر الشيخ؛ أمور شب عليها الصغري
وهرج فيها الكبري ،فصار املعروف منكر واملنكر معروف ،وصارت حقائق اإلسالم اليت هي من صلب اإلميان واليت يقوم
هبا الدين ال يعرفها الناس ،وإذا أتيتهم هبا إستنكروها وردوها ،وأحدهم ال يعرتف جبهله فيبدأ ابلتعلم بل يبدأ ينافح
ابلباطل ( ،)..فغيبت أمة أبسرها.
فاألمة ال يراد هلا أن تعرف دينها ولكن يراد هلا أن تعرف الدين املراد هلا ،الدين الذي يقدمه الطواغيت يف قوالب
مزخرفة ،ف اختذوا طواغيت وآهلة من دون هللا ،وال يراد هلم أن يعرفوا دينهم احلق ،ألهنم لو عرفوا دينهم احلق والتزموا به
سيخرجوا على هذه اآلهلة الباطلة ،وستكون الطامة واملصيبة على عروش الطواغيت وكروش املوالني هلم.
وكما ذكر الشيخ بعض الناس يستصعب إطالق الكفر على من كفره هللا تعاىل ،وهذا احلكم هو حكم من عند هللا،
فكما أن الصالة والزكاة حكم من عند هللا عز وجل فكذلك التكفري حكم من عند هللا تعاىل ،سيأيت معنا كالم الشيخ
إبن عثيمني يف هذا املسألة حيث يقول :حنن متعبدون إبسقاط أحكام الكفر على الكافر ،وسيأيت معنا نصه الح ًقا.
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فالتورع على تكفري الكافر الذي كفره هللا ليس من الورع بل هو ورع كاذب ،ورمبا تكون أنت بنفسك قد وقعت يف
(

ط أ َْع َمالُ ُك ْم َوأَنتُ ْم َال تَ ْشعُُرو َن)
ًنقض من نواقض اإلميان وأنت ال تشعر ،كما قال تعاىل( :أَن َْحتبَ َ

) ،فهذه األمور ال

حتتمل اجملاملة ،وحقيقة العبودية ُيب ان تبني للناس بصورهتا احلقيقية اليت يريدها هللا ورسوله عليه الصالة والسالم ،ال
على الصورة اليت نريدها حنن.
( )....فهذا حكم شرعي أنزله هللا يف كتابه وبينه رسله ،وأصل من أصول الدين ،وقصية من قضاي اإلميان والكفر،
وحنن تكلمنا يف بداية سلسلة اإلميان عن هذه املسألة وذكرًن كالم الشيخ حممد بن عبد الوهاب أن هذه املسائل من
فروض األعيان ،فاملسألة ال جمال للورع فيها أن تقول أتورع عنها ،بل أنت نفسك قد تقع يف الكفر هبذا ،أبن تقع يف
الناقض العاشر من نواقض اإلسالم اليت ذكرها الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف رسالته (نواقض اإلسالم) فقال" :من مل
يكفر املشركني ،أو شك يف كفرهم ،أو صحح مذهبهم ،كفر ،).وذكرها كذلك لشيخ األلباين وذكرها الشيخ إبن ابز
يف كتابه (العقيدة الصحيحة وما يضادها) وذكرها القحطاين يف كتباه الوالء والرباء ،كلهم ذكروا أن من نواقض اإلميان
من مل يكفر الكافر اجملمع على كفره.
وه ْم إِنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِرُكو َن)،
يقول سيد قطب رمحه هللا ً
نقال عن كتاب احلاكمية للشيخ عبد هللا عزام يف هذه اآلية ( َوإِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ

"إن الذين ُيكمون على عابد الوثن ابلشرك ،وال ُيكمون على املتحاكم إىل الطاغوت ابلشرك .ويتحرجون من هذه
وال يتحرجون من تلك ..إن هؤالء ال يقرأون القرآن .وال يعرفون طبيعة هذا الدين ..فليقرأوا القرآن كما أنزله هللا
وه ْم إِنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِرُكو َن) " ..
وليأخذوا قول هللا جبدَ ( :وإِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ

(

) اه .

9

2

والشيخ يف كالمه السابق يتكلم عن الذي إتبعوا التشريع ال عن الذين وضعوه فهذا أدهى وأمر .فاآلية كفرت الذين
أطاعوهم فما ابلك ابلذين وضعوا التشريع أبنفسهم ،وحنن نقلنا من قبل نقلنا كالم الشيخ الشنقيطي أنه ال فرق البتة

سورة احلجرات\.2
()228
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بوجه من الوجوه بني الذي يسجد للصنم والوثن وبني الذي يتبع تشريع غري تشريع هللا ،ونفس الكالم يقوله سيد رمحه
هللا.
ِ ِ
ِ
َّ ِ
ني َهلم ا ْهل َدى َّ
الش ْيطَان َس َّو َل َهل ْم َوأ َْملَى َهل ْم
ين ْارتَ ُّدوا َعلَى أَ ْد َاب ِره ْم م ْن بَـ ْعد َما تَـبَـ َّ َ
النص الثاين :قال تعاىل (:إِ َّن الذ َ
( )
ِِ
اَّلل َسن ِطيعك ْم ِيف بَـ ْع ِ
ض ْاأل َْم ِر َو َّ
ين َك ِرهوا َما نَـ َّز َل َّ
اَّلل يَـ ْعلَم إِ ْس َر َاره ْم)
( )25ذَلِ َ
ك ِأبَنَّـه ْم قَالوا للَّذ َ
ِ َّ ِ
ين ْارتَ ُّدوا َعلَى
وهنا آية أخرى صرح هبا املوىل -سبحانه وتعاىل -أن طاعة الغري عبادة هلذا الغري هي قوله تعاىل (:إ َّن الذ َ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
اَّللُ َسنُ ِطيعُ ُك ْم
ين َك ِرُهوا َما نََّزَل َّ
ني َهلُُم ا ْهلَُدى الشَّْيطَا ُن َس َّوَل َهلُْم َوأ َْملَى َهلُْم * ذَل َ
أ َْد َاب ِره ْم م ْن بَ ْعد َما تَبَ َّ َ
ك ِأبَن ُ
َّه ْم قَالُوا للَّذ َ

ِيف بَ ْع ِ
اَّللُ يَ ْعلَ ُم إِ ْسَر َارُه ْم).
ض ْاأل َْم ِر َو َّ

فهؤالء القوم الذي ذكرهم هللا يف اآلية كانوا يعرفون احلق معرفة يقينية ،وهم مل يصلوا ويصوموا هلؤالء وإمنا أطاعوهم
فقط ،وهم أطاعوهم يف بعض األمر وليس يف كل األمر وليس يف تشريعات اثبتة مستقرة حتكم هبا احملاكم وتصرح هلا
الصروح كما ُيدث اآلن ،فتجد هؤالء الطواغيت اليوم ينشئون الصروح الربوية حماربةً هلل تعاىل يف شاهقات تناطح
(

السحاب ،ويف األثر (درهم راب أيكله الرجل وهو يعلم ،أشد من ستة وثالثني زنية)

).

1

ِ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ني َهلُُم ا ْهلَُدى الشَّْيطَا ُن َس َّوَل َهلُْم
ين ْارتَ ُّدوا َعلَى أ َْد َاب ِره ْم م ْن بَ ْعد َما تَبَ َّ َ
وهؤالء القوم املذكورون يف قوله تعاىل (إ َّن الذ َ
ِ
ك
سوله هلم وارتدوا بسببه عن اإلسالم (ذَل َ
َوأ َْملَى َهلُْم)؛ مل يسول هلم الشيطان أن يعبدوه أو يعبدوا األصنام ولكن ما ّ
ِِ
اَّللُ َسنُ ِطيعُ ُك ْم ِيف بَ ْع ِ
ض ْاأل َْم ِر) ،فهم ارتدوا للكفر بعد اإلميان أبهنم قالوا ( َسنُ ِطيعُ ُك ْم ِيف
ين َك ِرُهوا َما نََّزَل َّ
ِأبَن ُ
َّه ْم قَالُوا للَّذ َ
بَ ْع ِ
ض ْاأل َْم ِر) فقط ومل يفعلوا بعد ،فقالوا سنطيع هللا ونطيع الرسول -عليه الصالة والسالم -يف كل األمور إال يف هذا
األمر ،فحكم هللا عليهم ابلكفر والردة.

سورة حممد\ 26-25
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اَّلل َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،وإمنا هو من قول كعب األحبار كما
صلَّى َّ
صحابيه ،فقد روى له أبو دواد ،وهذا احلديث ال يصح مرفوعاً إىل النيب َ
سيأيت يف الرواية التالية ويف خترُيه هنا)....اه .
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فلو أردًن أن نقارن بني املرتدين يف هذه اآلية وبني ما حنن فيه لوجدًن فرقًا شاسع ،فنحن يف صور متعددة كما ذكر
شرعوا وألزموا
الشيخ الشنقيطي؛ فالذي ذكرهم هللا يف اآلية تكلموا ومل يفعلوا ومشركي اليوم فعلوا ،فلم يقولوا فقط بل ّ
الناس بشرعهم بغض النظر عن ما أحله هللا وحرمه ،وبغض النظر عن أمر هللا ورسوله.

النقطة الثانية أن املطاعون يف هذه اآلية كرهوا فقط ما أنزل هللا؛ أما املطاعون اليوم من الطواغيت كرهوا مث جتاوزوا
مرحلة الكره ملا أنزل هللا إىل املعاداة واحملاربة آخر هذه القائمة الطويلة ،مث جتاوزوا هذه املرحلة إىل مرحلة التشريع.
األمر اآلخر الذي ختتلف به احلالة اليوم عن حالة الذين نزلت فيهم اآلية أهنم قالوا سنطيعكم يف بعض األمر ،فما
ابلك ابلذي يطيع يف كل األمر خالف أمر هللا وأمر رسوله ،فتوضع التشريعات الثابتة يف كافة املناحي ،فنحن يف صورة
كفرا وردة بعد اإلميان،
مركبة ومعقدة عن الصورة اليت نزلت فيها هذه اآلية ،فجعل هللا -سبحانه وتعاىل -هذه الطاعة ً

وهم مل يُصلّوا هلم ومل يذحبوا ومل يصوموا ومل ينذروا هلم ومل يطفوا حوهلم ولكن أطاعوهم يف بعض األمر ،فكانت هذه
الطاعة عبادة هلم من دون هللا ،فاستحقوا أن َُْيكم هللا عليهم ابلردة بعد اإلميان.
اَّلل والْم ِسيح ابن مرَمي وما أ ِمروا إَِّال لِيـعبدوا إِ َهلا و ِ
ِ
ِ ِ
اح ًدا َال
َْ
النص الثالثَّ ( :اّتَذوا أ ْ
اره ْم َورْهبَانَـه ْم أ َْرَاب ًاب م ْن دون َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
َحبَ َ
ً َ
2
3
2
إِلَهَ إَِّال ه َو س ْب َحانَه َع َّما ي ْش ِركو َن)( ).
وأصرح من كل هذا اآلية اليت مرت معنا كثريا وهي قوله تعاىل ( َّاختَ ُذوا أَحبارهم ورْهبانَهم أَراباب ِمن د ِ
اَّللِ)
ون َّ
ْ َ َُ ْ َُ َ ُ ْ ْ َ ً ْ ُ
ً
وهؤالء الذين نزلت فيهم اآلية مل يصلوا ومل يطوفوا ومل يذحبوا لغري هللا ،كما ذكرًن من قبل كالم البحرتي وكالم الربيع بن
(

)،.

أنس ،بل قلنا أهنم لو أمرهم هؤالء األحبار والرهبان أن يعبدوهم أبن يسجدوا هلم ويصوموا هلم ملا أطاعوهم ،ولكن
عبادا هلؤالء األحبار والرهبان ألهنم أطاعوهم ،فجعل طاعتهم عبادة ،وحكم على هؤالء املتبعني
جعلهم هللا تعاىل ً
ابلشرك ،وحكم على هؤالء املشرعني أهنم أرابب من دون هللا تعاىل.
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وقد بني السنة النبوية هذا األمر غاية التبيني أن الطاعة خبالف طاعة هللا وطاعة رسله عبادة من دون هللا لذلك املطاع،
وذلك فيما أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده والرتمذي يف سننه والبيهقي يف سننه وحسنه األلباين من حديث عدي بن
َحبَ َارُه ْم
حامت رضي هللا عنه ،وكان قد قدم على النيب صلى هللا عليه وسلم وهو نصراين فسمعه يقرأ قوله تعاىلَّ ( :اختَ ُذوا أ ْ
ورْهبانَهم أَراباب ِمن د ِ
اَّللِ ) .فقال عدي بن حامت (إًن لسنا نعبدهم) ،أي ال نصلي وال نصوم هلم ومل نطوف حوهلم،
ون َّ
َُ َ ُ ْ ْ َ ً ْ ُ

فظن عدي بن حامت أن مفهوم العبادة قاصر على هذه الصور من الركوع والسجود والذبح ،فظن هذا الظن الذي

إنتشر عند كثري من املشركني إال من رحم ريب.
فصحح له النيب عليه الصالة والسالم فهمه ،وبني له حقيقة العبادة واملفهوم العبادة والصورة الشاملة للعبادة فقال له
فتحرمونه) ،قال( :نعم) فقال النيب
حرم هللا ّ
النيب عليه الصالة والسالم( :أليسوا ُيرموا ما أحل هللا فتحرمونه وُيلون ما ّ

عليه الصالة والسالم (فتلك عبادهتم).

فسمى أفصح من نطق ابللسان عليه الصالة والسالم الطاعة عبادةً ،وحكم املوىل سبحانه و تعاىل عليهم أهنم
ّ
اباب من دون هللا ،فالصورة الذهنية للعبادة أهنا حمصورة يف السجود والركوع وسائر
مشركون ،وحكم على املشرعني أهنم أر ً
هذه الشعائر ليست صورة صحيحة وليست هذه الشعائر كل العبادة ،فهذه صفة من صفاهتا وهناك صفات كثرية

أخرى ،فقد أييت العبد بسائر الشعائر هلل -سبحانه تعاىل -فيصلي ويطوف وُيج ويدعوا ويتوكل؛ إال أنه يصرف بعض
وه ْم إِنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِرُكو َن)( ) وقال ( َسنُ ِطيعُ ُك ْم ِ4يف بَ ْع ِ
ض
طاعته لغري هللا فيقع يف الشرك؛ كما قال تعاىل ( َوإِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ
5
التحقيق هي -الرتمجة العملية 3للعبادة وهي أبرز وأوضح 2صور العبادة.
ْاأل َْم ِر)( ) ،فالطاعة على
يقول شيخ اإلسالم إبن تيمية يف اجمللد السابع ص  67معل ًقا على حديث عدي بن حامت" :فقد بني النيب عليه الصالة
والسالم أن عبادهتم إيهم كانت يف حترمي احلالل وحتليل احلرام ال يف أهنم صلوا هلم وصاموا هلم ودعوهم من دون هللا؛
فهذه عبادة الرجال ،وقد ذكر هللا أن ذلك شرك بقوله (َال إِلَهَ إَِّال ُه َو ُسْب َحانَهُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َن)"اه .
سورة األنعام\ .121
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فهم مل يوجهوا هلم ومل يصرفوا هلم أي شعرية وال أي نسك وإمنا وجهوا هلم الطاعة فقط  ،وهبذه الطاعة اليت وجهوها لغري
هللا كانوا مشركني؛ ألن الطاعة من أبرز خصائص ومظاهر العبودية اليت ُيب أن توجه هلل وحده ،مجيع أنواع الطاعات
تبعا لطاعة هللا سيحانه وتعاىل ،وليست مفردة لوحدها.
كما ذكرًن من قبل -البد أن تكون ًفهذه هي عبادة الرجال أن تُصرف هلم الطاعة املطلقة خالفًا لطاعة هللا عز وجل ،فتطيعهم يف كل ما أيمرون بغض
النظر عن موافقة هذه األوامر أو خمالفتها لشرع هللا ،بصريح اآلية.
شرك الطاعة شرك أكرب خمرج من امللة:
وملزيد توضيح يف هذه املسألة؛ أن الطاعة عبادة هلل –سبحانه وتعاىل -وأن الشرك يف الطاعة شرك أكرب خمرج من امللة
نقول :أن أهل العلم عندما تكلموا عن أبواب التوحيد وتعريفه ذكروا أن من أنواع الشرك األكرب املخرج من امللة شرك
الطاعة ،كما فعل شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب يف رسالته (الرسالة املفيدة) وهي مطبوعة مع (كشف
الشبهات) ،وهذا الكالم يعين أن الطاعة عبادة هلل تعاىل ،وأن صرف هذه العبادة لغري هللا شرك أكرب خمرج من امللة،
فكما أن الذي يصرف الشعائر من صالة وصوم وطواف وذبح لغري هللا مشرك شرك أكرب؛ فكذلك الذي يصرف
الطاعة املطلقة لغري هللا مشرك شرك أكرب خمرج من امللة ،يقول الشيخ يف ص :67
َحبَ َارُه ْم َوُرْهبَانَ ُه ْم أ َْرَابابً ِم ْن
"الشرك األكرب وهو أربعة أنواع"..:النوع الثالث" شرك الطاعة ،والدليل قوله تعاىلَّ ( :اختَ ُذوا أ ْ
اَّللِ والْم ِسيح ابن مرَمي وما أ ُِمروا إَِّال لِي عب ُدوا إِ َهلاً و ِ
ِ
احداً ال إِلَهَ إَِّال ُه َو ُسْب َحانَهُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َن) :وتفسريها الذي ال
َ ُْ
َ
ُدون َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ
إشكال فيه ،طاعة العلماء والعباد يف املعصية ال دعاؤهم إيهم ،كما فسرها النيب صلى هللا عليه وسلم ،لعدي بن حامت
(

ملا سأله ،فقال :لسنا نعبدهم ،فذكر له أن عبادهتم طاعتهم يف املعصية.

)"ا.ه .

6

فأنت إذا صرفت الطاعة لغري هللا خبالف طاعة هللا وطاعة رسوله عليه الصالة والسالم -كنت قد صرفت جزءًا من
العبوديّة لغري هللا ،فتكون وف ًقا هلذه النصوص مشرًكا شرك أكرب خمرج من امللة عياذًا ابهلل.
(الرسالة املفيدة) للشيخ حممد بن عبد الوهاب .44\1
()236
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3

عرف الشرك وذكر أنواعه،
يقول الشيخ صاحل الفوزان يف كتابه اإلرشاد إىل صحيح اإلعتقاد يف الصفحة  69بعد أن ّ
اَّللِ
فذكر أن النوع الرابع أنواع الشرك؛ الشرك يف الطاعة ،واستدل بقوله تعاىل ( َّاختَ ُذوا أَحبارهم ورْهبانَهم أَرابابً ِمن د ِ
ون َّ
ْ َ َُ ْ َُ َ ُ ْ َْ ْ ُ
والْم ِسيح ابن مرَمي وما أ ُِمروا إَِّال لِي عب ُدوا إِ َهلاً و ِ
احداً ال إِلَهَ إَِّال ُه َو ُسْب َحانَهُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َن).مث ذكر حديث عدي بن حامت
َ ُْ
َ
َ َ َ ْ َ َْ َ َ َ ُ
رضي هللا عنه مث قال الشيخ:

"من هذا طاعة احلكام والرؤساء يف حتكيم القوانني الوضعية املخالفة لألحكام الشرعية يف حتليل احلرام؛ كإابحة الراب
والزًن وشرب اخلمر ،ومساواة املرأة للرجل يف املرياث ،وإابحة السفور واالختالط ،أو حترمي احلالل؛ كمنع تعدد الزوجات
 ...وما أشبه ذلك من تغيري أحكام هللا واستبداهلا ابلقوانني الشيطانية؛ فمن وافقهم على ذلك ورضي به واستحسنه؛
(

فهو مشرك كافر والعياذ ابهلل" .اه .

)

7

2

3

أيضا يف كتابه التوحيد ص  42تعلي ًقا على نفس اآلية:
وقال ً
"وإذا كان هذا فيمن أطاع العلماء والعباد يف التحليل والتحرمي الذي خيالف شرع هللا مع أهنم أقرب إىل العلم والدين،
وقد يكون خطؤهم عن اجتهاد مل يصيبوا فيه احلق وهم مأجورون عليه ،فكيف مبن يطيع أحكام القوانني الوضعية اليت
هي من صنع الكفار وامللحدين ُ -يلبها إىل بالد املسلمني وُيكم هبا بينهم  -فال حول وال قوة إال ابهلل .إن هذا قد
(

اختذ الكفار أراباب من دون هللا ،يشرعون له األحكام ،ويبيحون له احلرام ،وُيكمون بني األًنم" .اه .

)

وهنا نقطة جيدة أشار إليها الشيخ ،أن هؤالء احلكام الذي ُيكموا بغري ما أنزل هللا إجتمع فيهم مناطان للكفر؛ املناط
األول إبتباعهم ُمتًّبِعني للقوانني الوضعية ،حيث تركوا الكتاب والسنة وراء ظهورهم مث ذهبوا للشرق والغرب أيخذون

كتاب (اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإلحلاد) للفوزان .83\1
()237
كتاب التوحيد للفوزان .74\1
()238
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8

منهم القوانني واألحكام ،فاتبعوا اليهود والنصارى واتبعوا فرنسا وبريطانيا وأوراب؛ فصدق عليهم قوله تعاىل ( َّاختَ ُذوا
2
9
ِ ِ ( )
اباب من دون 3هللا.
َحبَ َارُه ْم َوُرْهبَانَ ُه ْم أ َْرَابابً ِم ْن ُدون َّ
أْ
اَّلل) فهؤالء إختذوا اليهود والنصارى أر ً
شرعوها يف بالدهم ونصبوها يف بالدهم ونصبوا من أنفسهم ِّ
مشرعني من دونه
واملناط الثاين أهنم أخذوا تلك القوانني مث ّ

هللا ،فكفروا من وجهني؛ الوجه األول بكوهنم متبعني لليهود والنصارى ،والوجه الثاين إبعتبارهم متبوعني من غريهم يف

تلك البالد اليت حكموها بغري ما أنزل هللا ،فاألوىل أهنم إتبعوا اليهود والنصارى ،والثانية شرعوا هذه القوانني يف ديرهم،
فكفروا من وجهني.
وهبذا يتَّضح لنا أن احلكم بغري ما أنزل هللا يتضمن مناقضة واضحة لتوحيد األلوهية من هذا الوجه  ،حيث يتضمن
صرف الطاعة اليت هي أبرز مظاهر وخصائص العبودية لغري هللا ،فالطاعة عبادة بنص القرآن وبنص السنة وبداللة اللغة
وأبقوال أهل السنة واجلماعة.
تلخيص الوجه الثاين ملناقضة احلكم بغري ما أنزل هللا لتوحيد األلوهية-:
إ ًذا رأينا كيف أن للعبادة صور وصفات وهيئات وكيفية ختتلف عن كيفيتها وهيئتها اليت تؤدى هبا الشعائر والنسك،
فليست صورة العبادة صور حمصورة يف الدعاء والنذر والصالة والصوم وغري ذلك من الشعائر املعروفة ،فهذه عبادة
وصورة قررها الشارع ولكن ليست هي الصورة الوحيدة اليت تؤدى هبا العبادة.
فرأينا كيف أن هناك صورة وهيئات وكيفيات أخر تؤدى هبا العبادة؛ هي على التحقيق الرتمجة العملية حلقيقة العبودية
هلل تعاىل ،فصفة أداء العبادة يف الشعائر والنسك ختتلف حسب كل شعرية وحسب كل نسك جاء به الشرع ،وصفة
أداء العبادة يف سائر اجملاالت غري الشعائر والنسك هي اإللتزام واإلذعان والتسليم والقبول والطاعة حلكم هللا وحكم
رسوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم.

سورة التوبة\ .31
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فكما أن صورة الصوم وصورة الصالة وصورة احلج؛ كما أن هذه الصور والصفات عبادة فكذلك الطاعة عبادة هلل
تعاىل ،بل رأينا أن الشارع جعل الطاعة هي املعيار للداللة على صدق العبودية من كذهبا ،بل رأينا أن الشارع جعل
وشرعا.
الطاعة ً
فيصال وفارقًا بني املؤمنني وبني الكافرين ،فالطاعة تسمى عبادة لغة ً
ورأينا كيف أن الشاعر حكم على أقوام كثريين ابلشرك األكرب املنايف لتوحيد األلوهية واملنايف لعبادة املوىل سبحانه
وتعاىل؛ ألهنم أشركوا مع هللا عز وجل غريه يف الطاعة ومل يشركوا يف صورة من صور العبادات الشعائرية والنسك غريها.
ورأينا كيف أن هناك عدد من اآليت قررت لنا هذا املفهوم للعبودية والعبادة ،ورأينا كيف النيب عليه الصالة يف احلديث
الذي أخرجه الرتمذي والبيهقي واإلمام أمحد يف مسنده بني ألحد الصحابة وهو عدي بن حامت -رضي هللا عنه -هذا
املفهوم غاية التبيني ،ووضح له أن العبادة تطلق على الطاعة كما تطلق على الصالة والصوم والذبح والنذر وسائر
النسك.
الوجه الثالث ملناقضة احلكم بغري ما أنزل هللا لتوحيد األلوهية[ :صرف الطاعة املطلقة لغري هللا هي إّتاذ هذا
الغري ن ًدا من دون هللا تعاىل].
نتكلم اآلن عن الوجه الثالث الذي يتضح لنا به مناقضة احلكم بغري ما أنزل هللا لتوحيد األلوهية؛ فنقول أن عملية
اباب
احلكم بغري ما أنزل هللا والتحاكم لغري ما أنزل هللا؛ تتضمن تنصيب هؤالء املشرعني بلسان احلال أو بلسان املقال أر ً
أندادا من دون هللا ،شاء من شاء وأىب من أىب ،سواء أفصحوا عن هذا التنصيب أو أنكروه ،زعموه ألنفسهم أو مل
و ً

يزعموه.

أندادا من دون هللا تعاىل.
فنقول يف الوجه الثالث أن عملية احلكم بغري ما أنزل هللا تتضمن تنصيب هؤالء املشرعني ً
يقول سلطان العلماء الغز بن عبد السالم يف كتابه (قواعد األحكام):
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" وتفرد اإلله ابلطاعة الختصاصه بنعم اإلنشاء واإلبقاء والتغذية واإلصالح الديين والدنيوي ،فما من خري إال هو
جالبه ،وما من ضري إال هو سالبه ،وليس بعض العباد أبن يكون مطاعا أبوىل من البعض ،إذ ليس ألحد منهم إنعام
(

بشيء مما ذكرته يف حق اإلله ،وكذلك ال حكم إال له"

0

) اه .

4

فمن األمور اليت جعلت املوىل يتفرد ابلطاعة أن احلكم له وحده ،فكون احلكم هلل وحده جعله يتفرد ابلطاعة ألن الذي
ُيكم هو الذي يطاع ،والذي يصدر األمر والنهي هو الذي يطاع ،فمن ال أمر له وال هني له ال يطاع وال أيبه له،
والذي ينازع هللا -سبحانه وتعاىل -يف احلكم يعين أنه يريد أن ينازعه يف الطاعة ،والذي ينازع هللا يف الطاعة فقد إختذ
ندا من دون هللا تعاىل.
من نفسه ً
وأقل ما يف عمليّة احلكم بغري ما أنزل هللا أهنا دعوى بلسان احلال أو بلسان املقال إىل أن تلك القوانني الوضعية اليت
صنعها البشر أهنا مساويّة ،فهذا أقل ما فيها بل وعلى التحقيق كثري منهم زعم أهنا أفضل من شرع هللا ،ويف زعم تلك

املساواة ما فيه من الكفر واإلحلاد واملروق عن دين هللا ،فتلك املساواة هي َزعم من الكفار أن هلل أنداد يف األلوهية
والربوبية ويف خصائص هللا.
اَّللَ يَ ْعلَ ُم َوأَنْتُ ْم َال تَ ْعلَ ُمو َن)
ض ِربُوا ََِّّللِ ْاأل َْمثَ َال إِ َّن َّ
قال تعاىل (فَ َال تَ ْ
واألمكنة ،فقد يكون ضرب األمثال هلل -عز وجل -عن طريق األحجار واألشجار والكواكب والنجوم؛ فيجعلها
(

) ،وضرب األمثال 1خيتلف إبختالف األزمنة

مساوية هلل عز وجل يف مقام الربوبية أو يف مقام األلوهية ،وقد يكون ضرب األمثال هلل -عز وجل -عن طريق الطاعة،
أندادا من دون هللا تعاىل ،وهذا الفعل من صاحبه ضرب هلل
فتُجعل تلك القوانني الوضعية ُ
وجتعل تلك الطواغيت ً
أندادا هلل يف خصائص الربوبية واأللوهية.
األمثال وزعم من صاحبه أن هؤالء البشر ً
اَّللَ يَ ْعلَ ُم َوأَنْتُ ْم َال تَ ْعلَ ُمو َن):
ض ِربُوا ََِّّللِ ْاأل َْم َ
ثال إِ َّن َّ
يقول إبن كثري يف تفسريه هلذه اآلية (فَال تَ ْ
كتاب (قواعد األحكام يف مصاحل األًنم) للعز بن عبد السالم .158-2
()240
سورة النمل\ .74
()241
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4

اَّللَ يَ ْعلَ ُم َوأَنْتُ ْم َال تَ ْعلَ ُمو َن) أي أنه يعلم ويشهد أنه
ض ِربُوا ََِّّللِ ْاأل َْم َ
ثال) أي ال جتعلوا له أندادا وأشباها وأمثاال (إِ َّن َّ
"(فَال تَ ْ
(

َال إله إال هو ،وأنتم جبهلكم تشركون به غريه".

2

) اه .

4

ون َِّ
ِ
َّاس من ي ت ِ
ِ
َّخ ُذ ِمن د ِ
اَّللِ)
ب َّ
ْ ُ
ويقول تعاىل يف تقرير هذا املعىنَ ( :وم َن الن ِ َ ْ َ
اَّلل أَنْ َد ًادا ُُيبُّونَ ُه ْم َك ُح ِّ

(

2
3

) ،فكما أنك قد

أندادا من البشر ،وكذلك قد تتخذ يف
أندادا هلل تعاىل من البشر فكذلك قد تتخذ يف خوفك هلل
ً
تتخذ يف حمبتك ً
أندادا من البشر ،وكذلك –
أندادا من البشر ،وكذلك قد تتخذ يف توكلك ويف استنصارك ويف إستعانتك هلل ً
رجائك هلل ً

وهذا الذي نريد -قد تتخذ هلل يف طاعتك أنداداً من البشر ،فتطيعهم يف غري طاعة هللا وطاعة رسوله ،فتكون قد وقعت
يف الشرك ورفعت بعض البشر الفقراء الضعفاء بل حثالتهم إىل مرتبة األلوهية مع هللا عز وجل.
يقول إبن القيم تعلي ًقا على هذه اآلية يف املدارك اجمللد الثالث ص  20تعلي ًقا على هذه اآلية:

"فأخرب أن من أحب من دون هللا شيئا ،كما ُيب هللا تعاىل :فهو ممن اختذ من دون هللا أندادا ،فهذا ند يف احملبة ،ال يف
(

اخللق والربوبية .فإن أحدا من أهل األرض مل يثبت هذا الند يف الربوبية" ،

) اه .

4

4

أندادا ،كذلك من خاف غري هللا كخيفته هلل فقد إختذ من
وكذلك من رجا غري هللا كما يرجى هللا فقد إختذ من دون هللا ً

أندادا ،فاآلية مل تقل أن إختاذ
أندادا،كذلك من أطاع غري هللا كطاعته هلل -عز وجل -فقد إختذ من دون هللا ً
دون هللا ً
ندا يف احملبة يعين أنه زعم أنه اخلالق الرازق املدبر ،وإّمنا وجه هذه العبادة القلبية لغري هللا ،فكذلك أن تتخذ من
الغري ً

املصرف.
غري هللا ً
ندا يف الطاعة ال يعين أن تعتقد أنه اخلالق الرازق ّ
فالذين قال هللا فيهمَّ ( :اختَ ُذوا أَحبارهم ورْهبانَهم أَرابابً ِمن د ِ
اَّللِ)
ون َّ
ْ َ َُ ْ َُ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ

(

5
اإلعتقاد ،ولكن اآلية نزلت
) مل يعتقدوا هذه

يف مناط الطاعة واإلتباع والتشريع املخالف ،ونقلنا من قبل كالم العلماء وأهنم لو دعوهم لعبادهتم ألبوا ورفضوا ،فهم
تفسري إبن كثري ط .دار الكتب العلمية .505\4
()242
سورة البقرة\ .161
()243
كتاب (مدارج السالكني يف منازل إيك نعبد وإيك نستعني) البن القيم .21-3
()244
سورة التوبة\.31
()245
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عبادا هلؤالء
وجهوا الطاعة لغري هللا فكفروا هبذا التوجيه وصاروا ً
كانوا يعرفون أن هللا هو الرب اخلالق الرازق ولكن ّ
األنداد من دون هللا.
وكنا قد تعرضنا عندما تكلمنا عن توحيد الربوبية ملا أشار إليه الشيخ أنه ليس هناك طائفة يف األرض يُ ْعَرف أهنا أثبتت
أن هناك خالق غري هللا عز وجل ،أو أن هناك رازق ومتصرف ومدبر وصانع غري هللا تعاىل ،حىت املشركني مل يثبتوا هذه

النديّة ،فمعىن إختاذ أنداد مع هللا تعاىل إختاذ أنداد يف العبودية ال يف اخللق والرزق والتكوين واإلنشاء؛ أي أن يصرف
هلم احملبة أو الرجاء أو اخلوف أو الطاعة ،فهذا ند يف احملبة ،وهذا ند يف الرجاء ،وهذا ند يف اخلوف ،وهذا ند يف

الطاعة ،والطاعة هي أبرز مظاهر العبادة هلل تعاىل.
بشراَ ( :ات ََّّللِ إِ ْن ُكنَّا
حجرا أو ً
قال تعاىل حاكيًا عن أهل النار أهنم يقولون فيها خماطبني آهلتهم سواء كانت هذه اآلهلة ً
ِ
ِ
ض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني)( ) ،واملراد ابلتسوية يف 6هذه اآلية ليس مساواهتم4مع هللا -عز وجل -يف
لَفي َ
ب الْ َعالَم َ
ني إِ ْذ نُ َس ِّوي ُك ْم بَِر ِّ
اخللق أو اإلُياد أو الرزق أو اإلحياء أو اإلماتة؛ بل املراد مساواهتم مع هللا عز وجل التسوية يف احملبة واخلوف والطاعة
واإلتباع واإلنقياد واإلذعان هلؤالء األنداد.
يقول إبن القيم يف كتابه (اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف):
" ومعلوم أهنم ما سووهم به سبحانه يف اخللق ،والرزق ،واإلماتة ،واإلحياء ،وامللك ،والقدرة ،وإمنا سووهم به يف احلب،
(

والتأله ،واخلضوع هلم والتذلل ،وهذا غاية اجلهل والظلم "

).اه

7

4

8
( )
َّ ِ
وية ،فساووا بني هللا وبني 4خلقه يف احملبة
الع ْدل هو التَ ْس
ين َك َف ُروا بَِرّهبِِ ْم يَ ْع ِدلُو َن)
وَ
كذلك قوله تعاىلُ ( :مثَّ الذ َ
أندادا من دون هللا.
واخلوف والرجاء والطاعة واخلضوع والتذلل ،فبهذه التسوية كانوا متخذين هلم ً

سورة الشعراء\ ،98-97
()246
كتاب اجلواب الكايف البن القيم .132\1
()247
سورة األنعام\،1
()248
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2

السبب يف أن شرك األلوهية هو غاية اجلهل والظلم:
وهنا تعليق نفيس أحببنا أن نسوقه لكم ،ملاذا كان هذه التسوية غاية اجلهل والظلم؟
الش ْرَك لَظُْل ٌم َع ِظ ٌيم)
عظيما كما قال تعاىل (إِ َّن ِّ
ظلما ً
وملاذا كان الشرك ً

(

)؟

4

9

فهنا تعليق نفيس ألحد أعالم اهلند ،وألعالم اهلند يف أعناقنا حق مضيع ،فهؤالء القوم فيهم الكثريين ممن قدم للعلم
واجلهاد ولكن حقهم ضائع يف هذه األمة ،وقليل من الناس من يعرف من ترامجهم ولو شيء قليل ،من هؤالء األعالم
العامل اجملاهد إمساعيل بن عبد الغين الدهلوي ،وهذا الرجل ممن قتلوا مع الشهيد –حنسبه كذلك -أمحد بن عرفان،
الذي خاض معارك طاحنة مع السيخ ومع اهلندوس إىل أن قتل رمحه هللا.
فهذا الرجل  -إمساعيل الدهلوي -قتل معه يف أحدى املعارك يف َابَال َك ْوت ،وله رسالة عرهبا الشيخ أبو احلسن الندوي
حتت عنوان (التوحيد) ،واألصل ابللغة اهلندية حتت عنوان (رد اإلشراك) ،والذي يقرأ هلؤالء القوم ال ُيد هناك أدىن فرق

جدا ،وهم مجعوا بني العلم وبني العمل واجلهاد وأكثرهم
بني رسائلهم وبني رسائل علماء جند بل ُيد تطابق عجيب ً
قتل يف ميادين اجلهاد وهذا منهم.
جدا أحببنا أن ننقله لكم ،يقول عند قوله
عظيما تعليل نفيس ً
ظلما ً
يقول الشيخ يف رسالته يف تعليل ملاذا كان الشرك ً

تعاىل (إن الشرك لظلم عظيم)

(

)-:

0

2

5

اَّلل وخصه هبا ،إىل أن أفحش الظلم أن ُيود اإلنسان على أحد حبق
"وقد هدت لقمان احلكمة العميقة اليت أكرمه َّ
اَّلل ألحد خلقه فقد عمد إىل حق أكرب كبري ،فأعطاه أذل ذليل ،وكان كرجل وضع اتج امللك
غريه ،فمن أعطى حق َّ
على مفرق إسكاف ،وأي جور أكرب من هذا اجلور وأي ظلم أفحش من هذا الظلم؟ " اه
سورة لقمان\.13
()249
سورة لقمان\.13
()250
رسالة التوحيد (تقوية اإلميان) إلمساعيل الدهلوي 90-1
()251
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(

).

1

رجل ساعته وأعطيتها لرجل آخر أال يكون هذا من الظلم البني أن أعطي هذا
ونقف هنا وقفة؛ فلو أنين أخذت من ٌ
حق الغري وأحرم صاحب احلق من حقه؟

فهذا ظلم ِّبني عند كل العقول والفطر السليمة ،فطبق هذا املثل –وهلل املثل األعلى -يف حق هللا -عز وجل -والذي
أقر عليه اخللق قبل خلقهم يف امليثاق الذي أخذه هللا عز وجل على مجيع اخللق (وإِ ْذ أَخ َذ ربُّ َ ِ
آد َم ِم ْن
ك م ْن بَِين َ
َ َ َ
ِ
ِ
ت بَِربِّ ُك ْم قَالُوا بَلَى َش ِه ْد ًَن أَ ْن تَ ُقولُوا يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة إِ ًَّن ُكنَّا َع ْن َه َذا
ظُ ُهوِره ْم ذُِّريَّتَ ُه ْم َوأَ ْش َه َد ُه ْم َعلَى أَنْ ُفس ِه ْم أَلَ ْس ُ
2
5
2
ِِ
ني)( ).
َغافل َ
ظلم
فأن أتخذ حق الغري وتعطيه لغريه ظلم عظيم ،فكيف أن أتخذ حق هللا تعاىل من العبادة وتعطيها لغريه؟ فهذا ُ
عظيم ،وإذا كان بني البشر ظلم بني فما ابلك عند هللا سبحانه وتعاىل ،ونعمة واحدة من نعم هللا لو أفنيت يف شكرها
األعمار والدهور ما أعطيناها وهللا حقها ،فلو أن إنسان جلس يعبد هللا عز وجل من اللحظة اليت ولد فيها إىل أن
3
( )
ميوت ما أدى حق نعمة واحدة من نعم هللا( ،وإِ ْن تَع ُّدوا نِعمةَ َِّ
عظيما.
صَ
اَّلل َال ُْحت ُ
ظلما ً
وها)  ،لذلك كان الشرك ً
َ ُ َْ
صورة إّتاذا األنداد من دون هللا ّتتلف ومنها طاعة املشرعني ما مل أيذن به هللا:
إذً يتضح لنا من هذه املفاهيم ومن هذا اإلستعراض السريع أن صور إختاذ األنداد ختتلف إبختالف العصور واألماكن،
أواثًن ظاهرة أو كواكبًا وجنوم ،وقد تكون بشر وطواغيت وحكام ،بل قد
فقد تكون هذه األنداد
أحجارا أو أشجارا أو ً
ً
تكون كما جاء بنص اآلية علماء وعباد ،فاألنداد ختتلف صورهم ولكن أصل الشرك الوثنية واحد وصورها ختتلف.

فصور الوثنية خمتلفة ّأما أصلها وفكرها ومضموهنا وجوهرها فواحد ال يتغري منذ أن عرف الشرك يف األرض؛ وهو منازعة

شجرا أو وثنُا أو حكام وطواغيت؛ منازعتهم هلل عز وجل يف خصائص العبودية؛
حجرا أو ً
حجرا أو ً
األنداد سواء كانوا ً

يف احملبة واخلوف والرجاء والطاعة والتذلل.
سورة األعراف\،172
()252
سورة إبراهيم\.34
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5

وانتبه هلذه املقالة النفيسة للداعية املوفق الشيخ وهذا الرجل تفرد يف عصره رمحه هللا ،فانظر هلذا املقولة النفيسة اليت
تستحق أن تكتب مباء الذهب ،يقول الشيخ يف كتابه (األجوبة املفيدة ملهمات العقيدة) يف ص :44
"إن الوثنية برمسها اخلاص وصبغتها الواحدة اليت جتمعها هي :تقديس غري هللا أو حتكيم غريه .وتشريع ما هو مناف
لشرعه احلكيم .ولكن ليس معىن هذا احنصارها برسم خاص قد انقضى ،أو بصبغة واحدة تلبس هبا غريًن وحنن
معصومون منها .بل إن فروع هذه القواعد الثالثة اخلبيثة كثرية جداً ،فكل من تلبس بشيء منها كان وثنياً ،أو كان فيه
(

من الوثنية حبسبه ،مهما كان ،ويف أي حميط كان".

) ا.ه .

4

2

5

وهذا الضابط الذي ذكره الشيخ للوثنية (تقديس غري هللا أو حتكيم غريه وتشريع ما هو ِ
مناف لشرعه احلكيم) حيثما
وجد كان مرتكبه واقع يف الوثنية ،فمن وجد فيه شيء من هذا األصول الثالث؛ تقديس غري هللا أو حتكيم غريه أو
تشريع أمر خمالف لشرعه؛ فقد وقع يف الوثنية.
يقول شيخ اإلسالم إبن تيمية يف اجمللد الرابع عشر ص  " :328فمن طلب أن يطاع دون هللا فهذا حال فرعون؛ ومن
طلب أن يطاع مع هللا فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من دون هللا أندادا ُيبوهنم كحب هللا؛ وهللا سبحانه أمر أن ال
(

يعبد إال إيه وال يكون الدين إال له؛ وتكون املواالة فيه واملعاداة فيه؛ وال يتوكل إال عليه؛ وال يستعان إال به.

)" اه .

واليوم يطيعون األنداد أشد من طاعتهم هلل ،بل ال يبالون أوافقوا أمر هللا أو خالفوه؛ فهم يف إعراض كلّي وجتاهل كلّي
ألمر هللا تعاىل كما قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،وهناك فرق بني التجاهل واجلهل ،وهذا األمر هو الذي خيفى
عن الكثريين الذين يدندنون حول العذر ابجلهل وال يعرفون معناه بل يفيت يف دين هللا عز وجل جبهل ،فناك فرق شاسع
تفصيال ال مزيد عليه سيأيت معنا إن شاء
وفصل يف هذا شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب
ً
بني اجلهل والتجاهلّ ،
هللا.
كتاب (األجوبة املفيدة ملهمات العقيدة 9للشيخ عبد الرمحن الدوسري\ .44
()254
جمموع الفتاوى 328\14
()255
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واملراد من قول شيخ اإلسالم إبن تيمية "فمن أراد أن يطاع من دون هللا فهذا حال فرعون" ليس عبادة الشعائر؛
ففرعون عندما إدعى األلوهية والربوبية مل يرد أن يقول للناس أنه اخلالق الرازق املدبر احمليي امليت ،بل كان على العكس
ِ
ت لَ ُك ْم ِم ْن إِلٍَه َغ ِْريي)( ) وعندما قال (أ ًََن َربُُّ6ك ُم األ َْعلَى)( ) مل يرد
من هذا يف إعتقاده ،فعندما قال فرعون (ما َعل ْم ُ
جدا.
أبدا أن يصبغ على نفسه خصائص الربوبية من اخللق والتكوين واإلحياء واإلماتة والرزق ،واألدلة على ذلك كثرية ً
ً
عندما جاء نيب هللا موسى -عليه السالم -فرعون مبعجزة العصى وقع يف (حيص بيص) ،ومل يستطع أن يفعل شيء ومل
يستطع أن يرد على نفسه هذه الدعاوى اليت جاءته فاستنجد ابلسحرة واملشعوذين حىت يدافعوا عن سلطانه وملك،
وصرح لنا املوىل -سبحانه وتعاىل -أن فرعون كان يعلم أنه عبد وأن هلذا الكون إله مريب غريه ،بل كان موقن هبذا،
ّ
5
ِ
(يقينهم يف
استَ ْي َقنَ ْت َها أَنْ ُف ُس ُه ْم ظُْل ًما َوعُلًُّوا)( ) ،يقول إبن عباس 8رضي هللا عنهما
يقول تعاىل ( َو َج َح ُدوا هبَا َو ْ
2
5
9
قلوهبم)( ).
ِ
ب
ت َما أَنْ َزَل َه ُؤَال ِء إَِّال َر ُّ
ويف آية أخرى ُيكي هللا -سبحانه وتعاىل -على لسان موسى خماطبًا فرعون( :لََق ْد َعل ْم َ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
صائَِر)( ) فيقول عليه السالم 0لفرعون أنت تعرف ي 6فرعون أن الذي خلق هذا 2الكون والذي
ض بَ َ
َّ َ َ
جاء هبذه اآليت اليت جئتك هبا هو هللا رب السموات واألرض.

يقول صاحب شرح الطحاوية:

سورة القصص\.38
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سورة النازعات\.24
()257
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()258
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5

"وأشهر من عرف جتاهله وتظاهره إبنكار الصانع فرعون ،وقد كان مستيقنا به يف الباطن ،كما قال له موسى( :لََق ْد
ِ 6
1
ِ ( )
ِ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
استَ ْي َقنَ ْت َها
ت َما أَنْ َزَل َه ُؤَال ِء إَِّال َر ُّ
َعل ْم َ
صائَر)  ،وقال تعاىل عنه وعن قومهَ ( :و َج َح ُدوا هبَا َو ْ
ض بَ َ
ب َّ َ َ
2
2
6
6
3
2
أَنْ ُف ُس ُه ْم ظُْل ًما َوعُلًُّوا)( )"( ) اه .
فما هو مراد فرعون بقوله (أ ًََن َربُّ ُك ُم األ َْعلَى)
الربوبية واأللوهية؟

(

)

ِ 4
ت لَ ُك ْم ِم ْن إِلٍَه َغ ِْريي)( )6؟ وما مراده إبدعائه
وبقوله (ما َعل ْم ُ

2 5

ليس مراده أنه هو اخلالق الرازق بل مراده أنه هو وحده املطاع احلاكم املشرع ،وهو نفسه مراد طواغيت اليوم وإن مل
يصرحوا هبا فلسان حاهلم يصرح هبذا.
أيضا قوله تعاىل على لسان فرعون خماطبًا قومه (قَ َال فِر َعو ُن َما أُ ِري ُكم إَِّال َما أَرى وَما أ َْه ِدي ُكم إَِّال َسبِ
يل
ويدل على هذا ً
ْ ْ
ْ
ْ
َ َ
َ
الر َش ِاد)( ) ؛ فالقضية القضية 6قضية إتباع ،فهو يقول هلم 6ال تتبعوا األنبياء وال تتبع2وا شرع هللا وإمنا إتبعوين أًن ،فالذي
َّ
أراه لكم هو احلق بغض النظر عما جاء به موسى وهارون عليها وعلى نبينا أشرف الصالة وأمت التسليم.
ِ
اف أَ ْن يُبَ ِّد َل ِدينَ ُك ْم أ َْو أَ ْن
َخ ُ
وسى َولْيَ ْدعُ َربَّهُ إِِّين أ َ
وآية أخرى توضح هذا املعىن قوله تعاىل ( َوقَ َال ف ْر َع ْو ُن َذ ُر ِوين أَقْ تُ ْل ُم َ
2
6
يُظْ ِهَر ِيف ْاأل َْر ِ
هلذا الكون إله ،إ ًذا
دينًا رغم أنه مستيقن أن
ض الْ َف َس َاد)( ) ،فسمى النظام والش7رائع اليت وضعنا لقومه
القضية يف إدعاءه الربوبية واأللوهية هي إدعاؤه أنه املطاع من دون هللا ال أنّه اخلالق الرازق احمليي املميت.

سورة اإلسراء\ 102
()261
سورة النمل\ 14
()262
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6
ِ
الكون من تطيعوا ومن تتبعوه 2ومن
ت لَ ُك ْم ِم ْن إِلٍَه َغ ِْريي)( ) يقصد أن يقول :ال 8أعلم لكم يف هذا
فقوله( :ما َعل ْم ُ
اف أَ ْن يُبَ ِّد َل ِدينَ ُك ْم)( )،؛ أي أن يبدل ش9رائعي
َخ ُ
يشرع لكم إال أًن ،وهذا هو دينه الذي ذكره يف قوله (إِِّين أ َ
متاما نفس الدعوة اليت يرددها الطواغيت اليوم؛ فلسان حاهلم يف حرهبم الطاحنة الشرسة مع
وأنظميت وقوانيين ،وهي ً
ِ َِّ ِ
ِ َِّ
الر َش ِاد)( ) ،و"إًن خناف أن 0يغري هؤالء الشيوخ
يل َّ
احلركات اإلسالميةَ ( :ما أُري ُك ْم إال َما أ ََرى َوَما أ َْهدي ُك ْم إال َسب َ
وهؤالء اجملاهدين ديننا" ،أي دينهم الذي وضعوه من دون هللا ،فنفس الدعوى اليت أطلقها فرعون يطلقها هؤالء األنداد

أندادا من دون هللا تعاىل.
الذي فاقوا فرعون ،ولذلك كان احلكم بغري ما أنزل هللا إختاذ إختاذ واضح هلؤالء الطواغيت ً
جدا تكتب مباء العيون ،يقول يف الظالل اجمللد األول ص :406
يقول سيد قطب رمحه هللا مقالة نفيسة ً
" إن هذا الكون جبملته ال يستقيم أمره وال يصلح حاله ،إال أن يكون هناك إله واحد ،يدبر أمره :و (لَْو كا َن فِي ِهما
اَّللُ لََف َس َدات)  ..وأظهر خصائص األلوهية ابلقياس إىل البشرية :تعبد العبيد والتشريع هلم يف حياهتم ،وإقامة
ِآهلَةٌ إَِّال َّ
املوازين هلم .فمن ادعى لنفسه شيئا من هذا كله فقد ادعى لنفسه أظهر خصائص األلوهية وأقام نفسه للناس إهلا من
دون هللا.
وما يقع الفساد يف األرض كما يقع عند ما تتعدد اآلهلة يف األرض على هذا النحو .عند ما يتعبد الناس الناس .عند
ما يدعي عبد من العبيد أن له على الناس حق الطاعة لذاته وأن له فيهم حق التشريع لذاته وأن له كذلك حق إقامة
القيم واملوازين لذاته .فهذا هو ادعاء األلوهية ولو مل يقل كما قال فرعون( :أ ًََن َربُّ ُك ُم ْاأل َْعلى)  ..واإلقرار به هو الشرك

ابهلل أو الكفر به ..وهو الفساد يف األرض أقبح الفساد "..ا.ه .

سورة القصص\.38
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7

استطراد يف تغري املوازين يف عصران احلايل:
متاما ،وصرًن يف زمن يعلوا فيه العفن الفين واحلثالة على املشائخ والعلماء ،فأصبحت هذه
ويف عصرًن تغريت املوازين ً
هي الفضيلة عندهم؛ وأصبحت الدعارة الواضحة لفالنة وعالن هي القيم ،وانظر لإلستقبال العلين الفاحش للالعب
الدويل (مردونه) ،حيث فتحت له أبواب احملالت اليت مل تفتح لغريه من املشائخ ،وقيل له خذ ما أحببت ودع ما
أحببت وماأخذت كان أحب إلينا مما تركت ،وأجريت له القابالت يف الصحف واإلعالم ،وهو نصراين خبيث لوطي
شاذ جنسيًا ،فانظر هلذا اإلنقالب يف املوازين وهلذه القيم.
والذي رسخ هذه القيم هم الطواغيت؛ من إعالء للعفن والدعارة والشذوذ وإعالء لكل املوبقات وجعلها هي الفضائل
شرع وتُقنن يف بالد املسلمني.
اليت تُ ّ
أما الشيوخ والدعاة فهؤالء هلم احملاربة والتشريد والتنكيل بينما يستقبل (مردونه) إستقبال الفاحتني؛ وهللا لو ختيلنا بعث
صالح الدين أو عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ملا إستقبل أحدمها هذا اإلستقبال اجمليد؛ بل سيحارب مباشرةً ويلقى
يف السجون كالذي ساروا على درهبم ،أما (مردونه) فيستقبل إستقبال حافل ،فهذه هي املوازين والقيم اليت رسخها
الطواغيت يف ظل احلكم بغري ما أنزل هللا.
فأين أصحاب العقيدة السمحة!؟ فالتكفري والتشديد واإلخراج من امللة للذي يطوف ابلقرب؛ أما الذي يتحاكم لغري هللا
فهذا ال أحد ُيرأ على اإلنكار عليه ،فلماذا التبعيض؟ وملاذا هنا ينكر عليه وهنا تكمم األفواه؟
التكفري واجلهاد أحكام شرعية جيب أدائها حسب الشرع:
جدا عن الشرك والكفر؛ فهو يريد من هذا الطاغية حىت يكفره أن ميسك املكروفون
بعض الناس عندهم تصور شاذ ً
وخيرج يف التلفاز وأييت جبميع الصحف واإلذاعات ويقول :ي أيها الناس أًن كافر ابهلل العظيم ،أو يقول :أًن ربكم
األعلى!
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ونقول ملن يفكر هبذا الطريقة أنت مل تعرف شيئا عن دين هللا تعاىل ،يقول شيخ اإلسالم إبن تيمية يف ابب التكفري:
(

"إذا ال يقصد الكفر أحد من الناس إال ما شاء هللا"

1
عندما قال أًن ربكم األعلى مل 7يكن يظن يف
) ،وحىت فرعون

نفسه أنه كافر ،والعجيب أن بعض هؤالء جماهدون ومحلة سالح ،فهؤالء ال يعرفون عن أي شيء يقاتلون فقط ألنه
2
ِ
وه ْم َح َّىت ال تَ ُكو َن فِْت نَةٌ)( ) ،والفتنة الشرك كما
أخذهتم العاطفة ،اجلهاد ما شرع إال إلقامة دين هللا ،قال تعاىل ( َوقَاتلُ ُ
قال املفسرون ،فإذا طرأ الشرك يف بالد املسلمني هنا وجب القتال حىت ننفي الشرك مث (وي ُكو َن ِّ
ين ُكلُّهُ ََِّّللِ)( )،
ََ
الد ُ

يقول شيخ اإلسالم كما سيأيت معنا :وإذا كان بعض الدين هلل مل يتحقق املقصود ابآلية والبد أن يستمر القتال.

فاعرف ملاذا تقاتل ،فالرجل يقاتل محية والرجل يقاتل عصبية كلهم ليس يف سبيل هللا ،بل من قاتل لتكون كلمة هللا هي
العليا فهو يف سبيل هللا ،فهذا هو املقصد الذي شرع من أجله اجلهاد والقتال ،فاجلهاد ليس غاية يف ذاته وإمنا هو
وسيلة لتعبيد الناس لرهبم ،فلماذا تقاتل وأنت ال تعرف معىن العبودية وال تعرف معىن التوحيد؟
فيجب أن نفهم وال نتحرك ابلعاطفة فقط ،فبالعاطفة ُييش الشباب ،اإلخالص والصدق ال يكفينا والبد أن يضاف
نفسا
هلما املتابعة والصواب ،واجلهاد عبادة فيجب أن ال جنامل أنفسنا فهذا دين ،وأنت ال متلك يف هذه احلياة إال ً
(

واحدة إذا ذهبت ذهبت حياتك مث تبعث يوم القيامة ،وكما قال إبن مسعود( :كم من مريد للخري لن يصيبه)

).

رجال جاء أليب حذيفة –رضي هللا
وسيأيت معنا أثر ذكره الشيخ سلمان بن سحمان يف كتابه كشف الشبهتني أن ً
عنه -وأبو موسى –رضي هللا عنه -قاعد فسأله فقال( :أرأيت رجالً ضرب بسيفه غضباً هلل حىت قتل أيف اجلنة أم يف
النار؟) ،فأجابه أبو موسى األشعري (يف اجلنة) ،فقال له حذيفة الفقيه الفطن الذي كان يسأل الرسول -عليه الصالة
والسالم -عن الشر خمافة أن يدركه بينما كان الناس يسألون رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن اخلري ،قال له:
كتاب (الصارم املسلول على شامت الرسول) .178
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(استفهم الرجل وأفهمه ما تقول) حىت قال ذلك ثالث مرات مث قال( :رويدك إن صاحبك لو ضرب بسيفه حىت
ينقطع ،فأصاب احلق حىت يقتل عليه فهو يف اجلنة ،وإن مل يصب احلق ،ومل يوفقه هللا للحق فهو يف النار .مث قال:
والذي نفسي بيده ليدخلن النار يف مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا)

(

).

5

فال بد أن تتبني خاصة يف هذه العبادة ،فإذا كان والعلم قبل القول والعمل ،والتبني مطلوب يف مجيع العبادات فما
روحا واحد فضعها يف املكان
ابلك ابجلهاد ،فيجب أن تعرف هدفك فأنت ال متلك إال هذه النفس وال متلك إال هذه ً

الذي متكن به لدين هللا يف األرض ،والذي تعرف يقينًا أن فيه إعالء كلمة هللا يف األرض ،ال محاسة جمردة ،فاجملاملة يف
هذا املواضيع ال تنفع ،واملداهنة واملداراة ال تنفع.
قال تعاىل (وقَاتِلُوهم ح َّىت ال تَ ُكو َن فِْت نةٌ وي ُكو َن ِّ
ين ُكلُّهُ ََِّّللِ)
َ ََ
َ ُْ َ
الد ُ

(

7
تقاتل فيه
) ،فيجب أن تعرف 6يقينًا أن املكان الذي

لن يستلم الراية علماين أو دميوقراطي أو إشرتاكي أو أي دينًا اثين ،وال خنادع أنفسنا ،والذي يريد أن خيادع نفسه ويضع

أصال ،وتظن أنك حتسن وأنت تفسد،
يف أذنه القطن حىت ال يسمع احلق فهو وشأنه ،وأنت ال تضر إال نفسك ً
فيجب على اإلنسان أن يفكر بعقله ال بعواطفه والقضية قضية حق ،وهللا تعاىل ال ُيامل أحد وال ُيايب أحد ،حىت
اك لََق ْد
الصحابة الكرام مل ُياملهم هللا تعاىل ومل ُيابيهم ،وحىت النيب عليه الصالة والسالم يقول تعاىل ( َولَ ْوَال أَ ْن ثَبَّ ْت نَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك علَي نَا نَ ِ
اك ِضعف ْ ِ ِ
ص ًريا)( ) واخلطاب
احلَيَاة َوض ْع َ
ت تَ ْرَك ُن إِلَْي ِه ْم َشْي ئًا قَل ًيال * إِذًا َألَذَقْ نَ َ ْ َ
ك ْد َ
ف الْ َم َمات ُمثَّ َال َجت ُد لَ َ َ ْ
للنيب -عليه الصالة السالم -أشرف اخللق على ربه ،وغريها كثري ،فعلى اإلنسان أن يتقي ربه وقبل أن يقبل على أي
متاما أنه يكون هبا متكني دين هللا يف األرض.
خطوة عليه أن يعلم ً

كتاب (كشف الشبهتني) للشيخ سليمان بن سحمان ص  ،41وروى احلديث حممد بن وضاح يف كتاب (البدع والنهي عنها)
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7

إ ًذا هبذا الكالم يتضح لنا أن احلكم بغري ما أنزل هللا هو إختاذ هلؤالء البشر والطواغيت بصورة صرُية أنداد هلل سبحانه
وتعاىل ،وأهنم يف حتكيمهم حلكم خالف حكم هللا وحكم رسوله يقولون بلسان احلال (أًن ربكم األعلى).

187

الفصل الرابع :منزلة احلاكمية من اإلميان
بقيت معنا يف هذا املفردة (منزلة احلاكمية من الدين) مسألة وهي احلديث عن منزلة احلاكمية واحلكم مبا أنزل هللا أو
بغري ما أنزل هللا من اإلميان.
وحنن قد تكلمنا من قبل عن مبحث (حقيقة اإلميان عند أهل السنة واجلماعة) يف سلسلة طويلة ،وسنجد أن موضوع
احلاكمية سيكون تطبيق عملي هلذه األسس النظرية اليت درسناها يف السلسلة السابقة ،فكل ما تعرضنا له يف الدراسة
النظرية جاءت هذه القضية تطبي ًقا عمليًا هلا.
ويف موضوع حقيقة اإلميان عند أهل السنة واجلماعة رأينا أن اإلميان ال يكون ابلتصديق فقط؛ بل البد مع التصديق
من اإلقرار مث العمل ،كذلك رأينا أن اإلميان حقيقة مركبة من عناصر ثالث؛ من اإلعتقاد واإلقرار والعمل ،وكذلك ّقررًن

مسألة يف غاية األمهية من العقائد اإلميانيّة عند أهل السنة واجلماعة وهي التالزم بني الباطن والظاهر ،وأن العالقة بينها

عالقة تالزميّة ،ورأينا كيف أن أهل السنة واجلماعة ُيعلون األول دليل على الثاين؛ فيحكمون ابلظاهر على ما يف
وقررًن أن هذه القاعدة عمدة يف احلكم على إميان املؤمن
الباطن ،وذكرًن وقتها كالم اإلمام الشافعي وكالم الشاطيبّ ،

وكفر الكافر ،أهنا تعتمد يف احلكم على إميان الغري فتعتقد أن فالن مؤمن حبسب الظاهر وتعتقد أن فالن كافر حبسب

الظاهر ،وفصلنا يف هذه املسألة.
وإذا طبقنا هذه القواعد على مسألة احلاكميّة؛ سنجد أن هذه املسألة تعد تطبي ًقا عمليًا لتلك األسس والقواعد اإلميانّية

اليت مرت معنا ،وهذا يكاد يكون مطرد يف مجيع مباحث اإلميان؛ من أول تعريف اإلميان وإىل آخر مسألة توقفنا معها

وهي مراتب اإلميان.
فإذا أردًن أن نستعرض هذه املسألة سنجد أن العالقة فيها تكاد تكون تطبي ًقا عمليًا؛ سواء يف تعريف اإلميان عند أهل

السنة واجلماعة وأنه ال يدور فقط على التصديق ،أو يف مركباته الثالث ،أو يف التالزم بني الظاهر والباطن ،أو يف لزوم
قدر من أعمال اجلوارح لتحقيق النجاة من اخللود يف ًنر جهنم ،أو يف مراتب اإلميان وأنه البد من حتقيق أصل اإلميان،
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أوال مث اإللتزام ابلقدر الذي أدخلناه
وأصل اإلميان البد أن يدخل فيه جزء من إلتزام أبحكام الشريعة؛ اإللتزام هبا مجلةً ً
على الراجح يف أصل اإلميان وهو الصالة.
فإذا أردًن أن نفصل يف هذا املبحث فسيطول بنا املقام؛ لكن سنستعرض فقط العالقة بني احلاكمية وبني مركبات
اإلميان عند أهل السنة واجلماعة ،مث نشري إشارة سريعة إىل العالقة بني الظاهر والذي يتمثل هنا ابحلكم مبا أنزل هللا أو
بغري ما أنزل هللا وبني الباطن الذي هو اإلعتقاد من حيث صحته أو بطالنه.
عالقة احلاكمية بعناصر اإلميان-:
رأينا أن اإلميان عند أهل السنة واجلماعة حقيقة مركبة من أمور ثالث :األمر األول هو إعتقاد القلب ،ورأينا كيف أن
إعتقاد القلب مركب من أمرين؛ األمر األول هو قول القلب وهو املعرفة والتصديق ،واألمر الثاين هو عمل القلب ،وهو
سائر أعمال القلوب الذي ال يتحقق اإلميان إال بوجودها ،ومنها احملبة والرجاء واخلوف واإلنقياد واإللتزام واإلستسالم
واإلذعان ،فاإلستسالم واإلذعان واإلنقياد إمنا يكون ألحكام الشريعة ولذلك موضوع احلاكمية من صلب اإلميان،
فدخلت احلاكمية يف أول عنصر من عناصر اإلميان.
مث تكلمنا عن العنصر الثاين من عناصر اإلميان والذي هو إقرار اللسان ،وإقرار اللسان يتكون من أمرين؛ األمر األول
هو اإلخبار اجملرد عن ما يف النفس من اعتقاد ،فالشهادة ختربًن أن هذا الرجل ُمصدق ابلنيب عليه الصالة والسالم ومبا

جاء به ،واألمر الثاين الذي ال يتحقق اإلقرار إال به هو اإللتزام أو إنشاء اإللتزام ،واإللتزام إمنا يكون ألحكام الشريعة،

ونقلنا لكم وقتها نصوص لعدد كبري من أئمة أهل السنة واجلماعة كابن حجر وابن رجب وشيخ اإلسالم إبن تيمية
وإبن القيم يف أنه ال يكتفي ابلتلفظ ابلشهادتني ولكن بعد اإلقرار البد أن يلتزم أبحكام الشريعة ،كما قال إبن رجب:
حكما وليس حقيقتًا حىت يرى ما مقدار إلتزامه أبحكام الشريعة ،وقال البغوي أنه إذا
ُيكم له ابإلسالم بعد التلفظ ً
أصرا ُيب على إلتزام الشريعة ،وعلّق إبن حجر :أن مقتضى قوله ُيرب أنه إذا مل يلتزم ُيري عليه حكم املرتد ،ونقلنا
ّ
كالم شيخ اإلسالم إبن تيمية وكالم غريه من أئمة أهل السنة واجلماعة.
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فاحلاكمية تدخل يف األمر الثاين الذي يرتكب منه إقرار اللسان بصورة واضحة وصرُية ،فاإللتزام إمنا يكون أبحكام
الشريعة ،بل ذكرًن كذلك أن من ضمن الشروط الثمانيّة اليت يتحقق هبا مضمون وحقيقة الشهادة شرطان واضحان
الداللة يف هذا املسألة ومها؛ اإلنقياد والقبول ،واإلنقياد إمنا يكون ألحكام الشريعة وكذلك القبول.
فتبني لنا أن موضوع احلاكمية من صلب اإلميان ،ومن صلب مجيع مركبات اإلميان؛ من املركب األول اإلعتقاد ،من
أيضا واضح الداللة على موضوع احلاكمية ،وهو عمل اجلوارح؛ ألن عمل
املركب الثاين اإلقرار ،والعنصر الثالث هو ً
وإذعاًن حلكم
وإنقيادا
اجلوارح إمنا يكون إلتز ًاما أبحكام هللا وأحكام رسوله ،فهذا العنصر الثالث (عمل اجلوارح إلتز ًاما
ً
ً
هللا وحكم رسوله صلى هللا عليه وسلم) هو حمل النزاع بني املرجئة وبني أهل السنة واجلماعة ،وهذا األمر مطرد يف مجيع

دخوال أوليًا،
وجرد يدخل يف العمل ً
مراتب اإلميان؛ أصل اإلميان واإلميان الواجب واإلميان املستحب ،فاإلميان إذا أطلق ّ
ونقلنا يف ذلك ع ّدة إمجاعات ألهل السنة واجلماعة.
عالقة احلاكمية بقاعدة التالزم بني الظاهر والباطن-:
يسمى إميان فكذلك
حنن قلنا أن اإلميان قول وعمل وبعبارة أخرى قلنا أن اإلميان ظاهر وابطن ،فكما أن الباطن ّ
أبدا أبي حال من األحوال أن ينفك أحدمها أو ينفصل
الظاهر يسمى إميان ،والعالقة بينهم عالقة تالزميّة ،فال يتصور ً
عن اآلخر بل إن أهل السنة واجلماعة جعلوا الظاهر داللة على الباطن؛ فيحكموا ابلظاهر على صحة اإلعتقاد أو

فساده

(

).

8

7

2

فإن إنتفاء اإللتزام حبكم هللا وحكم رسوله من أعمال اجلوارح دليل على إنتفاء ما يف القلب من إميان ،وهذا ما صرحت
ِ َّ ِ
َّه ْم َآمنُوا ،) ()..وكذلك وقتها ذكرً9ن كالم إبن القيم أنه من 7أحمل احملال اإلنفصال
ين يَْزعُ ُمو َن أَن ُ
به اآلية (أََملْ تَ َر إ َىل الذ َ
8
0
بني الظاهر من أعمال اجلوارح والباطن من أعمال القلب( ).

بداية امللف الرابع عشر
()278
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يقول إبن تيمية يف جمموع الفتاوى " :ال يتصور وجود إميان القلب الواجب مع عدم مجيع أعمال اجلوارح بل مىت
نقصت األعمال الظاهرة كان لنقص اإلميان الذي يف القلب " اه

(

)

8

1

إذ بناءًا على حقيقة اإلميان عند أهل السنة واجلماعة يتضح لنا مدى العالقة الوثيقة بني مسألة احلاكمية وبني ُكنه
اإلميان ،فاحلكم بغري ما أنزل هللا يناقض عناصر اإلميان الثالث ،يناقض اإلعتقاد ويناقض اإلقرار ويناقض العمل
ابجلوارح ،كذلك موضوع احلكم بغري ما أنزل هللا يناقض تلك القاعدة اليت ذكرهنا وهي قاعدة التالزم بني الظاهر
والباطن ،ورأينا كيف أن الظاهر الدليل واحلكم على إميان املؤمن وعلى كفر الكافر.
فكما أن اإلميان إعتقاد وإقرار وعمل فكذلك هو بتعبري آخر تصديق وإنقياد ،فاهلل -سبحانه وتعاىل -مل يكتفي من
عباده أن يصدقوا رسله بل أمرهم أبمر آخر وهو اإلتباع واإلنقياد ،فأمر هللا تعاىل عباده أن يصدقوا الرسل مثّ كما
صدقوهم أمرهم أن يتبعوهم فيما جاؤوا به من أحكام من عند هللا تعاىل ،كما قال تعاىل (وما أَرس ْلنَا ِمن رس ٍ
ول إَِّال
ََ ْ َ ْ َ ُ
ِِ ِ ِ ( )
ِ
متاما 2أن على العباد ابإلضافة8إىل أن يصدقوا رسلهم أن 2يؤمنوا هبم.
اع إب ْذن َّ
ليُطَ َ
اَّلل)  ،فاآلية واضحة ً
ولذلك يقول اإلمام حممد بن نصر املروزي -وهو إمام من أئمة أهل السنة -يف كتابه (تعظيم قدر الصالة) ،وهذه
املقولة نقلها شيخ اإلسالم إبن تيمية يف كتابه (اإلميان) ،يقول:
"أما قوله" :اإلميان أن تؤمن ابهلل" فأن توحده وتصدق به ابلقلب واللسان وختضع له وألمره إبعطاء العزم لألداء ملا أمر
(

جمانبا لالستنكاف واالستكبار واملعاندة فإذا فعلت ذلك لزمت حمابه واجتنبت مساخطه"

) اه .

280قول إبن القيم يف مدارج السالكني  " :336\1ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط إميان القلوب أبعمال اجلوارح ،وتعلقها هبا ،وإال مل
() ي
يفهم مراد الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ويقع اخللط والتخبيط ،فاعلم أن هذا النفي العام للشرك  -أن ال يشرك ابهلل شيئا البتة  -ال
يصدر من مصر على معصية أبدا ،وال ميكن مدمن الكبرية واملصر على الصغرية أن يصفو له التوحيد ،حىت ال يشرك ابهلل شيئا ،هذا
من أعظم احملال".
جمموع الفتاوى .198\7
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واحلكم بغري ما أنزل هللا هو من ابب لإلستنكاف واإلستكبار واملعاندة عن اخلضوع ألمر هللا ،فال يكتفي يف حتقيق
اإلميان مبجرد التصديق وإمنا البد من اخلضوع حلكم هللا وحكم رسوله وحترمي ما حرم هللا وحتليل ما أحل هللا وعدم
املعاندة واإلستكبار واإلستنكاف.
ومن هذا التعريف يتبني لنا أن كفر هؤالء ليس من ابب اإلنكار واجلحود يف املعرفة والتصديق وإمنا من ابب املعاندة
ومر معنا كما نقلنا كالم شيخ اإلسالم
واإلابء واإلستكبار عن اخلضوع حلكم هللا وحكم رسوله صلى هللا عليه وسلمّ ،

مكذاب وقد يكون غري مكذب ،بل كفر أغلب الكفار
إبن تيمية أن الكفر ال ينحصر ابلتكذيب؛ فقد يكون الكافر
ً
يكون من ابب اإلعراض وعدم اخلضوع حلكم هللا وحكم رسوله عليه الصالة والسالم.

مسألة :كون احلاكميّة من اإلميان دليل على أن اإلميان عق ٌد ٌ
وقول وعمل والعكس ابلعكس-:

حنن إستدللنا على أن احلاكمية من اإلميان أبن اإلميان قول وعمل؛ فال يُكتفى ابلتصديق واإلقرار فقط بل البد من
فاستدل
اإللتزام ،وقد عكس القضية أحد مشاهري علماء املسلمني  ،وهذه النقطة تبني لنا مدى خطورة هذه املسألة؛
ّ
على أن اإلميان قول وعمل أبن احلاكمية هلل واحلاكمية عمل ،وهذا يعين أن مسألة أن احلاكمية من اإلميان هي مسألة

كأهنا ال حتتمل النزاع مث بىن على أن احلاكمية من اإلميان واإلميان
بديهيّة ،فهو جعل كون احلاكمية من اإلميان أصل ّ
عمل أن اإلميان قول وعمل.
وهذا العامل هو إبن حزم الظاهري كما يف كتابه (الدرة فيما ُيب إعتقاده) ص  ،338والكتاب ًندر ولكنه مطبوع،
يقول الشيخ معل ًقا على قوله تعاىل (فَ َال وربِك َال ي ؤِمنو َن ح َّىت ُُي ِّكم َ ِ
يما َش َجَر بَْي نَ ُه ْم ُمثَّ َال َُِي ُدوا ِيف أَنْ ُف ِس ِه ْم َحَر ًجا
وك ف َ
َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ ُ
2
8
4
ِ
ِ
ِ
يما)( ):
ممَّا قَ َ
ضْي َ
ت َويُ َسلّ ُموا تَ ْسل ً
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إمياًن ،وأخرب هللا تعاىل أنه ال إميان إال ذلك ،مع أنه ال يوجد
"فسمى مسى هللا تعاىل حتكيم النيب صلى هللا عليه وسلم ً
يف الصدر حرج مما قضى ،فصح يقينًا أن اإلميان عمل وعقد وقول؛ ألن التحكيم عمل ،وال يكون إال مع القول ،ومع
عدم احلرج يف الصدر وهو عقد" ا.ه .

(

)

5

8

2

استنتج الشيخ هذه املسألة أبن التحاكم هو أمر ظاهري ُيري على اجلوارح؛ فاحلاكمية يف أبرز مظاهرها هي عمل
ظاهري ،ومساها هللا تعاىل إميان ،ومل يكتفي به بل إشرتط معه عدم احلرج يف الصدر مث التسليم وكالمها أمور قلبية،
فجمع هللا تعاىل يف هذه اآلية بني اإلعتقاد وبني عمل اجلوارح.
إ ًذا إستدل الشيخ على أن اإلميان قول وعمل بناءًا على أن احلاكمية من اإلميان ،فالشيخ يريد أن يقول لنا أن كون
قبال؛
متاما مسألة اإلميان ،وهذا يتوافق ابلضبط مع ما ذكرًن ً
العبد خيضع حلكم هللا وحكم رسوله هي مسألة تساوي ً
فنحن قلنا أن مضمون التوحيد وشهادة الشهادتني له وجهني؛ األول اإلعتقاد مبضمون الشهادتني ،مث الوجه الثاين

اخلضوع واإلستسالم ،فنفس الكالم نقوله هنا؛ فنقول أن اإلميان له وجهان؛ األول هو اإلعتقاد واإلقرار والثاين هو
العمل واخلضوع حلكم هللا وحكم رسوله.
آايت قرآنية تكلمت عن عالقة احلاكمية ابإلميان:
وقد صرح هللا تعاىل هبذا املفهوم يف عدة آيت ،فاآليت اليت تتحدث عن العالقة بني اإلميان واحلاكمية جاءت يف غاية
اإلحكام يف مبناها اللغوي؛ إحكام يقطع الطريق على كل من صاحب هوى يريد أن ُيادل ابلباطل.
اآلية األوىل:

َّ ِ
اَّلل وأ ِ
ِ
ول َوأ ِ
ُويل ْاأل َْم ِر ِمْن ُك ْم فَِإ ْن تَنَ َاز ْعتُ ْم ِيف َش ْي ٍء
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
ومن تلك اآليت قوله تعاىل (ي َ
ين َآمنُوا أَطيعُوا ََّ َ
أيها الذ َ
ِ ِ
ِ
فَرُّدوه إِ َىل َِّ
الرس ِ
َح َس ُن َأتْ ِو ًيال)( ) ،وهذه اآلية يف متام 6الوضوح
ول إِ ْن ُكْن تُ ْم تُ ْؤِمنُو َن ِاب ََّّلل َوالْيَ ْوم ْاآل ِخ ِر َذل َ
ك َخْي ٌر َوأ ْ
ُ ُ
اَّلل َو َّ ُ
كتاب (الدرة فيما ُيب إعتقاده) إلبن حزم ص .238
()285
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يف نفي أصل اإلميان وصحته عن كل من أعرض عن حكم هللا وحكم رسوله ،فاهلل عز وجل علّق احلكم ابإلميان
بشرط ،فإذا وجد الشرط وجد احلكم ،وإذا إنتفى الشرط إنتفى احلكم ،فاحلكم هو اإلميان والشرط هو الرد هلل ورسوله
وعمال حنكم له ابإلميان ،ومن أتى هبا لغري هللا نفينا عنه اإلميان،
أي مسألة احلاكمية ،فمن أتى ابحلاكمية هلل ً
قوال ً
فالذي يرد عند النزاع إىل هللا ورسوله حنكم له ابإلميان ،والذي ال يرد إىل هللا ورسوله أو رد إىل طاغوت من الطواغيت
فنحكم عليه بنفي اإلميان.
النقطة الثاين أن هللا قرن يف قوله (إِ ْن ُكْن تُ ْم تُ ْؤِمنُو َن ِاب ََّّللِ َوالْيَ ْوِم ْاآل ِخ ِر)؛ قرن اإلميان به ابإلميان ابليوم اآلخر وهذه إشارة
واضحة أن اإلميان املقصود يف اآلية هو أصل اإلميان وليس كمال اإلميان ،فالذي ال يؤمن ابليوم اآلخر فال يقال عنه

إميانه ًنقص بل ال إميان له ،فحىت املرجئة واجلهمية يكفرون الذي ال يؤمن ابليوم اآلخر.
ويف هذا داللة واضحة إىل أن عدم الرد إليه وإىل رسله عليهم السالم؛ يؤدي إىل نفي أصل اإلميان ونفي صحته ،فإذا
إنتفى أصل اإلميان وانتفت صحته كان صاحبه من املستحقني للخلود يف ًنر جهنم .فاملقدار الذي يتحقق به النجاة
من اخللود يف ًنر جهنم هو أصل اإلميان.
يقول الشيخ السعدي يف تفسريه هلذه اآلية " :مث أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إىل هللا وإىل
رسوله أي :إىل كتاب هللا وسنة رسوله ...فالرد إليهما شرط يف اإلميان فلهذا قال( :إِ ْن ُكْن تُم تُ ْؤِمنُو َن ِاب ََّّللِ والْي وِم ِ
اآلخ ِر)
َ َْ
ْ
فدل ذلك على أن من مل يرد إليهما مسائل النزاع فليس مبؤمن حقيقة ،بل مؤمن ابلطاغوت ،كما ذكر يف اآلية بعدها
ِ
َح َس ُن َأتْ ِويال) فإن حكم هللا ورسوله أحسن األحكام وأعدهلا وأصلحها للناس
(ذَل َ
ك) أي :الرد إىل هللا ورسوله ( َخْي ٌر َوأ ْ
2
8
7
( )
يف أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم " .اه .

تفسري السعدي .183\1
()287
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يقول إبن كثري يف تفسريه بعد أن ذكر هذه اآلية" :فدل على أن من مل يتحاكم يف حمل النزاع إىل الكتاب والسنة وال
(

يرجع إليهما يف ذلك فليس مؤمنا ابهلل وال ابليوم اآلخر "

) .اه .

8

8

ويف قول الشيخ وال ابليوم اآلخر إشارة إىل أنه يتكلم عن الكفر األكرب ،ألن الكفر األصغر ال ينتفي فيه اإلميان ابليوم
اآلخر ،فالزم قول الذي يقولون أن اإلميان املنفي يف اآلية هو كمال اإلميان أن ُيكموا إبميان من يكفر ابليوم اآلخر.
يقول إبن القيم يف تفسري هذه اآلية يف (إعالم املوقعني)" :قَ ْولَهُ( :فَِإ ْن تَنَ َاز ْعتُ ْم ِيف َش ْي ٍء)

(

9
الشرط تعم
) نكرة يف سياق

كل ما تنازع فيه املؤمنون من مسائل الدين دقه وجله ،جليه وخفيه ،ولو مل يكن يف كتاب هللا ورسوله بيان حكم ما

تنازعوا فيه ومل يكن كاف يا مل أيمر ابلرد إليه؛ إذ من املمتنع أن أيمر تعاىل ابلرد عند النزاع إىل من ال يوجد عنده فضل
النزاع ...ومنها :أنه جعل هذا الرد من موجبات اإلميان ولوازمه ،فإذا انتفى هذا الرد انتفى اإلميان؛ ضرورة انتفاء امللزوم
(

النتفاء الزمه ،وال سيما التالزم بني هذين األمرين فإنه من الطرفني ،وكل منهما ينتفي ابنتفاء اآلخر ".اه .

)

ويف كالم الشيخ إشارة للرد على الذي يقولوا إن احلق يتعدد ،فاحلق واحد ال يتعدد ،قد يتعدد إبعتبارات أما يف أصله
خاصة يف أصول الدين ،ويف هذا رد على من يقول أن اخلالف
وذاته فهو واحد ال يتعدد أبي حال من األحوال؛ ّ
يسوغ هنا ويسعنا هنا ،ففي أصول الدين ال يسعنا اخلالف أبي حال من األحوال حىت يف الفرعيات.
والشيخ حكم على إنتفاء اإلميان ابلظاهر فقال" :فإذا إنتفى هذا الرد إنتفى اإلميان ضرورة إنتفاء امللزوم إبنتفاء الزمه"
ومل يفعل كما يقول املرجئة ،هم يريدون منك أن تستعمل السماعة وتكشف على القلب وتعرف هل هناك جحد أو
إستحالل ،فعكسوا القضية وأتوا مبفاهيم عجيبة ،وحنن بشر أمرًن أن نتعامل على حسب الظاهر ،فهي عالقة تالزمية
إذا إنتفى األول دليل على إنتفاء الثاين وإذا وجد األول فالبد أن يوجد الثاين.

تفسري إبن كثري ط دار الكتب العلمية .304\3
()288
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وكالم الشيخ يدلل على أن احلكم بشرع هللا هو اإلميان وأن اإلميان هو التحاكم لشرعه ،فاحلاكمية كما قلنا تدخل يف
كفرا أكرب خمرج من
صلب اإلميان ،وهللا -سبحانه وتعاىل -حكم على أن املعرض عن حكم هللا وحكم رسوله أنه كافر ً

امللة.

اآلية الثانية-:

ِ
ِ َّ ِ
يدو َن أَ ْن ي تَحا َكموا إِ َىل الطَّاغُ ِ
وت
ك يُِر ُ
ك َوَما أُنْ ِزَل ِم ْن قَ ْبل َ
ين يَ ْزعُ ُمو َن أَن َُّه ْم َآمنُوا ِمبَا أُنْ ِزَل إِلَْي َ
َ َ ُ
يقول تعاىل( :أََملْ تَ َر إ َىل الذ َ
ِ
ِ
يد الشَّيطَا ُن أَ ْن ي ِ
يدا)( ) ،وأتمل هذه اآلية؛ 1فهي تتحدث عن قوم 9من
ض َالًال بَعِ ً
ضلَّ ُه ْم َ
َوقَ ْد أُم ُروا أَ ْن يَ ْك ُف ُروا بِه َويُِر ُ ْ
ُ
ظاهري ابإلعتقاد واإلقرار واإللتزام ،بل منهم من كان يصلي ويصوم ومنهم من كان ُيضر الغزو مع النيب
املسلمني أتوا
ً
عليه الصالة والسالم ،يزعمون أهنم مؤمنون ويتلفظون يف اليوم والليلة بعشرات املرات بل مئات املرات ابلشهادة ،وال

ينكروهنا أبلسنتهم وال ُيحدون بقلوهبم ،ويقولون حنن مؤمنون بل حنن يف غاية اإلميان ،ولكن هللا سبحانه وتعاىل مل يقم
وزًًن هلذه الدعاوى الفارغة وإّمنا نظر إىل مسألة هي احملك والفيصل بني اإلدعاء وبني احلقيقة هي مسألة التحاكم.
وهنا اآلية ال تتكلم عن التحاكم بل عن إرادة التحاكم ،فهم أرادوا أن يتحاكموا إىل غري حكم هللا ورسوله؛ فحكم هللا
تعاىل عليهم بناءًا على هذا العمل الظاهري وعلى هذا اإلعراض عن حكم هللا وحكم رسوله؛ أبنه إميا ٌن كاذب وأبنه

ّإدعاء ،فسماه هللا تعاىل أبنه زعم ال حقيقة له بناءًا على هذا اإلعراض الظاهري وترك اخلضوع حلكم هللا وحكم رسوله
وإرادة التحكم للطاغوت.

وكما قلنا هذه اآلية قاطعة للنزاع يف قضية احلكم ابلظاهر وعدم إشرتاط قضية اإلعتقاد ،فهؤالء القوم يزعمون أبلسنتهم
أبهنم مؤمنون.

سورة النساء\60
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يقول الشيخ حممد بن إبراهيم يف رسالته (حتكيم القوانني) "فإن قوله عز وجل( :يَ ْزعُ ُمو َن) تكذيب هلم فيما ادعوه من

اإلميان فإنه ال ُيتمع التحاكم إىل غري ما جاء به النيب –صلى هللا عليه وسلم -مع اإلميان يف قلب عبد أصالً بل
أحدمها ينايف اآلخر".

(

)ا.ه .

2

2

9

فكما ذكر الشيخ يستحيل أن يوجد إنسان مؤمن مث يف الواقع العملي يتحاكم إىل غري هللا ورسله ،فهذا زعم ابطل وإن
أتى عليه ابألميان ،بل حنكم حنن بعدم خضوعه لشرع هللا أبنه كاذب يف دعواه ،فمن املستحيل كما يقول الشيخ أن
ُيتمع التحاكم إىل غري شرع هللا مع اإلميان يف قلب ِ
أصال ،فاإلميان ينايف التحاكم لغري شرع هللا ورسوله ،والتحاكم
عبد ً
لغري شرع هللا ينايف يناقض أصل اإلميان.
يقول الشيخ الشنقيطي تقر ًيرا لنفس املعىن يف كتابه أضواء البيان:
"ومن أصرح األدلة يف هذا :أن هللا جل وعال يف «سورة النساء» بني أن من يريدون أن يتحاكموا إىل غري ما شرعه هللا
يتعجب من زعمهم أهنم مؤمنون ،وما ذلك إال ألن دعواهم اإلميان مع إرادة التحاكم إىل الطاغوت ابلغة من الكذب
ِ
ِ َّ ِ
ك
ك َوَما أُنْ ِزَل ِم ْن قَ ْبل َ
َّه ْم َآمنُوا ِمبَا أُنْ ِزَل إِلَْي َ
ين يَ ْزعُ ُمو َن أَن ُ
ما ُيصل منه العجب ؛ وذلك يف قوله تعاىل( :أََملْ تََر إ َىل الذ َ
ِ
ِ
ِ
يد الشَّيطَا ُن أَ ْن ي ِ
يدا)( ).
ض َالًال بَعِ ً
يُِر ُ
ضلَّ ُه ْم َ
يدو َن أَ ْن يَتَ َحا َك ُموا إِ َىل الطَّاغُوت َوقَ ْد أُم ُروا أَ ْن يَ ْك ُف ُروا بِه َويُِر ُ ْ
ُ
وهبذه النصوص السماوية اليت ذكرًن يظهر غاية الظهور :أن الذين يتبعون القوانني الوضعية اليت شرعها الشيطان على
ألسنة أوليائه خمالفة ملا شرعه هللا جل وعال على ألسنة رسله صلى هللا عليهم وسلم ،أنه ال يشك يف كفرهم وشركهم إال
(

من طمس هللا بصريته ،وأعماه عن نور الوحي مثلهم".

) اه .

فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ،286\12
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9

3

فهذا أمر ال يتصوره العقل أن يوجد من يؤمن ابهلل ورسله مث يذهب ويتحاكم إىل الطاغوت ،فنحن نستدل على عدم
اإللتزام حبكم هللا وحكم رسوله على أن هذا اإلميان ال حقيقة له وإمنا هو زعم ابطل.
وهذه اآليت أنزلت يف قوم كانت جرميتهم اليت كفرهم هللا هبا أهنم أرادوا التحاكم للطاغوت ،ال أهنم أمروا ابلتحاكم وال
شرعوا ،وبناءًا على هذه اإلرادة كفرهم هللا تعاىل ،فالقوم مل يتحاكموا ومل يقيموا حماكم ومل يعملوا
أهنم فعلوه وال أهنم ّ
حماضرات ومل يعقدوا ندوات ومل يقيموا جمالس تشريعية ومل ُيربوا الناس ابلقوة على اخلضوع لشرعهم ،بل كل جريرهتم أن
أرادوا التحاكم لغري ما أنزل هللا ،وبناءًا على هذه اإلرادة كفرهم هللا وحكم أبن إمياهنم إميان كاذب ال حقيقة له بل هو
دعوى جمردة يكذهبا الظاهر.

شرعوا
فما ابلك أبقوام مل يقفوا عند اإلرادة واليت هي اخلطوة األوىل للتحاكم بل أضافوا هلا كثري من اخلطوات؛ فأرادوا مث ّ

مث ح ّكموا مث أقاموا احملاكم والقاعات وعقدوا الندوات واملؤمترات وبنوا اجملالس التشريعيّة ودعوا الناس إليها ،مث فوق ذلك

جدا عن ذلك املناط
ُيربون الناس رغبًا ورهبا وابحلديد والنار على اخلضوع هلذه األحكام ،فهم كفروا مبناطات كثرية ً

الذي ك ّفر هللا به هؤالء الناس ،فهي قائمة كبرية وصروح جاهلية وألوف من األنداد واآلهلة اليت حتاد هللا ورسوله يف كل
صباح وكل مساء ،فإذا كان الذي أراد فقط مل ُيقق حقيقة اإلميان فما ابلك مبن أضاف هلذه اإلرادة كل هذه األمور؟
نفسه مع ِ
يقول أبو السعود يف تفسريه" :االقتصار يف معرض التعجب واالستقباح على ذكر إرادة التحاكم ،دون ِ
وقوعه
ِ
الوقوع فما ظنُّك بنفسه"( ) ا.ه .
يدخ َل حتت ِ
أيضاً للتنبيه على أن إرادتَه ممَّا يُ ْق َ
ب وال ينبغي أن ُ
ضى منه َ
العج َ
وهذه اآلية ال تتكلم عن احلاكمني واملشرعني بل تتكلم عن املتَّبِعني الذي ذهبوا ليتحاكموا إىل الطاغوت؛ فما ابلك
ُ
ابلطواغيت أنفسهم؟
فمجرد اإلرادة عند املتحاكمني كفر ،فما ابلك ابلفعل عند املتحاكمني؟
وما ابلك ابلتشريع؟
تفسري أيب السعود .195\2
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(

فاألمر كما قال الشيخ الشنقيطي أمر بني وال خيفى إال على من طمس هللا على بصريته فهو منهم

)

اآلية الثالثة-:
ومن هذه اآليت اليت تتحدث عن هذه املسألة قوله تعاىل يف نفس سياق اآليت اليت مرت معنا ساب ًقا من سورة
ِ
النساء( :فَ َال وربِك َال ي ؤِمنو َن ح َّىت ُُي ِّكم َ ِ
ِ
ت َويُ َسلِّ ُموا
يما َش َجَر بَْي نَ ُه ْم ُمثَّ َال َُِي ُدوا ِيف أَنْ ُفس ِه ْم َحَر ًجا ممَّا قَ َ
ضْي َ
وك ف َ
َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ ُ
ِ
يما)( ) ،وانظر رمحك هللا 7إىل هذه اآلية وإىل مبناها9اللغوي ،جتد أهنا حوت 2بيان حقيقة احلاكمية ومدى عالقة
تَ ْسل ً
وعمال حباكمية هللا يف أرض هللا على خلق هللا ،وأن عدم اإلتيان
علما ً
هذا املفهوم ابإلميان ،فصلب اإلميان يعين اإلقرار ً
وعمال هو نقض صحيح صريح واضح ألصل اإلميان وحقيقته.
علما ً
هبذا املفهوم ً

أوال بفاء التصدير مث أحلق هبا َ(ال) النافية مث القسم؛ وهو ليس قسم عادي حيث أقسم هللا عز
فأكد هللا عز وجل اآلية ً
وجل بذاته املقدسة وخبصائص الربوبية ،ويف هذا إشارة واضحة إىل مسألة تكلمنا عنها عندما تكلمنا عن منزلة
وعمال ،مث كرر
علما ً
احلاكمية من توحيد الربوبية وهي أن معىن اإلميان ابلربوبية هو اإلميان حباكمية هللا على أرض هللا ً
املوىل عز وجل النفي مرة اثنية؛ فهذه اآلية فيها نفيان؛ نفي أول مث قسم مث نفي اثن ،حىت تُرفع أي شبهة يف العقول أن

كرر املوىل عز وجل النفي مرتني.
املراد نفي كمال اإلميان ،ولذلك ّ
مث مل يكتفي املوىل بذلك بل جاء مبؤكدات أخرى ،فجاء بنفي احلرج يف قوله ( ُمثَّ َال َُِي ُدوا ِيف أَنْ ُف ِس ِه ْم َحَر ًجا) ،وجاءت
(حرج) هناك نكرة يف سياق النقي فتفيد العموم ،فال بد أن ينتفي من قلب اإلنسان عند خضوعه حلكم هللا وحكم

رسول كل حرج ،سواء كان هذا احلرج كبري أو صغري ،مث ال تكتفي اآلية هبذا املعىن بل أتيت مبؤكد آخر فيقول تعاىل
ِ
ِ
يما) ،فاآلية جاءت جبميع أنواع املؤكدات اللفظية واملعنوية لتأكد أن صلب اإلميان يعين اإلتيان ابحلاكمية
( َويُ َسلّ ُموا تَ ْسل ً
وعمال.
علما ً
هلل تعاىل ً

بداية امللف اخلامس عشر.
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وهذه اآلية تكلم عنها عدد كبري من أهل العلم ،فلو أردًن أن ننقل كل ما قيل فيها لطال بنا املقام ،ولكن كالمهم
متشابه بل حىت األلفاظ تكاد تكون متشابه ،واآلية نفسها واضحة ال حتتاج ألي تفسري ولكن لننقل أقوال بعض أهل
العلم.
يقول الشوكاين يف تفسريه فتح القدير بعد أن ذكر هذه اآلية:
" ويف هذا الوعيد الشديد :ما تقشعر له اجللود ،وترجف له األفئدة .فإنه أوال أقسم سبحانه بنفسه ،مؤكدا هلذا القسم
حبرف النفي أبهنم ال يؤمنون ،فنفى عنهم اإلميان الذي هو رأس مال صاحلي عباد هللا ،حىت حتصل هلم غاية ،هي:
حتكيم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،مث مل يكتف سبحانه بذلك حىت قال :مث ال ُيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت
فضم إىل التحكيم أمرا آخر ،هو عدم وجود حرج ،أي حرج ،يف صدورهم ،فال يكون جمرد التحكيم واإلذعان كافيا
حىت يكون من صميم القلب عن رضا ،واطمئنان ،وانثالج قلب ،وطيب نفس ،مث مل يكتف هبذا كله ،بل ضم إليه
قوله :ويسلموا أي :يذعنوا وينقادوا ظاهرا وابطنا ،مث مل يكتف بذلك ،بل ضم إليه املصدر املؤكد فقال :تسليما فال
يثبت اإلميان لعبد حىت يقع منه هذا التحكيم ،وال ُيد احلرج يف صدره مبا قضي عليه ،ويسلم حلكم هللا وشرعه ،تسليما
(

ال خيالطه رد وال تشوبه خمالفة " .اه .

)

8

9

2

لو أرد أن نطبق هذا الكالم على حال املعاصرين من احلكام لرأينا أهنم يكفرون من عدة وجوه ،فكفروا من عدة أبواب
وليس من ابب واحد ،فكفرهم كفر فوق كفر وليس كفر دون كفر كما يقول البعض.
وذكر نفس هذا الكالم بل تقريبًا بنفس األلفاظ اإلمام إبن كثري يف تفسريه يف اجمللد الثالث ص  ،211وذكره كذلك
إبن القيم يف كتاب التبيان يف أحكام القرآن ص  ،270وذكره شيخ اإلسالم إبن تيمية يف عدة مواضع من جمموع فتاواه

كما يف اجمللد  28ص  471ويف اجمللد  65ص  363وص  ،407وذكره إبن حزم يف الفصل يف اجمللد الثالث ص
 ،265وذكر الشيخ إبن عثيمني يف جمموع فتاواه يف اجمللد األول ص .40
كتاب (فتح القدير) للشوكاين .559\1
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وكما أشرًن يف بداية احلديث أن هللا عز وجل أتى هبذه اآلية يف ختام عدة آيت ،وكأ ّن هللا عز وجل -وهو الذي يعلم
ما سيكون -أراد أن يقطع الباب على اجملادلني ابلباطل للحكام والطواغيت ،فأتى هبذا احلشد اهلائل من اآليت اليت
هي يف غاية يف الوضوح ،مث ختم هذه اآليت هبذه اآلية ،واآليت من أوهلا إىل آخره كلها تتحدث عن أمرين؛ عن
إميان وعن كفر ،وعن حكم هللا وعن حكم الطاغوت ،وعن املتحاكمني حلكم هللا والذين هم املؤمنون وعن الذي
يريدون أن يتحاكموا إىل حكم الطاغوت والذين هم الكاذبون املنافقون الكافرون الفاسقون والظاملون.
فاآليت -من أوهلا إىل آخرها وإىل أن ختتم هبذه اآلية -تنفي أصل اإلميان وحقيقته عن هؤالء القوم الذي أعرضوا عن
كفرا أكرب خمرج من امللة ،ويف هذا رد على من يريد أن يقطع هذه اآلية عن
حكم هللا وحكم رسوله ،وتقول أهنم كفروا ً

سياقها ويقول أن اإلميان املنفي يف اآلية هو كمال اإلميان وليس أصل اإلميان ،وإن كان اآلية يف ذاهتا داللة على أهنا

إتضاحا ال إشكال فيه نستعرض معكم هذه اآليت.
تنفي أصل اإلميان وليس كمال ولكن حىت تتضح الصورة
ً
َّ ِ
اَّلل وأ ِ
ِ
ول َوأ ِ
ُويل ْاأل َْم ِر ِمْن ُك ْم فَِإ ْن تَنَ َاز ْعتُ ْم ِيف َش ْي ٍء
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
ين َآمنُوا أَطيعُوا ََّ َ
يقول تعاىل يف أول اآليت( :ي أيُّ َها الذ َ
ِ ِ
ِ َّ ِ
ِ
فَرُّدوه إِ َىل َِّ
الرس ِ
َّه ْم
ول إِ ْن ُكْن تُ ْم تُ ْؤِمنُو َن ِاب ََّّلل َوالْيَ ْوم ْاآل ِخ ِر َذل َ
ك َخْي ٌر َوأ ْ
ُ ُ
ين يَْزعُ ُمو َن أَن ُ
اَّلل َو َّ ُ
َح َس ُن َأتْ ِو ًيال * أََملْ تَ َر إ َىل الذ َ
ِ
يدو َن أَ ْن ي تَحا َكموا إِ َىل الطَّاغُ ِ
يد الشَّْيطَا ُن أَ ْن
وت َوقَ ْد أ ُِم ُروا أَ ْن يَ ْك ُف ُروا بِِه َويُِر ُ
ك يُِر ُ
ك َوَما أُنْ ِزَل ِم ْن قَ ْبل َ
َآمنُوا ِمبَا أُنْ ِزَل إِلَْي َ
َ َ ُ
ِِ
ِ
يِ
الرس ِ
يدا * وإِذَا قِيل َهلُم تَ َعالَوا إِ َىل ما أَنْ َزَل َّ ِ
ف
صدُّو َن َعْن َ
ضلَّ ُه ْم َ
ودا * فَ َكْي َ
ص ُد ً
ت الْ ُمنَافق َ
ول َرأَيْ َ
ك ُ
ني يَ ُ
َ ْ ْ َ
ُ
اَّللُ َوإ َىل َّ ُ
ض َالًال بَع ً َ
اًن وتَوفِي ًقا * أُولَئِ َّ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ت أَيْ ِدي ِهم ُمثَّ جاء َ ِ ِ ِ ِ
اَّللُ َما
ين يَ ْعلَ ُم َّ
َ
َّم ْ
إِ َذا أ َ
َصابَْت ُه ْم ُمصيبَةٌ مبَا قَد َ
وك َُْيل ُفو َن اب ََّّلل إ ْن أ ََرْد ًَن إَّال إ ْح َس ً َ ْ
ك الذ َ
ْ َُ
ول إَِّال لِيطَاع إبِِ ْذ ِن َِّ
ِِ
ض َعْن هم و ِعظْهم وقُل َهلم ِيف أَنْ ُف ِس ِهم قَوًال بلِيغًا * وما أَرس ْلنَا ِمن رس ٍ
َّه ْم إِ ْذ
ُ َ
اَّلل َولَْو أَن ُ
ْ ْ َ
ََ ْ َ ْ َ ُ
ِيف قُلُوهب ْم فَأ َْع ِر ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ُْ
ِ
وك
الر ُس ُ
ول لََو َج ُدوا َّ
استَ ْغ َف ُروا َّ
ك َال يُ ْؤِمنُو َن َح َّىت ُُيَ ِّك ُم َ
ظَلَ ُموا أَنْ ُف َس ُه ْم َجاءُ َ
استَ ْغ َفَر َهلُُم َّ
يما * فَ َال َوَربِّ َ
اَّللَ َو ْ
وك فَ ْ
اَّللَ تَ َّو ًااب َرح ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يما).
يما َش َجَر بَْي نَ ُه ْم ُمثَّ َال َُِي ُدوا ِيف أَنْ ُفس ِه ْم َحَر ًجا ممَّا قَ َ
ضْي َ
ت َويُ َسلّ ُموا تَ ْسل ً
فَ
فاآليت كلها يف سياق واحد؛ تتحدث عن الذين ال يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر وعن الذي يتحاكمون إىل الطاغوت
وعن الذين يصدون عن حكم هللا وحكم رسوله؛ فهل كفر كل هؤالء هو الكفر األصغر؟ واإلميان املنفي عنهم هو
كمال اإلميان؟
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ال يقول هذا إال أحد رجلني؛ إما جاهل ال يعرف كوعه من بوعه أو رجل يريد أن ُيادل ابلباطل ،فسياق اآليت
واضح.
وقد ذكر هذه املسألة وأملح إليها الشيخ عبد هللا عزام يف كتابه (العقيدة وأثرها يف بناء اجليل)؛ أملح إىل كالم بعض
املهو ِ
وسني الذي ُيادلون ابلباطل ،والذي يتعب منهم اإلنسان وال يعلم ماذا يريدون ،هل يريدون أن يتالعبوا بكالم هللا
ُ
وكالم رسوله حىت ُيادوا عن الطواغيت؟ أم يردوا أن يضربوا النصوص ببعضها؟
أوال هو مردود من ًنحية اللغة ..اثنيًا هو مردود من الناحية
يقول الشيخ" :وهذا القول مرفوض من عدة نواحيً ،
األصولية الفقهية ..وهو مردود من جهة سياق اآلية :ألن األخذ ابملعين (اإلميان الكامل) يبرت النص ويشوهه ،إذ أن
احلشد الكبري من اآليت قبل اآلية تؤكد معىن اآلية الواضح ،وهو أنه :إما حتاكم إىل شريعة هللا ورسوله فهنا إميان
وإسالم ،وإال فال إميان وال إسالم.
َّ ِ
اَّلل وأ ِ
ِ
ول
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
ين َآمنُوا أَطيعُوا ََّ َ
فقد ابتدأ السياق آبية حتدد شرط اإلسالم وحد اإلميان ،ابتدأ آبيةَ ( :ي أَيُّ َها الذ َ
ِ ِ
ِ
ُويل ْاألَم ِر ِمْن ُكم فَِإ ْن تَنَازعتم ِيف َشي ٍء فَرُّدوه إِ َىل َِّ
الرس ِ
َح َس ُن
ول إِ ْن ُكْن تُ ْم تُ ْؤِمنُو َن ِاب ََّّلل َوالْيَ ْوم ْاآل ِخ ِر ذَل َ
ك َخْي ٌر َوأ ْ
َوأ ِ ْ
ْ ُ ُ
اَّلل َو َّ ُ
َ ُْ ْ
ْ

َأتْ ِو ًيال)

(

9
عند هذه اآلية( :فدل على 9أن من مل يتحاكم يف حمل2النزاع إىل الكتاب والسنة ،وال يرجع
)  ،يقول ابن كثري

إليهما يف ذلك ،فليس مؤمنا ابهلل وال ابليوم اآلخر).
أرأيت كالم ابن كثري؟ إنه يعترب أن عدم التحاكم إىل شريعة هللا خروج عن اإلميان مهما ادعى بعد ذلك مدع أنه مؤمن.
ِ َّ ِ
ك َوَما أُنْ ِزَل
َّه ْم َآمنُوا ِمبَا أُنْ ِزَل إِلَْي َ
ين يَ ْز ُع ُمو َن أَن ُ
ولذا جاءت اآلية التالية تقطع وحتسم هذا األمر لتقول( :أََملْ تَ َر إ َىل الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يد الشَّيطَا ُن أَ ْن ي ِ
يدا)َ ( ،وإِ َذا
ض َالًال بَعِ ً
ك يُِر ُ
ِم ْن قَ ْبل َ
ضلَّ ُه ْم َ
يدو َن أَ ْن يَتَ َحا َك ُموا إِ َىل الطَّاغُوت َوقَ ْد أُم ُروا أَ ْن يَ ْك ُف ُروا بِه َويُِر ُ ْ
ُ
ِِ
الرس ِ
قِيل َهلُم تَ َعالَوا إِ َىل ما أَنْ َزَل َّ ِ
ودا)( )  ،وإذن فالزعم يف 0أمر هذا
صدُّو َن َعْن َ
ص ُد ً
ت الْ ُمنَافق َ
ول َرأَيْ َ
ك ُ
ني يَ ُ
َ
اَّللُ َوإ َىل َّ ُ
َ ْ ْ
النساء\.59
()299
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اإلميان ال يكفي ،ولذا فالتحاكم إىل الطاغوت .أي غري شرع هللا -ليس إمياًن بل هو ضالل بعيد ،مث بني هللا سبحانه
أن عالمة النفاق هو عدم التحاكم إىل شريعة هللا والصد عنها ،مث ذكر هللا عز وجل أن الرسل ما أرسلوا إال ليطاعوا
وليسوا فقط للبالغ :وما أرسلنا من رسول إال ليطاع إبذن هللا.
ك َال يُ ْؤِمنُو َن) يف مكاهنا الطبيعي لرتكز هذا األمر يف النفوس ولتقطع أي تساؤل هبذا
وأتيت اآلية أخريا( :فَ َال َوَربِّ َ
3
0
1
الوضوح وهبذه النصاعة والقوة ) (").اه .
ِِ
الرس ِ
هللا تعاىل يقول عن املنافقني( :وإِذَا قِيل َهلُم تَ َعالَوا إِ َىل ما أَنْ َزَل َّ ِ
ك
صدُّو َن َعْن َ
ت الْ ُمنَافق َ
ول َرأَيْ َ
ني يَ ُ
َ
اَّللُ َوإ َىل َّ ُ
َ ْ ْ
َ
3
2
ويشردون ويذحبون ويفتحون املعتقالت
يصدون فحسب بل يصدون 0وُياربون ويقتلون
ودا)( ) وهؤالء ال
ص ُد ً
ُ
والسجون ،كل هذا لعباد هللا املوحدين ،واقرؤوا آخر ما ورد عن ما يفعلون يف إخواننا يف السجون ،وقد ذكر الشيخ
كالما يف غابة اإلبداع ويف غاية احلكمة ،حيث ربط ربطًا يف غاية اإلبداع ،ويف غاية
عبد هللا عزام يف كتابه السابق ً
الفقه فقال الشيخ بعد أن ذكره هذه اآلية:
" ويف هذه اآليت دالئل على أن من رد شيئا من أوامر هللا أو أوامر الرسول صلى هللا عليه وسلم فهو خارج عن
اإلسالم  ،سواء رده من جهة الشك أو من جهة التمرد ،وذلك يوجب صحة ما ذهبت الصحابة إليه من احلكم ابرتداد
(

مانعي الزكاة وقتلهم وسيب ذراريهم ""

) اه ..

3

0

3

وتفصيال؟ وفيمن ح ّكم خبالف الشريعة
ً
رد الشريعة مجلةً
رد مبن ّ
رد شيئا من أوامر هللا فكيف مبن ّ
وكالم الشيخ فيمن ّ

أحل احلرام؟
فحرم احلالل و ّ
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فلو أن الرجل مصدق يصلي ويتصدق وُياهد ولكنه ُيكم غري شرع هللا فهو كافر ،فكل هذه األمور ال تفيده مع
4
جبال هتامة
وجود هذا األمر ،كما قال تعاىل ( َوقَ ِد ْمنَا إِ َىل َما َع ِملُوا ِم ْن َع َم ٍل فَ َج َع ْلنَاهُ َهبَاءً َمْن ثُ ًورا)( ) ،فإن كانت مثل
أبدا ولن تنجيه من اخللود يف جهنم فيكون مع إبليس فرعون وهامان.
فلن تنفعه ً
ويف قول الشيخ" :وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة يف تكفريهم إىل من إمتنع عن أداء الزكاة"؛ ربط يف غاية
النفاسة؛ فالذين أقروا حبكم هللا ورسوله وأقروا ابلزكاة وكانوا يؤدوهنا يف عهد النيب –صلى هللا عليه وسلم -مث ملا تويف
عليه الصالة والسالم أتولوا وقالوا :وحنن كنا نؤديها للنيب فمات النيب فال نؤديها ألحد ،فهم إمتنعوا فقط عن أداء الزكاة
وعمال.
علما ً
مع إقرارهم هبا وإقرارهم بباقي أحكام الشريعة مقرين هبا ً
وعمال ٍ
وإعتقادا ولكنه إمتنع فقط
أداءا وتنفي ًذا
علما ً
ً
فكان الذي أقر جبملة الشريعة بل بسائر أحكام الشريعة؛ أقر هبا ً

كفرا أكرب مستحق للقتل
عن أداء شريعة واحدة ً
أتوال وليس ً
جحدا وال ً
إنكارا مستح ًقا للكفر؛ فإذا كان هذا كافر ً
وإستباحة الدم واملال والعرض فكيف هبؤالء احلكام املعطلني للشريعة املستبدلني هلا ابلقوانني الوضعية؟

ك َال يُ ْؤِمنُو َن َح َّىت
يقول الشيخ عبد الرمحن بن حسن يف كتابه املشهور (فتح اجمليد ) معل ًقا على قوله تعاىل (فَ َال َوَربِّ َ
ِ
ِ
ِ
ُُي ِّكم َ ِ
ِ
يما)" :فمن خالف ما أمر هللا به
يما َش َجَر بَْي نَ ُه ْم ُمثَّ َال َُِي ُدوا ِيف أَنْ ُفس ِه ْم َحَر ًجا ممَّا قَ َ
ضْي َ
ت َويُ َسلّ ُموا تَ ْسل ً
وك ف َ
َ ُ

ورسوله صلى هللا عليه وسلم أبن حكم بني الناس بغري ما أنزل هللا ،أو طلب ذلك اتباعا ملا يهواه ويريده ،فقد خلع
ربقة اإلسالم واإلميان من عنقه ،وإن زعم أنه مؤمن"

(

) اه .

5

0

وإستكماال للبحث نقول أن األصل الذي يسلم به مجيع أهل العلم وخاصة املنتسبني للسلفيّة أن القرآن على ظاهره،
ً

وال نصرف اللفظ عن ظاهره ّإال بقرينه ،وإذا مل توجد قرينة يبقى النص على ظاهره ،فالنفي أول ما يتوجه يتوجه إىل
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3

ك َال يُ ْؤِمنُو َن) نفي حلقيقة اإلميان وماهية اإلميان ،وكما قلنا سياق اآلية يؤكد هذا
نفي احلقيقة ،فقوله تعاىل (فَ َال َوَربِّ َ
املعىن ويقويه.
يقول إبن حزم وهو من علماء القرن اخلامس كما يف اجمللد الثالث ص " :249فهذا هو النص الذي ال ُيتمل أتويال
(

وال جاء نص خيرجه عن ظاهره أصال وال جاء برهان بتخصيصه يف بعض وجوه اإلميان" .

) ا.ه .

6

وصدق إبن حزم فلم أييت نص يف ختصيص هذه اآليت بل على العكس جاءت اآليت تلو اآليت أتكد هذا الظاهر
ِ َّ ِ
َّه ْم َآمنُوا ،)...وكذلك جاءت الرباهني تلو الرباهني أتكد هذا
ين يَ ْزعُ ُمو َن أَن ُ
وتقويه ،كما ذكرًن قوله تعاىل (أََملْ تَ َر إ َىل الذ َ
املعىن وتقويه ،فنحن منذ حتدثنا عن منزلة احلاكمية عن معىن الدين وجدًن نفس املعىن ،وكذلك عندما حتدثنا عن منزلة
احلاكمية من الشهادتني ،وكذلك عندما حتدثنا عن منزلة احلاكمية من توحيد الربوبية ،وكذلك عندما حتدثنا عن منزلة
احلاكمية من توحيد األمساء والصفات ،وكذلك عندما حتدثنا عن منزلة احلاكمية من توحيد األلوهية ،واآلن جند نفس
املعىن عند حديثنا عن منزلة احلاكمية من اإلميان.
وهناك ثالثة شروط لإلميان يف هذه اآلية؛ األمر األول هي عملية حتكيم حكم هللا وحكم رسوله ،واألمر الثاين نفي
احلرج من الصدر ،واألمر الثالث التسليم ،وهذه األمور الثالث البد أن جتتمع حىت يثبت للعبد حكم اإلميان ،وختلّف
أي واحدة منها يعين أن العبد مل ُيقق القدر املوجب للنجاة من اخللود يف النار ،فإذا جاء العبد ابلتحكيم لكنه وقع يف
تسليما حلكم هللا
قلبه بعض احلرج مل يصبح مسلم ،وإذا جاء العبد ابلتحكيم وانتفى قلبه شيء من احلرج ولكنه مل يسلم ً
خارجا من امللة.
كافرا ً
وحكم رسوله كان ً

كفرا
كفرا أكرب خمرج من امللة ،و ّ
املتحرج الكاره حلكم هللا وحكم رسوله كافر ً
فاملعرض عن حكم هللا وحكم رسوله كافر ً
ظاهري كافر
أكرب خمرج من امللة وإن خضع له يف الظاهر ،واملمتنع عن التسليم حلكم هللا وحكم رسوله وإن خضع له
ً

كتاب (الفصل يف امللل واألهواء والنحل) البن حزم\.138
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معا ،فالبد من إجتماع
كفرا أكرب خمرج من امللة ،وال يتحقق اإلميان أبي حال من األحوال إال إبجتماع هذه الثالث ً
ً
التحكيم ونفي احلرج والتسليم غاية التسليم حلكم هللا وحكم رسوله.

موضحا هذه املسألة يف كتابه الفصل يف امللل واألهواء والنحل " :قَ َال تَ َع َاىل (فَ َال َوَربك َال يُؤمنُو َن َح َّىت
يقول إبن حزم
ً
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يما) فنص تعاىل وأقسم بنفسه أن ال
يما شجر بَينهم مثَّ َال َُيدوا يف أنفسهم حرجاً ممَّا قضيت ويسلموا تَ ْسل ً
ُُيَ ّك ُموك ف َ
يكون مؤمنا إال بتحكيم النيب صلى هللا عليه وسلم يف كل ماعن مث يسلم بقلبه وال ُيد يف نفسه حرجا مما قضى فصح
أن التحكيم شيء غري التسليم ابلقلب وأنه هو اإلميان الذي ال إميان ملن مل أيت به" اه

(

7

)

ويوضح هذا إبن القيم فيقول يف (امليزان) ص  " :270وقد افتتح سبحانه هذا اخلرب ابلقسم املؤكد ابلنفي قبله وأقسم
على انتفاء اإلميان منهم حىت ُيكموا رسوله صلى هللا عليه وسلم يف مجيع ما تنازعوا فيه من دقيق الدين وجليله وفروعه
وأصوله مث مل يكتف منهم هبذا التحكيم حىت ينتفي احلرج ،وهو الضيق مما حكم به فتنشرح صدورهم لقبول حكمه
انشراحا ال يبقى معه حرج مث يسلموا تسليما أي ينقادوا انقيادا حلكمه" .اه

(

)

8

0

اآلية الرابعة واخلامسة:

ك َو ِعْن َد ُه ُم الت َّْوَراةُ فِ َيها
ف ُُيَ ِّك ُمونَ َ
كذلك من تلك اآليت اليت تتحدث عن عالقة احلاكمية ابإلميان قوله تعاىلَ ( :وَكْي َ
9
ِ ِ
نفس املعىن ( :وي ُقولُو َن 0آمنَّا ِاب ََّّللِ
ح ْكم َِّ
ِِ
ني)( ) ،وقول تعاىل يف
ك َوَما أُولَئِ َ
اَّلل ُمثَّ يَتَ َولَّْو َن ِم ْن بَ ْعد َذل َ
ك ِابلْ ُم ْؤمن َ
َ
ََ
ُ ُ
ِ ِ
ِِ
وِاب َّلرس ِ
ني)( ) ،فهؤالء أعرضوا عن 0حكم هللا ورسوله
ك َوَما أُولَئِ َ
يق ِمْن ُه ْم ِم ْن بَ ْعد َذل َ
ك ِابلْ ُم ْؤمن َ
ول َوأَطَ ْعنَا ُمثَّ يَتَ َوَّىل فَ ِر ٌ
َ ُ
وصدوا فحكم هللا عليهم ابلكفر رغم أهنم أعلنوا اإلقرار والتصديق بل وأعلنوا دخوهلم يف الطاعة؛ مث عندما جاء امليزان

كتاب (الفصل يف امللل واألهواء والنحل) البن حزم .109\3
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1

وعمال كان موقفهم اإلعراض ،وبناءًا على هذا
علما ً
الذي ال ُييد وال ُيامل أي اخلضوع حلكم هللا وحكم رسوله ً
اإلعراض كفرهم هللا تعاىل.
ِ َّ ِ
ين يَ ْزعُ ُمو َن أَن َُّه ْم َآمنُوا) ،فهؤالء زعموا أهنم مؤمنون
وهذه اآلية تشابه آية سورة النساء اليت مرت معنا (أََملْ تَ َر إ َىل الذ َ
مروا معنا كذهبم هللا يف
وهؤالء كذلك صرحوا أهنم مؤمنون ابهلل ورسوله وداخلون يف الطاعة ،فكما أن األوائل الذي ّ

مر معنا كالم الشيخ
دعواه وك ّذب زعمهم وبني أهنم ممن كفر ابهلل وآمنوا ابلطاغوت ،فلم ينفعهم هذا الزعم كما ّ
الشنقيطي وكالم الشيخ السعدي وكالم أهل السنة واجلماعة ،وحكم هللا عليهم أن زعمهم زعم ابطل كاذب ،فكذلك
هؤالء الذي قالوا (آَمنَّا ِاب ََّّللِ وِاب َّلرس ِ
ول َوأَطَ ْعنَا) ،فحكم هللا عليهم أن قوهلم قول ابطل ال حقيقة له ،وأن احلقيقة اليت
َ
َ ُ
تفصل ومتيز بني اإلميان وبني الكفر وبني اإلميان احلقيقية وبني الدعوى الزائفة الباطلة؛ هي قضية احلاكمية واخلضوع
وحكما ،وأن الذي يعرض عن حكم هللا وحكم رسوله هو كافر كفر أكر خمرج من امللة مهما
وعمال
علما ً
ً
لشرع هللا ً
إدعى من اإلميان ،ومهما صرح أنه مؤمن ابهلل وبرسوله.
ِِ
ني)
يقول سيد رمحه هللا يف شرحه لقوله تعاىل ( َوَما أُولَئِ َ
ك ِابلْ ُم ْؤمن َ

(

) يف اجمللد الثاين من 1الظالل ص " :395فال 1ميكن

أصال ،والذي يزعمون
عبد ً
أن ُيتمع اإلميان وعدم حتكيم شريعة هللا أو عدم الرضى حبكم هذه الشريعة يف قلب َ
ألنفسهم أو لغريهم أهنم مؤمنون مث ال ُيكمون بشريعة هللا يف حياهتم وال يرضون حكها إذا طبقت عليهم إمنا يدعون
2
ِِ
ني)( )" اه .
دعوى كاذبة وإمنا يصطدمون هبذا النص القاطع ( َوَما أُولَئِ َ
ك ِابلْ ُم ْؤمن َ
فاملسألة ليست مسألة دعوى ،فاملنافقون كانوا يقولوهنا آالف املرات ،بل كانوا خيرجون للغزو واجلهاد مع النيب صلى هللا
عليه وسلم ،وهم مع هذا يف الدرك األسفل من النار ،وما كان كفر إبليس إال من ابب اإلمتناع.

سورة النور\47
()311
سورة النور\47
()312
207

1

اخلامتة:
إذًا يتضح لنا من هذا العرض املوجز أن احلاكميّة هي الرتمجة العمليّة لإلميان ،فكما أ ّهنا هي الوجه اآلخر للشهادة كما

مر معنا فكذلك هي الوجه اآلخر لإلميان ،وأهنا تدخل يف صلب اإلميان ويف صلب مفهوم التوحيد ،وأن اإلعراض عن
ّ

كفر اكرب خمرج من امللة؛ ألنه يتضمن نفي حقيقة وأصل اإلميان ،فحىت يتحقق للعبد القدر
حكم هللا وحكم رسوله ٌ
وعمال ابحلكمية هلل تعاىل ،وهذا األمر شرحناه عندما تكلمنا
علما ً
املنجي من اخللود يف جهنم البد أن أييت ابإلقرار ً

عن العالقة بني احلاكمية وبني عناصر اإلميان الثالث؛ اإلعتقاد واإلقرار العمل.

وهبذا نكون وهلل احلمد قد إنتهينا عن هذه املفردة الثالثة (منزلة احلاكمية من الدين)؛ بعد أن حتدثنا (اتريخ احلكم بغري
ما أنزل هللا يف البشرية عامة ويف األمة اإلسالمية خاصة) ،مث حتدثنا عن (نظرة إمجالية عن شريعة الرمحن وشريعة
ا لشيطان) ،وحتدثنا عن (منزلة احلاكمية من الدين)؛ فتحدثنا أول ما حتدثنا عن منزلة احلاكمية من مفهوم الدين ،مث عن
منزلتها من الشاهدتني ،مث منزلتها يف توحيد الربوبية مث توحيد األمساء والصفات مث توحيد األلوهية ،مث عن منزلتها من
اإلميان.
ورأينا أن البحث من أوله إىل آخره يف غاية اإلنسجام ،ألنه كله يصدر من مشكاة واحدة ،ومل نرى وهلل احلمد أي
غموض أو تضارب؛ ال يف كالم هللا وسنة نبيه -عليه الصالة والسالم -وال يف كالم أئمتنا ،وحتصل لنا من هذا املفردة
أن مسائل التشريع واحلكم والتحاكم ليست من املسائل الفرعية وإمنا هي من صلب التوحيد واإلميان ،وأن اخلالف فيها
ليس خالف نظري جمرد وإمنا هو خالف حقيقي ترتب عليه أحكام كثرية؛ يف الدير ويف القضاء ويف األنفس
واألعراض.
حمرما فحسب ،فالقضية ليست دائرة بني
وكذلك ترتّب على ذلك أن املُعرض عن حكم هللا وحكم رسوله مل يقارف ً
احلرام واحلالل وإمنا هي دائرة بني اإلميان والكفر ،وبني اإلسالم واجلاهلية ،وبني التوحيد والشرك ،ودائرة بني شهادة أن
ال إال هللا ح ًقا وصدقًا وبني تتخذ آهلة أخرى تنازع هللا يف أرضه وخلقه.
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الباب الرابع :سرد األدلة النصية على كفر احلاكم بغري ما أنزل اهلل
مر معنا يف الباب املاضي ما فيه الكفاية ملن أراد أن يتبع احلق وأراد أن يتبع هللا على بصرية ،ال على هواه وما يرضي
ّ

نفسه ،وإمنا على عقيدة أهل السنة واجلماعة؛ إال أننا يف هذا الباب الرابعة نضيف بعض النصوص اليت تدل على كفر

احلكام بغري ما أنزل هللا إضافةً للنصوص اليت مرت معنا ،وكذلك نستعرض بعض الفتاوى ألهل العلم يف القدمي
نصوا فيها على كفر احلكام بغري ما أنزل هللا ،وسنقوم بتقسيم هذه النصوص على مخسة مناطات
واحلديث واليت ّ
مكفرة.
املناط األول :تشريع ما مل أيذن به هللا.
الدليل األول قوله تعاىل (أ َْم َهلم شرَكاء َشرعوا َهلم ِمن ِّ
الدي ِن َما َملْ َأيْذَن بِ ِه َّ
اَّلل)
َّ
َ
ْ َ

(

) -:

3

فأقول من تلك اآليت اليت تبني لنا كفر هؤالء القوم ابإلضافة ملا سبق معنا من اآليت قوله تعاىل (أ َْم َهلُْم ُشَرَكاء
4

1

3

شرعوا َهلم ِمن ِّ
اَّللُ) ( ) ،فسماهم هللا -عز وجل -بنص اآلية شركاء ،فهذه اآلية نص واضح
الدي ِن َما َملْ َأيْ َذن بِِه َّ
ََ ُ ُ ّ َ
قل أو كثر -فقد إختذ من نفسه شري ًكا هلل عز وجل.
ُحمكم على أن كل من ّ
شرع تشر ًيعا -سواء ّ
وصفة وأفعال هؤالء اليت استحقوا هبا أن يوصفوا أبهنم شركاء مع هللا -عز وجل-؛ أهنم شرعوا للناس ما مل أيذن به هللا،
كثريا؛ املهم أهنم مارسوا تلك العملية ،اليت بينّا أهنا من أخص خصائص الربوبية واأللوهية.
سواء كان ً
قليال أو ً

يقول الدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف معل ًقا على هذه اآلية ،يف كتابه (نواقض اإلميان) ص ( :312فالتشريع حق

مشرك بنص هذه اآلية) اه .
خالص هلل تعاىل وحده ال شريك له ،ومن ًنزعه يف شيء منه فهو ٌ

وقوله تعاىل يف هذه اآلية ( ِمن ِّ
الدي ِن) :أي من النظام والطريقة والشريعة الذي يسلكه اإلنسان؛ سواء يف سائر مناحي
َّ
نظاما له يف سائر أنشطته االجتماعية واالقتصادية وغريها ،أو ارتضاه
حياته أو منحى واحد؛ سواء ارتضى هذا التشريع ً
سورة الشورى\،21
()313
سورة الشورى\،21
()314
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يف جزئية واحدة فقط؛ فمن قال نتبع الشريعة يف مجيع املناحي إال يف املنحى االقتصادي ،فنتبع النظام الرأمسايل أو
شرعوا دينًا مل أيذن به هللا ،وكذلك من قال نتبع الشريعة يف مجيع املناحي إال يف النظام
االشرتاكي؛ فهو من الذين ّ
االجتماعي؛ فنساوي بني الرجل واملرأة ،ونضع أنظمة لألحوال الشخصية ،وكذلك من قال نتبع الشريعة يف مجيع
األحكام إال النظام السياسي؛ فنحن دميقراطيني نرى أن احلكم ابلشعب وللشعب ،ونرى أن الوسيلة الشرعية للوصول
للحكم هي االنتخاابت ،فليس عن طريق القواعد الشرعية وإمنا عن طريق قواعد الصندوق.
فصلنا يف هذا املعىن عندما تكلمنا عن منزلة احلاكمية من مفهوم الدين ،وبينا أن تلك القوانني الوضعية هي أدين
وحنن ّ
تتبع من دون دين هللا ،وأدين يراد هلا أن حتل حمل دين اإلسالم قلبًا وقالبًا؛ حىت أن أصحاهبا يستخدمون معها نفس
األمساء واأللقاب واملصطلحات اليت يطلقها أهل العلم على دين اإلسالم؛ فلهم فقه وفقهاء ،وهلم حرمة وحرم ،وهلم
قداسة وقدسية ،إىل سائر هذه األوصاف اليت بينّاها عند حديثنا عن مفهوم احلاكمية يف مضمون الدين.

إذًا قوله تعاىل ( ِمن ِّ
الدي ِن) :أي من الطريقة ومن الشرع ومن النظام احليايت املتبع؛ سواء كان هذا النظام يتضمن ويشمل
َّ
شرع تشر ًيعا مل أيذن به هللا ،سواء
كافة مناحي احلياة ،أو كان يتضمن ويشمل منحى واحد من هذه املناحي؛ املهم أنه ّ
ابطال.
قل أو كثر ،فالدين كما أسلفنا هو النظام املتبع ح ًقا كان أو ً
ّ
واحلرف (من) يف قوله تعاىلِ ( :من ِّ
أوال :أن تكون تبعيضيّة :أي هلم شركاء شرعوا هلم
الدي ِن) ُيتمل معنيني؛ ُيتمل ً
َّ
وقانوًن
نظاما وتشر ًيعا
ً
ً
بعضا من الدين أو جزءًا من الدين ،وحتتمل أن تكون بيانية :فاملذكورين يف اآلية شرعوا هلم ً
ونظاما
يتبعونه ،إما يف سائر أنواع النشاط أو يف بعض أنواع النشاط؛ وسواء كانت بيانيّة :أي شرعوا هلم دينًا كامأل ً
كامال ،أو كانت تبعيضية :أي شرعوا هلم بعض الدين وبعض النظام؛ فاألمر عندًن سيان؛ هو كفر أكرب خمرج من امللة،
ً
والذي مارسه ّاختذ من نفسه رًاب وإلهً يعبد من دون هللا ،والذي أطاعه فقد أشرك ابهلل هذا املطاع.
5

1

ٍ ( )
ض الْ ِكتَ ِ
قال تعاىل( :أَفَتُ ْؤِمنُو َن بِبَ ْع ِ
كل واحد ،ولن يفلح إال من أيخذ هذا الدين
فالدين
،
اب َوتَ ْك ُف ُرو َن بِبَ ْعض)
ٌ
َك ُك ٌل متكامل؛ وال يُ ّبعضه حسب ما يريد وحسب ما يشتهي ،وال أيخذ منه ما يتفق مع متيل إليه نفسه وما يتوافق مع
أفكاره ،أو حسب ما ترىب عليه ،قال تعاىلَ ( :فال وربِك َال ي ؤِمنو َن ح َّىت ُُي ِّكم َ ِ
يما َش َجَر بَْي نَ ُه ْم ُمثَّ َال َُِي ُدوا ِيف
ّ
وك ف َ
َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ ُ

سورة البقرة\,85
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6

ِ
ِ
ِ
ِ
يما)( )؛ وهذا احلرج لألسف ما زال يوجد عند الكثري منّا إال من رحم ريب،
أَنْ ُفس ِه ْم َحَر ًجا ممَّا قَ َ
ضْي َ
ت َويُ َسلّ ُموا تَ ْسل ً
فتجد عنده حرج من بعض مسائل الدين ،وهذه قضية يف غاية اخلطورة ،لو أتمل اإلنسان هذه اآلية لسقط منها
شعره ،فالذي يعرض عن دين هللا وعن مساعه هو وحده املتضرر.
صغريا ألي حكم من أحكام هللا؛ فتفرح الصدور من األمور اليت ال
فال ب ّد أن ينتفي من قلوبنا أي حرج ولو كان ً
تكلفها شيء ،أما املسائل الكبار فيقع يف قلبنا حرج منها؛ فال بد لكل منّا أن يقف مع نفسه بصدق ،وعلينا أن
ونقول مسعنا وأطعنا ،ولو كان هذا احلكم مما نكره ،ولو كان هذا شديد على نفوسنا ،فال بد أن نطوع هذه النفوس
ٍِ
ِ ِ
اخلِيَ َرةُ ِم ْن
اَّللُ َوَر ُسولُهُ أ َْمًرا أَ ْن يَ ُكو َن َهلُُم ْ
ضى َّ
وقهرا ألحكام هللا ،كما قال تعاىلَ ( :ما َكا َن ل ُم ْؤم ٍن َوَال ُم ْؤمنَة إِ َذا قَ َ
ً
جربا ً
أ َْم ِرِه ْم)

(

).

7

1

3

وهذه مسألة كما قلنا حتتاج وقفة؛ كثري منّا يتعامل مع أحكام هللا ببعض التبعيض ،فيأخذ األحكام اليت تتالءم مع
ردها ،وإما أن يقبلها على مضض وإضمار ،فيجد يف
ويتأول يف ّ
نفسه ومع فكره وهواه ،وبعض األحكام ّإما أن ّ
يردها ّ
نفسه حرج ومقاومة؛ فهذه املسألة حتتاج وقفة صدق خوفًا على إميان هذا الشخص ،فهو يسعى لنجاة نفسه ،مث يف
صنعا ،فيجب أن نضع هذه اآلية كميزان وكمقياس
نفس الوقت يسد على نفسه ابب النجاة من حيث يظن أنه ُيسن ً
وكمعيار؛ فنقيس عليها ما يف قلوبنا من استسالم وانقياد ألحكام هللا تعاىل ،وحناسب أنفسنا وفق هذا املقياس.

ض الْ ِكتَ ِ
إ َذا الشاهد سواء كانت (من) يف اآلية تبعيضيّة أو بيانيّة ،كان احلكم واحد كما قال تعاىل( :أَفَتُ ْؤِمنُو َن بِبَ ْع ِ
اب
ض فَما جزاء من ي ْفعل ذَلِك ِمْن ُكم إَِّال ِخزي ِيف ْ ِ
ِ ِ
َش ِّد الْع َذ ِ
ِ
اب َوَما َّ
احلَيَاة الدُّنْيَا َويَ ْوَم الْقيَ َامة يَُرُّدو َن إِ َىل أ َ َ
ٌْ
اَّللُ
َوتَ ْك ُف ُرو َن ببَ ْع ٍ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ
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بِغَافِ ٍل َع َّما تَ ْع َملُو َن)

(

8

3

1

)
ِِ
ِ
ين َك ِرُهوا َما نََّزَل
؛ ومرت معنا آية أخرى يف هذا املعىن وهي قوله تعاىلَ ( :ذل َ
ك ِأبَن ُ
َّه ْم قَالُوا للَّذ َ

اَّللُ َسنُ ِطيعُ ُك ْم ِيف بَ ْع ِ
ض ْاأل َْم ِر)
َّ

(

9

3

1

) ،فهؤالء حكم هللا عليهم أبهنم ارت ّدوا على أدابرهم من بعد ما تبني هلم اهلدى.

ِ
اَّللُ َوَال تَتَّبِ ْع أ َْه َواءَ ُه ْم
اح ُك ْم بَْي نَ ُه ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
وكذلك من اآليت اليت تبني أن التبعيض ال يغري من األمر قوله تعاىلَ ( :وأَن ْ
2

0

وك َع ْن بَ ْع ِ
ك)( )؛ فالدين كل ال يبعض ،ومن يشرع ولو يف جزئية واحدة ،فقد
ض َما أَنْ َزَل َّ
اح َذ ْرُه ْم أَ ْن يَ ْفتِنُ َ
اَّللُ إِلَْي َ
َو ْ
ومعبودا يريد من الناس أن يعبدوه من دون هللا -عز وجل.-
اختذ من نفسه رًاب وإهلًا
ً
1

يقول ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية( :أَم َهلم شرَكاء شرعوا َهلم ِمن ِّ
اَّللُ)
الدي ِن َما َملْ َأيْذَن بِِه َّ
ْ ُْ ُ َ ُ َ َ ُ ُ ّ َ
( أي هم ال يتبعون ما شرع هللا لك من الدين القومي ،بل يتبعون ما شرع هلم شياطينهم من اجلن واإلنس من حترمي ما
حرموا عليهم من البحرية والسائبة والوصيلة واحلام؛ وحتليل أكل امليتة والدم والقمار ،إىل حنو ذلك من الضالالت
(

):

(

واجلهالة الباطلة ،اليت كانوا قد اخرتعوها يف جاهليتهم من التحليل والتحرمي والعبادات الباطلة واألقوال الفاسدة).
اه .

)

شرعها البشر يف تلك الفرتة قبل اإلسالم من عند
وهذه األمور اليت ذكرها ابن كثري على سيبل املثال لتلك األمور اليت ّ
خمرجا من امللة ،وجعلهم مشركني هبذه التشريعات البدائية؛
أنفسهم ،وهللا -عز وجل -جعل هذا التشريع شرًكا أكرب ً
واليت لو أردًن أن نقيسها مبا حنن عليه اليوم لرأينا أهنا يف غاية البدائية ،ورغم هذه البدائية وأهنا تتعلق ابألنعام ما ُيرم
منها وما ُيل؛ جعل هللا -عز وجل -هذا األمر كفر أكرب وشرك أكرب خمرج من امللة ،وجعل هؤالء الذي يضعون هذه
اباب وآهلةً تعبد من دون هللا ،وجعل الذين اتبعوهم مشركني يف عبادهتم.
التشريعات أر ً
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أيضا ،يف كتابه املمتع (اقتضاء الصراط املستقيم) ص : 267
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية تعلي ًقا على هذه اآلية ً
(فمن ندب إىل شيء يتقرب به إىل هللا ،أو أوجبه بقوله أو بفعله من غري أن يشرعه هللا؛ فقد شرع من الدين ما مل أيذن
(

به هللا ،ومن اتبعه يف ذلك فقد اختذه شري ًكا هلل ،شرع له من الدين ما مل أيذن به هللا).

) اه .

3

ليال
فما ابلك مبن جعل هذه األمور تشر ًيعا اثبتًا
مستقرا؟ بل جعل الشرط واألعوان والدرك واحلراس الذي يعملون ً
ً
اجل ِ
اهلِيَّ ِة
ْم َْ
ً
وهنارا على إفساد الناس وإدخاهلم حتتها ،وسيأيت معنا مسألة طريفة ،عندما نتحدث عن قوله تعاىل( :أَفَ ُحك َ
يَْب غُو َن )...؛ سنجد أن ما وصل إليه ح ّكام هذه البالد من املنتسبني لإلسالم ،فاق يف الكفر والشرك ما وصل إليه
وجربا ألحكامهم الطاغوتية ،وإمنا أنشؤوا
قهرا ً
التتار الذين يُضرب هبم املثل يف الكفر والشرك؛ فالتتار مل ُيملوا الناس ً
حماكم حتكم ابلياسق ،ويف نفس الوقت تركوا احملاكم الشرعية ،ومل ُيربوا الناس على أن يتحاكموا لليساق؛ بل أرسل
ملكهم رسالة لعماله على األمصار اإلسالمية ،يوصيهم فيها إبنفاذ أحكام الشريعة اإلسالمية لكل من أراد أن يتحاكم
إليها.
فقارن ابهلل عليك بني التتار وكفار اليوم؛ الذين لو أردت أن تفعل ذلك لرفعوا لك األعواد واملشانق ،مبجرد أن تريد أن
تنفذ حكم هللا على نفسك وعلى أسرتك ،فيحال بينك وبني هذا.
يقول الدكتور حممد نعيم يسني يف كتابه املشهور (اإلميان):
(ويكفر من ادعى أن له احلق يف تشريع ما مل أيذن به هللا؛ بسبب ما أويت من السلطان واحلكم ،فيدعي أنه له احلق يف
حتليل احلرام ،وحترمي احلالل ،ومن ذلك وضع القوانني واألحكام اليت تبيح الزًن والراب وكشف العورات ،أو تغيري ما جعل
هللا هلا من العقوابت احملددة يف كتاب هللا أو يف سنة رسوله -صلى هللا عليه وسلم ،-أو تغيري املقادير الشرعية يف الزكاة
واملواريث والكفارات والعبادات وغريها ،مما قدره الشارع يف الكتاب والسنة  ،...قال تعاىل( :أ َْم َهل ْم ش َرَكاء َش َرعوا
َهلم ِمن ِّ
اَّلل))
الدي ِن َما َملْ َأيْذَن بِِه َّ
َّ

(

) ا.ه .

جمموع الفتاوى .194\4
()323
كتاب اإلميان حملمد نعيم يسني\.103
()324
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4

2

3

ِ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن)( )؛
َنزَل َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
وسيأيت معنا مقاربة عجيبة عندما نتحدث عن قوله تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
سيأيت معنا عندما نستعرض أسباب نزول اآليت ،أن اليهود الذي أنزلت فيهم اآليت مل يغريوا حكم الزًن ،فالزًن
عندهم حمرم حىت اليوم ،وإمنا غريوا العقوبة؛ وعلى تغيري العقوبة أنزلت هذا اآليت ،وكفرهم هللا -عز وجل -من فوق
سبع مساوات؛ ّأما اليوم فلم تغري العقوبة فحسب ،بل غري نفس احلكم؛ فالزًن ليس حمرم عندهم ،بل له ضوابط
وشروط ،فمن ارتكب الزًن هبذه الشروط الضوابط فليس عليه أي شيء ،وال يستطيع أي إنسان أن يتفوه ببنت شفاة،
وإن كان األخ أو األب كما ذكرًن وبينا ساب ًقا.
ويف هذه القوانني الوضعية -كما ذكر الشيخ -تغيري العقوابت اليت وضعها هللا تعاىل؛ فالسرقة ليست عقوبتها القطع
كما جاء يف الشرع ،بل غرامة مالية أو السجن ،وإذا كان هناك حمامي ابرع ،يستطيع أن خيرجه كما خترج الشعرة من
العجينة ،وكذلك الزًن غريوا العقوبة حىت يف الصور اليت ُيرموهنا؛ كأن يصر الزوج على رفع دعواه على زوجته الزانية ،أو
يزين الزوج يف بيت الزوجية؛ حىت يف هذه الصورة العقوبة ترتاوح يف عقوبة ماديّة أو السجن .والذي يغري العقوبة اليت
أنزلت من عند هللا تعاىل فهو كافر كفر أكرب خمرج من امللة.
ومن تغري املقادير الشرعية اليت أشار إليها الشيخ ،تلك املكوس اليت عمت وطمت ومل ختلوا منها بقعة وإن كانت البقاع
املقدسة ،فباحلديد والنار البد عليك أن تدفع تلك املكوس ،وقد جاء يف األثر :إن صاحب مكس ال ُيد رائحة اجلنة،
وإن رائحتها لتوجد من كذا ميل وميل

(

6

).

2

3

يقول الشيخ الشنقيطي –رمحه هللا -يف كالمه حول هذه اآلية( :أَم َهلم شرَكاء شرعوا َهلم ِمن ِّ
الدي ِن َما َملْ َأيْذَن بِِه
ْ ُْ ُ َ َ َ ُ ُ ّ َ
اَّللُ)
َّ

(

) يف أضواء البيان:

7

2

3

سورة املائدة\.44
()325
 326أجده هبذا النص ،وقد أخرج اإلمام أمحد يف مسنده ( )17294وأيب داود يف سننه ( )2937عن النيب -صلى هللا عليه
( ) مل
اجلنَّةَ ِ
ب َمك ٍ
ْس).
وسلم -أنه قال(َ :ال يَ ْد ُخ ُل َْ َ
صاح ُ
سورة الشورى\.21
()327
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(وأما النظام الشرعي املخالف لتشريع خالق السموات واألرض ،فتحكيمه كفر خبالق السموات واألرض ،كدعوى أن
تفضيل الذكر على األنثى يف املرياث ليس إبنصاف ،وأهنما يلزم استواؤمها يف املرياث .وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم،
وأن الطالق ظلم للمرأة ،وأن الرجم والقطع وحنومها أعمال وحشية ال يسوغ فعلها ابإلنسان ،وحنو ذلك.
فتحكيم هذا النوع من النظام يف أنفس اجملتمع وأمواهلم وأعراضهم وأنساهبم وعقوهلم وأديهنم كفر خبالق السموات
واألرض ،ومترد على نظام السماء الذي وضعه من خلق اخلالئق كلها ،وهو أعلم مبصاحلها -سبحانه وتعاىل -عن أن
يكون معه مشرع آخر علوا كبريا)

(

8

) ا.ه

3

2

فاهلل -سبحانه وتعاىل ،كما ذكر الشيخ -هو خالق اخلالئق كلها وهو أعلم مبصاحلها؛ فاملصلحة يف اتباع النص
وليست املصلحة يف عقولنا ،وليست املصلحة أن أكتم احلق وأتكلم خبالف احلق ،أو أن أكتم الراجح وأتكلم
ابملرجوح؛ والذي يقول هذا الكالم يقع مباشرًة يف الكفر واخلروج من الدين ،فهذه الكلمة خترج من امللة ،فقائل هذا
كأنه يقول ما ج اءت به النصوص وما جاء به الكتاب والسنة ليس يف مصلحة ،بل املصلحة عندي أًن؛ فالزم هذه
الكلمة أن قائلها جعل من نفسه رًاب ،يعرف املصلحة اليت خفيت عن املوىل -سبحانه وتعاىل.-
والنيب -عليه الصالة والسالم -أخربًن مبا سيؤول عليه حال األمة ،وأخربًن ابحللول اليت لو متسكنا هبا لرجعنا لسابق
عهدها من العز والتمكني؛ ولكننا أعرضنا فأعرض هللا عنها ،ومل ننصر دين هللا فلم ينصرًن هللا كما قال تعاىل( :إِ ْن
9

3

2

ص ْرُك ْم)( ) ،فوعد هللا ال يتخلق وإمنا اهلزمية بسببنا حنن؛ وبسبب أننا ختلًّينا عن الشرط األول ،وبسبب
ص ُروا َّ
اَّللَ يَْن ُ
تَ ْن ُ
أننا مل ننصر دين هللا ،وهللا -عز وجل -غري مفتقر إلينا وال حمتاج إلينا؛ وإمنا يكون نصرًن له ابلتمسك بدين هللا ح ًقا
ِ ِ
اب بِ ُق َّوةٍ)
وصدقًا ،كما قال تعاىلَ ( :ي َُْي ََي ُخذ الْكتَ َ

(

0

3

)
هزوا ولعبًا ،فالقسوة يف هذا احملل مطلوبة،
ديننا
نتخذ
فال
،
ً

فهو حمل خطري ال ُيتمل اجملاملة ،واإلنسان ليس بينه وبني اجلنة أو النار إال هذه املسألة ،واملوت أقرب ألحدًن من
شراك نعله ،كما قال الشاعر:
أضواء البيان .260 -3
()328
سورة حممد\.7
()329
سورة مرمي\ .12
()330
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غين عن أخيه حياته  ...وحنن إذا م ْتنا ُّ
أشد تغانِيا
كِالان ٌّ

(

1

)

فأي مصلحة يف زابلة العقول ويف سفاهة األقوال واألفهام ،فاملصلحة يف اتباع الكتاب والسنة ،فما ابلك إذا كانت
هذه املصاحل املدعاة خمالفة صرُية لكتاب هللا وسنة نبيه -عليه الصالة والسالم-؟ وإذا كانت هذه املخالفات يف
أصول الدين ،واألمور والقطعية اليت دل عليه الكتاب والسنة واإلمجاع؟
وقد أشار الشيخ إىل نقطة هنا يف قوله( :فتحكيم هذا النوع من النظام؛ يف أنفس اجملتمع وأمواهلم وأعراضهم وأنساهبم
وعقوهلم وأديهنم) ،فما مراده بتحكيم القانون الوضعي يف أديهنم؟ يشري الشيخ للمعىن الذي استعرضناه عند حديثنا
عن الضرورات اخلمس يف القوانني الوضعية ،وأول ضرورة حفظ الدين؛ ورأينا كيف أن للدين منزلة وضيعة يف قوانينهم،
لدرجة أهنم ما وضعوا هذه القوانني ّإال لريدوا الناس عن دينهم ،ورأينا كيف أن الردة حق مباح يف دينهم ،ورأينا كيف أن
حرية املعتقد مكفولة للجميع ،ورأينا كيف أن قوانني بعض البالد اإلسالمية ،ينص على أن من أهان علم دولة أجنبية
يعاقب ابلسجن ملدة سنة.
ف الشيخ يشري إىل هذه املسألة ،وإىل أن الدين يف ظل القوانني الوضعية كل مباح ،وأن هذه القوانني تريد أن خترج الناس
اجا.
من دين هللا أفو ً
ِ
ِِ
ِ
الدليل الثاين قوله تعاىلَ ( :ك َذلِ َ ِ ِ ِ
وه ْم َولِيَ ْلبِ ُسوا َعلَْي ِه ْم ِدينَ ُه ْم)
ك َزيَّ َن ل َكث ٍري م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ني قَ ْت َل أ َْوَالده ْم ُشَرَك ُاؤُه ْم ليُ ْرُد ُ

(

):

ِ
ِ
ِ ِ ِ
ني
كذلك من تلك اآليت اليت تتحدث عن كفر احلكام بغري ما أنزل هللا ،قوله تعاىلَ ( :ك َذل َ
ك َزيَّ َن ل َكث ٍري م َن الْ ُم ْش ِرك َ
3

3

3

ِ
ِِ
وه ْم)( ) ،فسمى هللا هؤالء الشياطني الذي كانوا يوحون لعرب اجلاهليّة أن يقتلوا أوالدهم
قَ ْت َل أ َْوَالده ْم ُشَرَك ُاؤُه ْم ليُ ْرُد ُ
(شركاء) ،فجعل املوىل -سبحانه وتعاىل -اتباعهم لتلك الوساوس شرًكا أكرب ،وجعله هؤالء املوسوسني شركاء هلل -عز
وجل.-
البيت من قصيدة لعبد هللا بن معاوية بن عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب ،أوردها املربد يف (الكامل)  .276 /1وذكر القرطيب
()331
يف تفسريه ( )13\1أن البيت ل ْل ُمغِ َريةُ بْ ُن حبناء التميمي.
سورة األنعام\.136
()332
سورة األنعام\.136
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وهذه اآلية وردت يف سياق عدة آيت؛ كلها تتحدث عما كان عليه عرب اجلاهلية ،قبل أن يكرمهم هللا -عز وجل-
ابإلسالم ،تبدأ بقوله تعاىل( :وجعلُوا ََِّّللِ ِممَّا َذرأَ ِمن ْ ِ
ث و ْاألَنْع ِام نَ ِ
صيبًا فَ َقالُوا َه َذا ََِّّللِ بَِز ْع ِم ِه ْم َوَه َذا لِ ُشَرَكائِنَا)
احلَْر َ َ
َ ََ
َ َ
ِ َّ ِ
اَّلل افِْرتاء علَى َِّ
ِ
ضلُّوا
اَّلل قَ ْد َ
ين قَتَ لُوا أ َْوَال َد ُه ْم َس َف ًها بِغَ ِْري ع ْل ٍم َو َحَّرُموا َما َرَزقَ ُه ُم َُّ َ ً َ
إىل أن قال تعاىل( :قَ ْد َخسَر الذ َ
(

ِ
ين)
َكانُوا ُم ْهتَد َ

(

5

3

3

)،
َوَما

)؛ وهذه اآليت تستعرض بعض النماذج التشريعية اليت وضعها البشر من عند أنفسهم.

وحنن قلنا أن هذه النماذج ابملقارنة ابلتشريعات الوضعية اليوم تعترب مناذج يف غاية البداءة والبساطة؛ ورغم ذلك حكم
هللا على مشرعيها أبهنم أنداد من دون هللا -عز وجل ،-وحكم على متبعوها أبهنم مشركون يف عبادة هللا -عز وجل.

ومن تلك التشريعات؛ أهنم جعلوا بعض األنعام هلل وبعض األنعام لألصنام ،فاألنعام اليت هلل تصل لألصنام ،واألنعام
اليت لألصنام ال تصل هلل -عز وجل ،-وجعلوا بعض األنعام خاصة للذكور وحمرمة على اإلًنث ،وجعلوا امليتة من
مباحا أطلقوها لألصنام واآلهلة؛ ال يستطيع أن يستفيد منها
األنعام مشرتكة للرجال والنساء ،وكذلك جعلوا أنعام ً
كال ً
أحد؛ سواء أن يركب ظهرها أن أيكل حلمها أن يشرب لبناها ،أو أن ينتفع هبا أبي وجه من أوجه االنتفاع ،فهذه كما
قلنا مناذج لتشريعات بدائية وضعها البشر ،وقد كفرهم هللا هبا.
يقول ابن عباس فيما أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه( :إذا سرك أن تعلم جهل العرب ،فاقرأ ما فوق الثالثني ومائة
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ين)
ين قَتَ لُوا أ َْوالَ َد ُه ْم َس َف ًها بِغَ ِْري ع ْل ٍم) إىل قوله( :قَ ْد َ
ضلُّوا َوَما َكانُوا ُم ْهتَد َ
يف سورة األنعام( ،قَ ْد َخسَر الذ َ

(

)(

)ا.ه .

فكما قلنا هذه اآليت تستعرض بعض النماذج التشريعية البدائية ،اليت كان عليها العرب قبل اإلسالم ،واليت اخرتعوها
من عند أنفسهم.

سورة األنعام\.136
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6

ِ
ك َزيَّ َن لِ َكثِ ٍري ِم َن
وقد مسى هللا -عز وجل -بنص هذه اآلية هؤالء الذين وضعوا هذه التشريعات شركاءَ ( ،ك َذل َ
ِ
ني قَ ْت َل أَْوَال ِد ِه ْم ُشَرَك ُاؤُه ْم)
الْ ُم ْش ِرك َ

(

8

3

3

)؛ فسماهم شركاء هلل يف حكمه ويف عبادته ،يقول الشيخ الشنقيطي -رمحه هللا-
(

9

) .ا.ه .

(فسماهم شركاء؛ ألهنم أطاعوهم يف معصية هللا تعاىل)
يف تفسريه هلذه اآلية ،يف كتابه (أضواء البيان)ّ :

فمن يطع غري هللا فيما يعلم يقينًا أنه خبالف حكم هللا؛ فقد اختذ هذا املطاع إله من دون هللا ،وقد أشرك يف طاعته هلذا
املطاع شرًكا يف عبوديته هلل -عز وجل ،-كما أنه شرًكا يف حكمه -سبحانه وتعاىل ،-وهللا يقول( :وال ي ْش ِرُك فِيحك ِ
ْم ِه
ُ
َ ُ
0

4

1

3

3

4

( )
ِِ ِ ِ
َح ًدا) ؛ فالشرك يف العبادة قرين الشرك يف احلكم ،كما نقلنا من قبل
َح ًدا )  ،ويقولَ ( :وَال يُ ْش ِرْك بعبَ َادة َربِّه أ َ
أَ
قول الشيخ الشنقيطي( :أنه ال فرق البتة بني الذي يسجد للصنم والوثن ،وبني الذي يتبع تشر ًيعا غري تشريع هللا -
سبحانه وتعاىل.)-
(

)

2

ِِ
َح ًدا)( ) ،أن متبعي أحكام املشرعني
ويقول الشيخ ً
أيضا( :ويفهم من هذه اآليت ،كقولهَ ( :وَال يُ ْش ِرُك ِيف ُحكْمه أ َ
غري ما شرعه هللا أهنم مشركون ابهلل ،وهذا املفهوم جاء مبينا يف آيت أخر ... ،ولذا مسى هللا تعاىل الذين يطاعون فيما
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ني قَ ْت َل أ َْوَال ِد ِه ْم ُشَرَك ُاؤُه ْم)
زينوا من املعاصي شركاء ،يف قوله تعاىلَ ( :وَك َذل َ
ك َزيَّ َن ل َكث ٍري م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ا.ه .

سورة األنعام\.137
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(

)

(

اآلية)..

)

3

أيضا يف موضع اثلث( :وأما اآليت الدالة على أن اتباع تشريع غري هللا املذكور كفر ،فهي كثرية جدا،
ويقول الشيخ ً
َّ َّ ِ
َّ ِ
َِّ
ين ُه ْم بِِه ُم ْش ِرُكو َن)
ين يَتَ َول ْونَهُ َوالذ َ
كقوله -تعاىل( :-إمنَا ُس ْلطَانُهُ َعلَى الذ َ
6

4

8

4
(

4

5

)
وه ْم إِنَّ ُك ْم
 .وقوله -تعاىلَ ( :-وإِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ

(

3
(

7

( )
اآلية .واآليت مبثل ذلك
آد َم أَ ْن َال تَ ْعبُ ُدوا الشَّْيطَا َن)
لَ ُم ْش ِرُكو َن)  .وقوله –تعاىل( :-أََملْ أ َْع َه ْد إِلَْي ُك ْم َيبَِين َ
كثرية جدا ،كما تقدم إيضاحه يف (الكهف) ...وعلى كل حال فال شك أن كل من أطاع غري هللا يف تشريع خمالف ملا
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ني قَ ْت َل أ َْوَال ِد ِه ْم
شرعه هللا  -فقد أشرك به مع هللا ،كما يدل لذلك قولهَ ( :وَك َذل َ
ك َزيَّ َن ل َكث ٍري م َن الْ ُم ْش ِرك َ

ُشَرَك ُاؤُه ْم)

(

) .فسماهم شركاء ملا أطاعوهم يف قتل األوالد)

)

)
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4

0

َّ َّ ِ
َّ ِ
َِّ
ين ُه ْم بِِه ُم ْش ِرُكو َن)( ) الذين يتبعون الشيطان
ين يَتَ َول ْونَهُ َوالذ َ
فاهلل تعاىل وصف يف قوله تعاىل( :إمنَا ُس ْلطَانُهُ َعلَى الذ َ
ومعبودا من دون هللا تعاىل؛
فيما زيّن هلم من حترمي احلالل وحتليل احلرام أهنم مشركني به ،أي أهنم اختذوا الشيطان رًاب
ً
آد َم أَ ْن َال تَ ْعبُ ُدوا الشَّْيطَا َن إِنَّهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو
وهذه اآلية تتوافق مع أية آخرى ،وهي قوله تعاىل( :أََملْ أ َْع َه ْد إِلَْي ُك ْم َي بَِين َ
1

5

ني)( ) ،وقوله تعاىل على لسان اخلليل( :ي أَب ِ
ت َال تَ ْعبُ ِد الشَّْيطَا َن)
ُمبِ ٌ
َ َ
التشريع املخالف لتشريع هللا ،أنه شرك أكرب خمرج من امللة.
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(

)

3

2

؛ فكل هذه النصوص تبني أن الطاعة يف

5

الدليل الثالث :قوله تعاىل( :أَفَحكْم ْ ِ
اهلِيَّ ِة ي ب غُو َن ومن أَحسن ِمن َِّ
ْما لَِق ْوٍم يُوقِنُو َن)
اَّلل ُحك ً
اجلَ َْ َ َ ْ ْ َ ُ َ
ُ َ

(

):

3

متاما الواقع الذي حنن فيه :وهي واقعة التتار؛ أولئك القوم
سنتحدث يف ظل هذه اآلية عن حالة اترخيية تشابه وتطابق ً
الذي سيطروا على دير املسلمني وأعملوا فيها شريعتهم ،وسنرى جليًا كيف أن تلك الواقعة تتطابق مع ما حنن فيه ،بل
كفرا ونفاقًا وردةً عن دين هللا من حكام التتار ،الذين أمجع أئمة أهل السنة
سنرى بوضوح أن حكام اليوم أشد احنارفًا و ً
واجلماعة على احلكم بردهتم.
كالما ال مزيد
العلَم ّ
وقد تكلّم أئمة اإلسالم -وعلى رأسهم اإلمام َ
العالمة شيخ اإلسالم ابن تيمية -يف هذه الواقعة ً
كفرا وردةً عن دين هللا مما كان عليه
عليه ،وكالمهم يكاد ينطبق حرفيُا على ما حنن فيه اليوم ،بل ما حنن فيه اليوم أشد ً
التتار.
فتوى ابن كثري يف تكفري التتار حلكمهم بغري ما أنزل هللا:
سوي هلذه الفتوى القدمية احلديثة ،اليت أصدرها اإلمام ابن كثري يف هؤالء احلكام الذين عاصرهم؛ وأول ما
ولنستمع ً
تالحظ يف هذه الفتوى ،هي الربط بني الواقع وبني الشرع ،وكيف أن العامل يعيش واقعه ويعرف واقعه معرفةً اتمةً تؤهلهُ
أبن ُيكم عليه احلكم الصائب ويفصل.
اجل ِ
اهلِيَّ ِة يَْب غُو َن):
ْم َْ
يقول ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية (أَفَ ُحك َ

(ينكر تعاىل على من خرج عن حكم هللا احملكم املشتمل على كل خري ،الناهي عن كل شر وعدل إىل ما سواه من
اآلراء واألهواء واالصطالحات ،اليت وضعها الرجال بال مستند من شريعة هللا ،كما كان أهل اجلاهلية ُيكمون به من
الضالالت واجلهاالت مما يضعوهنا آبرائهم وأهوائهم ،وكما ُيكم به التتار من السياسات امللكية املأخوذة عن ملكهم
جنكزخان الذي وضع هلم (الياسق) ،وهو عبارة عن كتاب جمموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شىت :من اليهودية
والنصرانية وامللة اإلسالمية وغريها ،وفيها كثري من األحكام أخذها من جمرد نظره وهواه ،فصارت يف بينه شرعا متبعا
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يقدمونه على احلكم بكتاب هللا وسنة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-؛ فمن فعل ذلك منهم فهو كافر ُيب قتاله
(

حىت يرجع إىل حكم هللا ورسوله ،فال ُيكم سواه يف قليل وال كثري)

) ا.ه .

4

5

فأول تنزيل أنزله ابن كثري على هذه اآلية ،أنه أنزهلا على ما كان أهل اجلاهلية القدمية يفعلونه ،والقاسم املشرتك بني ما
مجيعا عدلوا عن حكم هللا إىل اتباع
فعله أهل اجلاهلية األوىل وبني ما فعله التتار وبني ما يفعله حكامنا املعاصرون ،أهنم ً
رجاال ًأي كانوا مبحض أرائهم وأهوائهم؛ فالتشريعات األ َُول وضعها شياطني اإلنس واجلن،
تشريعات ابطلة ،وضعها ً
والتشريعات األُخر عند التتار وضعها جنكزخان ،وهي اليت تعرف ابلياسق.
استعدادا
فالشيخ بعد أن ذكر األصل مث قاس على هذا األصل واقعه وما سبق هذا الواقع ،واستعرض املناطات املكفرة
ً
إلصدار احلكم؛ بعد هذا ختم هذه الفتوى بقوله( :من فعل ذلك -أي من عدل عن كتاب هللا وشرعه إىل أي شرع
آخر من شرائع اجلاهلية ،وكل ما خالف شرع هللا تعاىل فهو جاهلية حمضة؛ قال الشيخ( :فهو كافر) ،فأصدر الشيخ
حكم الشرع مث مل يتوقف -رمحه هللا لفقهه ،-وإمنا ذكر األثر العملي الذي يرتتب على إنزال هذا احلكم الشرعي،
فاألحكام ليست نظرية وإمنا عملية؛ فهناك عمل ُيب أن تقوم به بعد أن تعرف حكم هللا وحكم رسوله يف أي واقعة،
قال الشيخ( :فهو كافر ُيب قتاله).
وهلذه املسألة حبث مستقل نتكلم فيه عن -إن شاء هللا -ابب اخلروج على احلاكم الكافر ،وأنه من فروض األعيان
املضيقة وعليه إمجاع أهل العلم ،وعليه فتوى شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه يدفع وال يشرتط يف دفعه أي شرط وإّمنا يدفع
ابإلمكان ،فلنا عودة هلذه املسألة.
وقفات مع فتوى ابن كثري:
جدا:
هذه كانت فتوى ابن كثري -رمحه هللا ،-ولنا مع هذه الفتوى عدة وقفات هامة ً
الوقفة األوىل مع فتوى ابن كثري -رمحه هللا:-
أول هذه الوقفات أن هذه الفتوى ليست خاصة ابلتتار ال تتعداهم لغريهم ،بل هي عامة تتضمن وتشتمل كل من
عامة تتضمن التتار وكل من
تلبس هبذا اللبوس أو هبذه الصفة اليت التبس هبا واختص هبا التتار؛ فتلك الفتوى فتوى ّ
تفسري ابن كثري ط الدار العلمية .119\3
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وقع يف هذه الفعلة النكرة ،والدليل على ذلك كالم ابن كثري نفسه ،فهو قال( :ينكر تعاىل على من خرج) ،فاآلية مل
تنزل يف التتار وال ختتص فيمن نزلت فيهم ،فالعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ،فالشيخ استخدم (من) وهي من
صيغ العموم.
والثانية :أنه ضرب لنا مثال أوليًا مبا كان عليه اجلاهليون األول فقال( :كما كان أهل اجلاهلية)؛ فهو يستعرض يف هذه
الفتوى بعض األمثلة ،منها ما كان عيه أهل اجلاهلية األول ،مث قال (وكما ُيكم به التتار) ،فذكره للتتار هو من ابب
ضرب املثال ،فكما ضرب لنا املثل األول مبا كان عليه أهل اجلاهلية؛ ضرب لنا مثل آخر مبا كان عليه التتار ،فهو
يضرب لنا املثال.
مث ختم الشيخ فتواه بصيغة تقطع النزاع على كل من يزعم أو أييت خباطره أن الفتوى خاصة ابلتتار ،فقال( :فمن فعل
ذلك فهو كافر )..فجاء الشيخ بصيغة الشرط اليت تفيد العموم ،فكل من يفعل ما فعله التتار فحكمه حكمهم.
وحنن نقلنا من قبل كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى ،عندما سئل عن حكم قتال التتار ،قال -
رمحه هللا( :-احلمد هلل رب العاملني ،نعم ُيب قتال هؤالء بكتاب هللا وسنة رسوله؛ واتفاق أئمة املسلمني .وهذا مبين
(

على أصلني :أحدمها املعرفة حباهلم .والثاين معرفة حكم هللا يف مثلهم)

) ا.ه .

5

5

فبني -رمحه هللا -أن احلكم ليس خاص بل هو شامل لكل من يتلبس بفعلهم ،فقال (معرفة حكم هللا يف أمثاهلم) ومل
يقل فيهم ،فدل هذا على أن تلك الفتوى عامة ،تتضمن التتار بداية مث تتضمن كل من يقوم هبذا الفعل ،أي كل من
وجد فيه هذا املناط املكفر.
الوقفة الثانية مع فتوى ابن كثري -رمحه هللا:-
النقطة الثانية :هي حول وصف ابن كثري للياسق واملقارنة بينه وبني تلك القوانني الوضعية اليت حتكم العباد والبالد،
شىت؛ من اليهودية والنصرانية وامللة
يقول -رمحه هللا( :-وهو عبارة عن كتاب جمموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع ّ
اإلسالمية وغريها ،وفيها كثري من األحكام أخذها عن جمرد نظره وهواه) ،ونفس هذا اخلليط يوجد اليوم ،فالقوانني
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الوضعية إما أهنم أخذوها عن الشرق أو الغرب؛ من فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو أمريكا أو من قانون جستنيان أو
ًنبليون أو غريهم.
وحىت ال ُيتج البعض فيقول :اليوم يف بالد املسلمني تطبق كثري من أحكام اإلسالم ،بل كما قال أحدهم %99 :من
أحكام القانون إسالمية أال يكفيكم هذا أيها املتطرفون؟ وهو كان يتكلم عن مصر؛ وهذا الكالم هو كذب حمض
صحيحا فإهنم يكفرون هبذا  %1بل و ب واحد من املليون ،كما قال تعاىل:
وافرتاء على هللا ،ولكن حىت لو كان
ً
ض الكتاب َوتَ ْك ُف ُرو َن بِبَ ْع ٍ
(أَفَتُ ْؤِمنُو َن بِبَ ْع ِ
ض)

(

6

) ،فكالمه حجة عليه.

5

كفرا ابهلل العظيم ،وهم يتبعون
إ ًذا فكون القوانني الوضعية تشتمل على بعض األحكام اإلسالمية ،ال خيرجها عن كوهنا ً
أحكام الشريعة يف تلك األحكام اليت يسموها ابألحوال الشخصية؛ فيتبعون القوانني الغربية والشرقية إال يف ابب
األحوال الشخصية فيتبعون الشريعة زعموا ،من ابب التدليس والتالعب ابلسذج من املسلمني.
الوقفة الثالثة مع فتوى ابن كثري -رمحه هللا:-

متبعا) ،وهذه املسألة توضح لنا كما سيأيت
الوقفة الثالثة مع كالم ابن كثري هي حول قوله( :فصارت يف بينه ً
شرعا ً
اآلن؛ أن كفر احلكام اليوم أشد وأعظم من كفر التتار ،وأن كفرهم هو كفر مركب ،فهو كفر فوق كفر ال كفر دون كفر
كما يردد البعض.
أبدا يفرضون أحكام يسقهم على املسلمني ،وأهنم مل ُيروا
فابن كثري يُلمح لنا يف كالمه السابق أن التتار مل يكونوا ً
أبدا ابجلرب واحلديد على اخلضوع ألحكامه ،وإّمنا كانوا يُطبِّقون تلك األحكام فيما بينهم فقط؛ بل سيأيت معنا
املسلمني ً
الح ًقا رسالة يف منتهى العجب ،يفهم اإلنسان كلّما قرآها أن الكفر كله ملة واحد ،وأن التاريخ يف أكثر األحيان يعيد
نفسه.
متبعا)؛ يعين أهنا صارت كذلك يف أحفاد وأبناء جنكيز خان والتتار الذين
فقال ابن كثري( :فصارت يف بنيه ً
شرعا ً
أحياًن يستولون على الشام
استولوا على بالد املسلمني ،والتتار كانوا ً
أصال قد استولوا على خراسان والعراق ،وكانوا ً
أحياًن يطردهم منها املسلمني؛ فكانوا يف هذه املناطق الثالث خراسان والعراق والشام.
و ً
سورة البقرة\.85
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3

وعندما دخل التتار تلك الدير مل يطبقوا يسقهم على سائر الناس ،وإمنا طبقوه بينهم فقط ،وتركوا املسلمني بكامل
حريّتهم ليطبقوا بينهم أحكام هللا ورسوله ،بل كانوا يشجعون الناس على هذا ،وكانوا يوصون والهتم الذي يعيّنوهنم على
املناطق اإلسالميّة؛ بوجوب تنفيذ حكم هللا بني املسلمني ،وحتكيم قول هللا وقول رسول هللا -عليه الصالة السالم،-
فهذا الكالم وإن كان فيه شيء من الغرابة ولكنه الرواية الصحيحة اليت سجلها لنا التاريخ.
وقد أشار شيخ اإلسالم ابن تيمية هلذه املسألة كما يف جمموع الفتاوى ،فقال يف ذكر األسباب اليت توجب على
املسلمني قتال التتار( :وال يلتزمون احلكم بينهم حبكم هللا؛ بل ُيكمون أبوضاع هلم توافق اإلسالم اترة وختالفه
(

أخرى)

7

5

3

)  ،فقال الشيخ (بينهم) :إشارة إىل أن الياسق كان يطبق فقط بني التتار هلم.

رسالة قازان ملك التتار لواليه على الشام:
سجل لنا رسالة عجيبة أرسلها قازان؛ وهو ملك التتار الذي غزا الشام يف
و
ً
استكماال هلذه املسألة ،نقول أن التاريخ ّ
زمن شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وهو الذي أفىت شيخ اإلسالم فيه ويف أتباعه ويف جنده ويف جيشه ويف كل من اتبعه
بكفرهم عن دين هللا ،وهو الذي خرج له شيخ اإلسالم ابن تيمية للمناظرة ،تلك املناظرة اليت أمساها شيخ اإلسالم
بنفسه ب(يوم من أيم هللا) ،وكذلك هو الذي خرج له شيخ اإلسالم ابن تيمية -يف نفس السنة اليت ألف فيها
الرسالة-؛ فخرج وقاتله مع عسكر الشام ومصر.
قازان هذا أرسل رسالة ألمريه على الشام ،يوصيه فيها بتقوى هللا و العدل اإلنصاف ،وبتحكيم الشريعة اإلسالمية
وعدم اخلروج عليها ،وبضرورة إنفاذ أحكام القضاة الشرعية .وسبحان هللا؛ أيىب هللا إال أن يفضح هؤالء الطواغيت،
متاما ابلتلبيس والتدليس على املسلمني؛ يف احلديث عن العقيدة السمحة ،وعن الكتاب والسنة
فكما ُيدث اليوم ً
والتمسك هبما ،وعن األعمال اخلريية وطباعة املصاحف ،وعن دعم اجملاهدين؛ كل هذه األمور كما حتدث اليوم كانت
أبدا من
حتدث يف املاضي ،ولكن احلكم ال يتغري؛ فهذه األعمال وزيدة عليها وإن تضاعفت ال جتعل اإلنسان خيرج ً
دائرة الكفر إىل دائرة اإلميان.
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وامسع هلذه الرسالة العجيبة اليت ذكرها الدكتور حممد ماهر محادة ،يف كتابه النفيس الواثئقي (واثئق احلروب الصليبية
ذاكرا نص
والعزو املغويل)؛ والكتاب ليس إال واثئق حفظها التاريخ ومجعها هذا الرجل يف كتابه املاتع ،قال يف ص ً 403
رسالة قازان لواليه على منطقة الشام:
(وعلى ملك األمراء سيف الدين بتقوى هللا يف أحكامه ،وخشيته يف نقضه وإبرامه ،وتعظيم الشرع وح ّكامه ،وتنفيذ
قاض على قول إمامه ،وليعتمد يف اجللوس ابلعدل واإلنصاف ،وأخذ حق املشروف من األشراف ،وليقيم
أقضية كل ً
احلدود والقصاص على كل من وجبت عليه ،وليكف العادية على كل من أُعتدي عليه) ا.ه .
هذه هي رسالة قازان ملك التتار الذي أمجع أئمة املسلمني على ردته وعلى وجوب قتاله ،وعلى رأسهم شيخ اإلسالم
ابن تيمية وابن كثري وغريمها من العلماء كما سيأيت معنا ،فيدعوا والته للعدل و اإلنصاف وإقامة احلدود وإنفاذ األقضية
الشرعية؛ إىل آخر هذه الدعاوى من النصب واخلداع والدجل والتدليس للمسلمني ،وكأن تلك الصورة تعاد اليوم؛
ولكن الفرق أهنم يف زمنهم -رمحهم هللا -كانوا على بصرية من أمرهم؛ فلن يرتددوا ولو حلظة واحدة يف إنفاذ حكم هللا؛
فأفتوا ابإلمجاع املنعقد على كفرهم وعلى ردهتم وعلى وجوب قتاهلم ،ولو مل يكن يف املسألة إال اإلمجاع لكفى؛ فما
ابلك بتلك النصوص الكثرية اليت مرت معنا؟ وأقوال أهل العلم يف احلديث؟ فهم يف زماهنم مل يرتددوا ومل يعطوا الفرصة
واجملال للشبهات ،ومل يقدموا اآلراء واألهواء العقلية املتلبسة بلبوس املصلحة على شرع هللا احملكم.
أبدا من إنفاذ أحكام هللا بينهم؛
وقد أشار أحد علماء املسلمني لتلك النكتة الفريدة؛ وهي أن التتار مل مينعوا املسلمني ً
وهو الشيخ اإلمام حممد صديق خان السيد ِ
القنَّوجي ،وهو من علماء اهلند األجالء الذي ساروا على هنج السلف،
يقول -رمحه هللا -يف كتابه املشهور (العربة ممّا جاء يف الغزو والشهادة واهلجرة) ص :232
أيضا إقامة اجلمعة والعيدين؛ والقاضي فيها ِ
قاض برتاضي املسلمني إذ قد
(وأما البالد اليت عليها والة كفار فيجوز فيها ً
تقرر أن ببقاء شيء من العلة يبقى احلكم ،وقد حكمنا بال خالف أن هذه الدير قبل استيالء التتار عليها دير
إسالم ،وبعد استيالئهم إعالن األذان واجلمعة واجلماعات واحلكم مبقتضى الشرع والفتوى ذائع بال نكري من ملوكهم)
ا.ه .
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أبدا من إنفاذ
أبدا على اخلضوع ألحكامهم ،وأهنم ما منعوا ً
فهذا العامل يقرر لنا هذه احلقيقة ،وأهنم مل ُيربوا املسلمني َ
أحكام الشرع بني املسلمني ،ولكن فقط حكموا الياسق بينهم ،وعلى هذا املناط الضيق كفرهم العلماء ابإلمجاع وعلى
رأسهم شيخ اإلسالم ابن تيمية.
فما ابلك ابلوضع اليوم؟ فهم شرعوا أحكام وضعية ،فاشرتكوا مع التتار يف هذا املناط ،مث فاقوا التتار يف إجبارهم للناس
على اخلضوع لتلك األحكام ابحلديد النار ،ومنعوا الناس من تطبيق أحكام الشريعة فيما بينهم ،فالذي يفكر أن يطبق
شرع هللا يف نفسه لن يستطع ،وحنن استعرضنا عدد من القوانني الوضعية ،ورأينا كيف أهنا حتول حيلولة مباشرة بني
اإلنسان وبني اخلضوع لشرع هللا تعاىل ،بل لو أراد أن يطبق حكم هللا على نفسه وعلى خاصته أو يف بيته وأهله؛ كانت
عقوبته أن يلقى يف السجون وف ًقا هلذه القوانني الوضعية ،وحنن استعرضنا من قبل موقف الضرورات اخلمس يف ظل
أصال إال من أجل ردة الناس عن دينهم.
القوانني الوضعية ،ورأينا كيف أن القوانني الوضعية ما وضعت ً
وهذا املناط هو الذي فرق بني التتار وبني حكام اليوم ،وهو واضح ِّبني يف الداللة على أن كفر حكام اليوم أشد من
كفر حكام التتار ،فكفر حكام اليوم هو مركب؛ فهو كفر فوق كفر وليس كفر دون كفر ،كما يردد من طمس هللا
على بصريته.
الوقفة الرابعة مع فتوى ابن كثري -رمحه هللا:-
الوقفة الرابعة :وهي مع قول ابن كثري( :كما ُيكم به التتار من السياسات امللكية املأخوذة عن ملكهم جنكيز خان،
شت،ى من اليهودية
فهو الذي وضع هلم الياسق؛ وهو عبارة عن كتاب جمموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع ّ
متبعا ،يقدموها
والنصرانية وامللة اإلسالمية ،وفيها كثري من األحكام أخذها عن جمرد نظره وهواه؛ فصارت يف بنيه ً
شرعا ً
على احلكم بكتاب هللا وسنة رسوله -صلى هللا عليه وسلم ،-فمن فعل ذلك فهو كافر ُيب قتاله).
بعض الذين أغرموا ابلشبهات وأغرمت الشبهات هبم ونصبوا أنفسهم للشبهات يقولون :هؤالء مل يضعوا أحكام
القوانني الوضعية بل أسالفهم هم الذي وضعوها؛ فوضعها امللك أو الرئيس األول فالن ،مث جاء هذا املسكني فوجدها
مطبقة فحكم هبا ،فهو مل يفعل شيء.
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فعال بعض الناس املنتسبني للعلم ،وهو كالم متهافت مل ير ِتق أن يكون شبهة؛ فيا أصحاب
وهذا الكالم قد قاله ً
العقول ،هل هناك فرق بني احلاكم الذي يضع هذه القوانني ابتداءً ،وبني احلاكم الذي أييت بعده مث يطبق هذه
األحكام؟
نصا فيها على اإلمجاع على كفر هؤالء،
بل هذه الفتوى اليت أصدرها ابن كثري وأصدرها شيخ اإلسالم ابن تيمية ،واليت ّ
هي ليست يف الذي وضعوا الياسق؛ فالذي وضع الياسق هو جنكيز خان وقد تويف سنة 624ه  ،وشيخ اإلسالم ابن
تيمية ولد سنة 661ه  ،أي بعض وفاة جنكيز خان بعشرات السنني ،وولد ابن كثري سنة 700ه  ،فكال العاملني ولدا
بعد وفاة جنكيز خان بعشرات السنوات ،هذه نقطة.
نصوا يف فتواهم أن الذي وضع الياسق هو جنكيز خان ،ورغم هذا الفتوى أنزلت على األبناء
النقطة الثانية :أهنم ّ
واألحفاد؛ ألن األبناء واألحفاد دخلوا يف اإلسالم ،وكان أول من أسلم منهم أمحد بن هوالكو ،ابن هوالكو الذي
أسقط اخلالفة العباسية ،فعلى هؤالء صدرت الفتوى ابلردة واخلروج عن دين هللا ،بينما جنكيز خان مل يدخل يف
اإلسالم ومل ي ّدعي هذا ،فعلماء املسلمني كانوا على هذا القدر الذي يوجبه عليهم دينهم من الفقه يف دين هللا.
أصال يف أٌقوام مل يضعوا تلك التشريعات ومل يشاركوا يف ذلك ،وإمنا نشؤوا يف دير اإلسالم واملسلمني
فهذه الفتوى هي ً

ودخلوا يف دين هللا؛ وكانوا يرتكون الناس للتحاكم لشرع هللا ،وكانوا يوصوهنم ابلتقوى واخلشية وسائر هذا الكالم الذي
ألهنم حكموا هبا.
شرعوا وقنّنوا ووضعوا التشريعات وإّمنا ّ
نقلناه لكم ،ورغم هذا حكم العلماء بردهتم؛ ال ألهنم ّ
النقطة األخرى :أنه قبل فتوى ابن كثري وقبل فتوى ابن تيمية ،لدينا فتوى رب العاملني -سبحانه وتعاىل -من فوق سبع
8

ِ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن)( ) ،تلك اآلية اليت سنشرحها ابلتفصيل من
َنزَل َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
مساوات ،يف قوله تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
مجيع وجوهها ،فهذه الفتوى يف هذه اآلية مل تصدر يف الذين ب ّدلوا حكم هللا من الرجم إىل التحميم أبعينهم ،وإّمنا
أبدا.
أنزلت بعد هذا بعدة سنوات؛ أنزلت يف املعاصرين للنيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وهؤالء مل يبدلوا احلكم ً
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وسيأيت معنا يف سبب نزول هذه اآلية ابلتفصيل أ ّن الذي وضع هذه اآليت هم أجدادهم القدماء ،فهم الذي كانوا إذا
زىن فيهم الشريف تركوه وإذا زىن فيهم الوضيع أقاموا عليه احلد؛ فقالوا تعالوا نتفق على حكم يُطبق على الشريف
والوضيع ،فوضعوا هذا احلكم وبدلوا حكم الرجم ابلتحميم.
ورغم أن املعاصرين للنيب -عليه الصالة والسالم -ليسوا هم الذين ب ّدلوا احلكم؛ رغم هذا أنزلت فيهم تلك اآلية ،وحكم
أصال ألن يكون شبهة.
هللا عليهم من فوق مساوات ابلكفر واخلروج عن حكم هللا ،فهو لغو مل يرتقي ً
الوقفة اخلامسة مع فتوى ابن كثري -رمحه هللا:-
الوقفة األخرية مع فتوى ابن كثري هي حول قوله( :فمن فعل ذلك فهو كافر) ،فعلق احلكم ابلكفر على الفعل ،ومل
جاحدا ،وال
مستحال ،ومل يقل من فعل ذلك
يعلقه على االعتقاد أو االستحالل أو اجلحود ،فلم يقل من فعل ذلك
ً
ً
مكذاب ،وهو الفقيه املفسر النظّار األصويل اللغوي اجملتهد.
قال من فعل ذلك ً
فالشيخ علّق احلكم ابلكفر على أمر ظاهري وهو جمرد الفعل ،فقال( :فمن فعل ذلك) :أي من عدل عن شرع هللا إىل
ردا مبا يكفي على هؤالء الذين يشرتطون شروطًا ما أنزل هللا هبا من
شرع سواه ،فهو (كافر مرتد ُيب قتاله)؛ ويف هذا ّ
سلطان ،وعلى هؤالء الذين أغلقوا أبواب الكفر إال ابب االعتقاد ،وهذه املسألة ستأيت معنا ابلتفصيل اململ عند

ِ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن)
َنزَل َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
شرحنا عن قوله تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ

(

).

9

ذكر فتاوى العلماء املعاصرين اليت ربطت بني فتوى ابن كثري والواقع اليوم:
وبقي معنا جزئية حول فتوى ابن كثري ،وهي ذكر فتاوى العلماء املعاصرين اليت استدلوا فيها بفتوى ابن كثري ،مث زادوا
على ذلك أبن ربطوها ابلواقع املعاصر؛ ومن هؤالء الشيخ محد بن عتيق يف كتابه املشهور (بيان النجاة والفكاك من
مواالة املرتدين وأهل اإلشراك) ،فذكر كالم ابن كثري ووافقه مث ربطه ابلواقع.
وكذلك منهم الشيخ العلم العالمة احملدث األصويل أمحد شاكر ،يف كتابه (عمدة التفسري من تفسري ابن كثري) ،فالشيخ
أيضا الشيخ
رمحه هللا -اختصر تفسري احلافظ ابن كثري ،فذكر كالم ابن كثري مث وافقه مث ربطه ابلواقع املعاصر ،ومنهم ًحممد حامد الفقيه يف تعليقه ويف حتقيقه لكتاب (فتح اجمليد يف شرح كتاب التوحيد)؛ فبعد أن ذكر املصنف كالم ابن
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كثري علّق الشيخ حممد حامد الفقيه يف اهلامش ،فوافق ابن كثري مث ربط الفتوى ابلواقع املعاصر ،وكذلك منهم الشيخ
صاحل الفوزان يف كتابه (اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد) ،نقل نص كالم ابن كثري مث وافقه وقرره مث ربط هذه الفتوى
ابلواقع اليوم.
فتوى الشيخ العالمة محد بن عتيق -رمحه هللا:-
من هؤالء العلماء كما ذكرًن الشيخ محد بن عتيق كما يف رسالته القيّمة (سبيل النجاة واالنفكاك من مواالة املرتدين
وأهل اإلشراك) ،وحنن لنا عودة هلذه الرسالة القيّمة يف حديث منفصل عن املواالة واملعاداة ،والرسالة مطبوعة يف طبعة
منفصلة وأخرى ضمن جمموعة التوحيد.
يقول الشيخ ص  412يف تعداده لنواقض اإلميان( :األمر الرابع عشر :التحاكم إىل غري كتاب هللا وسنة رسوله -صلى
هللا عليه وسلم ،)-مث ذكر فتوى احلافظ ابن كثري كاملةً ،مث بعد أن نقل الفتوى قال -رمحه هللا -معل ًقا عليها:
عامة البداوي ومن شاهبَ ُهم من حتكيم عادات آابئهم ،وما وضعه أوائلهم من املوضوعات
(ومثل هؤالء ما وقع فيه ّ
املزعومة اليت يسموهنا (شرع الرفاقة) ،يق ّدموهنا على كتاب هللا وسنة رسوله -صلى هللا عليه وسلم ،-ومن فعل ذلك
فإنه كافر ُيب قتاله حىت يرجع إىل حكم هللا ورسوله -صلى هللا عليه وسلم )-ا.ه .
وكالم الشيخ هو فتوى صرُية ال حتتاج إىل تعليق ،والشيخ عندما يتكلم عن ما يفعله أهل البوادي من حتكيم عاداهتم
وأهوائهم وتقدميها على شرع هللا ،إّمنا فعل كما فعل ابن كثري؛ ضرب مثال من األمثلة اليت ُييد هبا اإلنسان عن شرع
ربه ،فيدخل يف هذا الكالم تلك القوانني الوضعية اليت ُيكم هبا الطواغيت اليوم.
فتوى الشيخ أمحد شاكر -رمحه هللا:-
من العلماء املعاصرين الذين ربطوا فتوى ابن كثري بواقعنا املعاصر الشيخ العالمة احملدث أمحد شاكر ،يف كتابه (العمدة
يف التفسري) وهو اختصار لتفسري احلافظ ابن كثري ،ومن ضمن األشياء اليت اختصرها كالم احلافظ ابن كثري عن تفسري
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اجل ِ
اهلِيَّ ِة ي ب غُو َن ومن أَحسن ِمن َِّ
ْما لَِق ْوٍم يُوقِنُو َن)( )ّ ،إال أنه نقل نص فتوى ابن كثري
ْم َْ
اَّلل ُحك ً
َْ َ َ ْ ْ َ ُ َ
قوله تعاىل( :أَفَ ُحك َ
السابقة كاملةً ،مث أضاف هلا تعليق يف منتهى النفاسة ،فقال -رمحه هللا -بعد أن نقل كالم ابن كثري:
(أقول :أفيجوز مع هذا يف شرع هللا أن ُيكم املسلمون يف بالدهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوراب الوثنية امللحدة؟
بل تشريع تدخله األهواء واآلراء الباطلة ،يغريونه ويبدلونه كما يشاؤون ،ال يبايل واضعه أوافق شرعة اإلسالم أم
خالفها؟ إن املسلمني مل يبلوا هبذا قط فيما نعلم من اترخيهم إال يف ذلك العهد عهد التتار ،وكان من أسوأ عهود الظلم
والظالم ومع هذا فإهنم مل خيضعوا له ،بل غلب اإلسالم التتار ،مث مزجهم فأدخلهم يف شرعته ،وزال أثر ما صنعوا بثبات
املسلمني على دينهم وشريعتهم ،وأبن هذا احلكم السيئ اجلائر كان مصدره الفريق احلاكم ،إذ ذاك مل يندمج فيه أحد
(

من أفراد األمم اإلسالمية احملكومة ،ومل يتعلموه ومل يعلموه أبناءهم ،فما أسرع ما زال أثره)

) ا.ه .)..( .

1

نص يف حمل النزاع ،فهذا
فالشيخ أسقط فتوى ابن كثري بتمامها وبكاملها على واقعنا املعاصر ،فكأنه يقول هذه الفتوى ٌ
من فقهه -رمحه هللا ،-فالفتوى ليست خاصة ابلتتار وإمنا تشمل التتار وكل من فعل فعلهم.
أبدا حلكم الياسق ،وإّمنا
وقد ّقرر لنا الشيخ أمحد شاكر ما ّقررًنه من قبل؛ أن األمة اإلسالمية يف عهد التتار مل ختضع ً
كانت حتكم حكم هللا ورسوله -عليه السالم ،-هذا إضافة إىل ما ّقررًن من قبل وإضافة إىل ما نقلناه عن الشيخ حممد
كفرا من كفر التتار
صديق خان ،فالشيخ أمحد شاكر يقرر لنا نفس هذه املسألة؛ حىت يوضح أن كفر حكام اليوم أش ّد ً
الذين أمجعت األمة على كفرهم وردهتم.
وقارن بني هذا الوصف حلال املسلمني يف ظل التتار ،وبني حال املسلمني اليوم يف ظل حكامهم؛ ترى أنه فرق شاسع
أحدا على اخلضوع لياسقهم ،أما اليوم ابلرتغيب والرتهيب وابحلديد والنار البد عليك أن ختضع
جدا؛ فالتتار مل ُيربوا ً
ً

حلكم القوانني الوضعية شئت أم أبيت.

وهناك مسألة أخرى تكلمنا فيها عند حديثنا عن منزلة احلاكمية من معىن الدين؛ فرأينا كيف أهنم صنعوا من تلك
القوانني الوضعية دين كامل يضاد وُيارب دين هللا تعاىل ،حىت يف املصطلحات حيث أخذوا املصطلحات الشرعية
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وأطلقوها على املصطلحات القانونية؛ فالقوم لديهم فقه وليديهم فقيه ،ولديهم شرع ولديهم مشرع ،ولديهم حرم
وحرمة ،ولديهم قداسة ولديهم قدسية ،فهو دين كامل مستقر يراد له أن ُيل حمل دين هللا.
أصال ،وكل ما فعلوه أهنم حكموا أحكام الياسق بينهم ،ومل
أبدا ،ورمبا مل يدر يف خلدهم ً
وهذا األمر مل يفعله التتار ً
بديال لشرع هللا ،أما لدى حكامنا املرتدين فإن
أبدا أن ُخيضعوا األمة ألحكام يسقهم ،أو أن ُيعلوا هذا الياسق ً
يفكروا ً
متاما.
األمر ٌ
خمتلف ً
يقول الشيخ احلافظ أمحد شاكر( :أفرأيتم هذا الوصف القوي من احلافظ ابن كثري يف القرن الثامن ،لذاك القانون
الوضعي الذي صنعه عدو اإلسالم (جنكيز خان)؟ ألستم ترونه يصف حال املسلمني يف هذا العصر يف القرن الرابع
عشر؟ إال يف فرق واحد أشرًن إليه آن ًفا؛ أن ذلك كان يف طبقة خاصة من احلكام ،أتى عليها الزمن سر ًيعا فاندجمت يف
الما منهم؛ ألن أكثر األمم
األمة اإلسالمية وزال أثر ما صنعت ،مث كان املسلمون اآلن أسوأ ً
ظلما وظ ً
حاال وأشد ً
اإلسالمية اآلن تكاد تندمج يف هذه القوانني املخالفة للشريعة ،واليت هي أشبه شيء بذاك الياسق الذي اصطنعه رجل
كافر ظاهر الكفر)

(

) ا.ه .

2

6

3

ولتتضح الصورة ،قارن الضرورات يف ظل الياسق والضرورات اخلمس يف ظل القوانني الوضعية احلديثة؛ يف ظل الياسق مل
ُيدث أي تبديل وال أي تغيري لتلك الضرورات اخلمس ،وإمنا ظلت مصونة حمفوظة ،وكان أعالم األمة يف هذا العصر،
املزي وغريهم من أعالم األمة املشهورين.
ويكفي أن فيهم شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن كثري والذهيب و ّ
أما عن الضرورات اخلمس يف ظل القوانني الوضعية اليوم؛ فنحن استعرضناها من قبل ،ورأينا كيف أن القوانني الوضعية
لردة املسلمني عن دينهم.
مل توضع ً
أصال إال ّ
فتوى الشيخ حممد حامد الفقيه -رمحه هللا:-
وكذلك ننقل كالم لعامل من عالم هذا العصر وهو الشيخ حممد حامد الفقيه ،يقول -رمحه هللا -يف حتقيقه لكتاب (فتح
اجمليد) يف اهلامش ،بعد أن ذكر املصنّف يف صلب الكتاب فتوى ابن كثري ،فكتب الشيخ حممد حامد الفقيه حاشية
تعلي ًقا على فتوى ابن كثري يقول فيه:
عمدة التفسري .174-173\4
()362
231

(ومثل هذا وشر منه من اختذ من كالم الفرجنة قوانني يتحاكم إليها يف الدماء والفروج واألموال ،ويقدمها على ما علم
وتبني له من كتاب هللا وسنة رسوله -صلى هللا عليه وسلم-؛ فهو بال شك كافر مرتد إذا أصر عليها ومل يرجع إىل
(

احلكم مبا أنزل هللا ،وال ينفعه أي اسم تسمى به ،وال أي عمل من ظواهر أعمال الصالة والصيام وحنوها)..

) ا.ه .

فتوى الشيخ صاحل الفوزان:
وكذلك من العلماء املعاصرين الذي ربطوا بني فتوى ابن كثري وبني واقعنا األليم الذي نعيشه الشيخ صاحل الفوزان؛ فقال
يف كتابه (اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد) يف ص  ،74بعد أن ذكر كالم احلافظ ابن كثري:
(ومثل القانون الذي ذكره عن التتار وحكم بكفر من جعله بديالً من الشريعة اإلسالمية ،القوانني الوضعية اليت جعلت
اليوم يف كثري من الدول هي مصادر األحكام ،وألغيت من أجلها الشريعة اإلسالمية؛ إال فيما يسمونه ابألحوال
الشخصية)

(

4

) ا.ه .

3

6

والشيخ قال يف كثري من الدول وحنن نقول بل يف كل الدول ،وكما قال الشيخ ليس هناك أي فرق بني الياسق الذي
كان ُيكم به التتار ،وبني الياسق الذي ُيكم به احلكام املعاصرين ،سواء يف بعض املضامني أو يف كل املضامني؛
اجل ِ
اهلِيَّ ِة يَْب غُو َن) ،وعن فتوى ابن كثري -رمحه هللا.-
ْم َْ
ونكون هبذا النقل قد انتهينا من احلديث عن قوله تعاىل( :أَفَ ُحك َ

ِ
ِ
الدليل الرابع( :وَال َأتْ ُكلُوا ِممَّا َمل ي ْذ َك ِر اسم َِّ ِ
وحو َن إِ َىل أ َْولِيَائِ ِه ْم لِيُ َج ِادلُوُك ْم َوإِ ْن
اَّلل َعلَْيه َوإِنَّهُ لَف ْس ٌق َوإِ َّن الشَّيَاط َ
ني لَيُ ُ
ُْ
َ
ُْ
وه ْم إِنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِرُكو َن)
أَطَ ْعتُ ُم ُ

(

).

5

6

3

نتكلم بعد ذلك عن آية أخرى أو نص آخر من تلك النصوص ،وهذه اآلية كنّا قد أشرًن إليها من قبل عند حديثنا
عن منزلة احلاكميّة من توحيد األلوهيّة عند الوجه الثاين؛ فقلنا أن العبادة ال ختتص ابلصالة والصيام وال سائر الشعائر،
وإمنا العبادة هلا وجه آخر أهم بل هو على التحقيق أبرز وجه من وجوه العبادة ،وهذا الوجه هو الطاعة ،واآلية هي
فتح اجمليد يف شرح كتاب التوحيد ،حتقيق الشيخ حممد حامد الفقيه ط السنة احملمدية حاشية ص .269
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ِ
ِ
وقوله تعاىل( :وَال َأتْ ُكلُوا ِممَّا َمل ي ْذ َك ِر اسم َِّ ِ
وحو َن إِ َىل أ َْولِيَائِ ِه ْم لِيُ َج ِادلُوُك ْم َوإِ ْن
اَّلل َعلَْيه َوإِنَّهُ لَف ْس ٌق َوإِ َّن الشَّيَاط َ
ني لَيُ ُ
ُْ
َ
ُْ
وه ْم إِنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِرُكو َن)
أَطَ ْعتُ ُم ُ
اآلية.

(

6

3

6

)
نفصل بعض الشيء يف تفسري هذه
 ،وقد تكلمنا عنها وقتها بشيء من اإلُياز ،اليوم ّ

(استَ َد َّل هبذه اآلية الكرمية من ذهب إىل أن الذبيحة ال حتل إذا مل يذكر اسم هللا
يقول اإلمام ابن كثري يف تفسريهْ :
عليها ،وإن َكا َن َّ
الذابِ ُح ُم ْسلِ ًما).

مث ذكر ابن كثري سبب نزول اآليت ،وهبا يتضح أن هذا املناط متحقق وزيدة يف حكام اليوم ،فريوي ابن كثري إبسناده
عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -أنه قال:
(ملا نزلت وال أتكلوا مما مل يذكر اسم هللا عليه أرسلت فارس إىل قريش ،أن خاصموا حممدا وقولوا له :فما تذبح أنت
بيدك بسكني فهو حالل ،وما ذبح هللا -عز وجل -بشمشري من ذهب ،يعين امليتة ،فهو حرام؟ فنزلت هذه اآلية:
ِِ ِ ِ
ِ
وه ْم إِنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِرُكو َن)؛ أي وإن الشياطني من فارس ليوحون
( َوإِ َّن الشَّيَاط َ
وحو َن إِ َىل أ َْوليَائ ِه ْم ليُ َجادلُوُك ْم َوإِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ
ني لَيُ ُ
(

ألوليائهم من قريش)

) ا.ه .

7

6

3

وهذا األثر عن ابن عباس الذي أخرجه ابن كثري يف تفسريه ،أخرجه كذلك ابن ماجه يف سننه ،وأخرجه ابن أيب حامت
وأخرجه احلاكم أبسانيد صحيحة ال غبار فيها.
فاملشركني يعرتضون على املسلمني؛ ويقولون هلم كيف حتللون ما تذحبونه أبيديكم؟ وال حتللون ما يذحبه هللا -عز
ِ
ني
وجل -بيده؟! يقصدون امليتة ،وقارن هذا ابلشبهات اليوم ،فهم ً
فعال شياطني كما قال تعاىلَ ( :وإِ َّن الشَّيَاط َ
وحو َن إِ َىل أ َْولِيَائِ ِه ْم)؛ فالشياطني على قسمني :هناك شياطني من اإلنس وهناك شياطني من اجلن ،وشياطني اإلنس
لَيُ ُ

أخطر بكثري من شياطني اجلن ،واليوم يتعلم شياطني اجلن من شياطني اإلنس ،فصار شياطني اإلنس أساتذة لشياطني
جدا.
اجلن ،واألمثلة على ذلك كثرية ً

سورة األنعام\.121
()366
تفسري ابن كثري ط الدار العلمية .294\3
()367
233

6

8

وه ْم إِنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِرُكو َن)( ) موجه للنيب -عليه الصالة والسالم -وصحابته الكرام؛
واخلطاب يف قوله تعاىلَ ( :وإِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ
وكنا ذكرًن عندما تكلمنا عن هذه اآلية كالم الشيخ سفر احلوايل –فك هللا أسره ،-يف أن هذا احلكم الذي لو
أطاعوهم فيه لوقعوا يف الشرك األكرب؛ هو يف مسألة فرعية هي األكل مما مل يذكر اسم هللا عليه أو األكل من امليتة؛ فما
ابلك ابحملرمات الكبار كالزًن والراب؟ وما ابلك ابألصول الكلية اليت استبدلت بشريعة الشيطان؟
يقول الشيخ0 :فهل يبقى بعد ذلك شك أو ريب يف كفر هؤالء احلكام؟ احلق أنه ال يبقى شك وال ريب ،وإمنا الشك
والريب من إطالق حكم هللا على هؤالء الكفرة املرتدين إمنا هو بسبب أمرين؛ الغياب املظلم حلقائق اإلسالم ،والغبش
(

الكثري)

).

6

9

3

مث ذكر ابن كثري بعد هذا أسباب متفرقة لنزول هذه اآلية فقال( :ويف بعض ألفاظه ،عن ابن عباس ،أن الذي قتلتم ذكر
يِ :يف تَ ْف ِس ِري هذه اآلية :إن املشركني قالوا
الس ِّد ُّ
اسم هللا عليه ،وأن الذي قد مات ،مل يذكر اسم هللا عليه َ ...وقَ َال ُّ
للمسلمني :كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة هللا؛ فما قتل هللا فال أتكلونه ،وما ذحبتم أنتم أتكلونه؟ فقال هللا تعاىل:
وه ْم فَأَ َك ْلتُ ُم الْ َمْي تَةَ إِنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِرُكو َن) ،وهكذا قاله جماهد ،والضحاك ،وغري واحد من علماء السلف .وقوله
(إِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ
وه ْم إِنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِرُكو َن) :أي حيث عدلتم ،عن أمر هللا لكم وشرعه إىل قول غريه ،فقدمتم عليه غريه،
تعاىلَ ( :وإِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ
0

فهذا هو الشرك ،كقوله تعاىلَّ ( :اختَ ُذوا أَحبارهم ورْهبانَهم أَرابابً ِمن د ِ
اَّللِ)( ) اآلية ،وقد روى الرتمذي :يف تفسريها
ون َّ
ْ ُ
ْ َُ ْ َُ ُ ْ ْ
عن عدي بن حامت ،أنه قال :ي رسول هللا ما عبدوهم ،فقال( :بلى إهنم أحلوا هلم احلرام وحرموا عليهم احلالل
(

فاتبعوهم؛ فذلك عبادهتم إيهم))

) ا.ه .
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1
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يقول اإلمام الشنقيطي يف تفسريه (أضواء البيان) يف شرحه هلذه اآلية( :وملا كان التشريع ومجيع األحكام -شرعية
كانت أو كونية قدرية -من خصائص الربوبية -كما دلت عليه اآليت املذكورة ،-كان كل من اتبع تشريعا غري تشريع
هللا قد اختذ ذلك املشرع راب ،وأشركه مع هللا.
واآليت الدالة على هذا كثرية ،وقد قدمناها مرارا وسنعيد منها ما فيه كفاية ،فمن ذلك -وهو من أوضحه وأصرحه-
أنه يف زمن النيب -صلى هللا عليه وسلم -وقعت مناظرة بني حزب الرمحن وحزب الشيطان يف حكم من أحكام التحرمي
والتحليل ،وحزب الرمحن يتبعون تشريع الرمحن يف وحيه يف حترميه ،وحزب الشيطان يتبعون وحي الشيطان يف حتليله.
وقد حكم هللا بينهما وأفىت فيما تنازعوا فيه فتوى مساوية قرآنية تتلى يف سورة «األنعام» ،وذلك أن الشيطان ملا أوحى
إىل أوليائه فقال هلم يف وحيه :سلوا حممدا عن الشاة تصبح ميتة ،من هو الذي قتلها؟ فأجابوهم أن هللا هو الذي قتله،
فقالوا :امليتة إذا ذبيحة هللا ،وما ذحبه هللا كيف تقولون إنه حرام؟ مع أنكم تقولون إمنا ذحبتموه أبيديكم حالل ،فأنتم إذا
أحسن من هللا وأحل ذبيحة.
ِ
اَّللِ َعلَْي ِه) ،يعين امليتة ،أي وإن
اس ُم َّ
فأنزل هللا إبمجاع من يعتد به من أهل العلم قوله  -تعاىل َ ( :-وَال َأتْ ُكلُوا ممَّا َملْ يُ ْذ َك ِر ْ
زعم الكفار أن هللا ذكاها بيده الكرمية بسكني من ذهبَ ( .وإِنَّهُ لَِف ْس ٌق)؛ والضمري عائد إىل األكل املفهوم من قوله:
ِ
ِ
وحو َن إِ َىل أ َْولِيَائِ ِه ْم
( َوَال َأتْ ُكلُوا) ،وقوله( :لَف ْس ٌق) :أي خروج عن طاعة هللا ،واتباع لتشريع الشيطانَ ( .وإِ َّن الشَّيَاط َ
ني لَيُ ُ
لِيُ َج ِادلُوُك ْم) ؛ أي بقوهلم :ما ذحبتموه حالل وما ذحبه هللا حرام ،فأنتم إذا أحسن من هللا ،وأحل تذكية ،مث بني الفتوى
وه ْم إِنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِرُكو َن)
السماوية من رب العاملني ،يف احلكم بني الفريقني يف قوله  -تعاىل َ ( :-وإِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ

(

)؛ فهي
(

فتوى مساوية من اخلالق -جل وعال -صرح فيها أبن متبع تشريع الشيطان املخالف لتشريع الرمحن مشرك ابهلل)
ا.ه .

)

ويقول الشيخ يف موضع آخر من كتابه يف شرحه لقوله تعاىل( :إِ َّن َه َذا الْ ُق ْرآ َن يِ ْه ِدي لِلَِّيت ِه َي أَقْ َوُم) ،فمنهج الشيخ يف
كتابه (أضواء البيان) قائم على تفسري القرآن ابلقرآن ،وهو مذهب بديع ،يقول الشيخ:
سورة األنعام \ 121
()372
أضواء البيان .53\7
()373
235

(ومن هدي القرآن لليت هي أقوم؛ بيانه أنه كل من اتبع تشريعا غري التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم ،حممد بن عبد
هللا -صلوات هللا وسالمه عليه ،-فاتباعه لذلك التشريع املخالف كفر بواح ،خمرج عن امللة اإلسالمية ،وملا قال الكفار
للنيب -صلى هللا عليه وسلم :-الشاة تصبح ميتة من قتلها؟ فقال هلم( :هللا قتلها) فقالوا له :ما ذحبتم أبيديهم حالل،
وما ذحبه هللا بيده الكرمية تقولون إنه حرام! فأنتم إذا أحسن من هللا؟ أنزل هللا فيهم قوله تعاىلَ ( :وَال َأتْ ُكلُوا ِممَّا َملْ يُ ْذ َك ِر
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
اسم َِّ ِ
وه ْم إِنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِرُكو َن)
اَّلل َعلَْيه َوإِنَّهُ لَف ْس ٌق َوإِ َّن الشَّيَاط َ
وحو َن إِ َىل أ َْوليَائ ِه ْم ليُ َجادلُوُك ْم َوإِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ
ني لَيُ ُ
ُْ
الفاء من قوله( :إِنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِرُكو َن) يدل على قسم حمذوف على حد قوله يف اخلالصة:

(

) ،وحذف

ت فَـه َو م ْلتَـ َزْم
اح ِذ ْ
اب َما أَخ َّْر َ
َو ْ
سم َ ...ج َو َ
ف لَ َدى اجتماع َش ْرط َوقَ َ

إذ لو كانت اجلملة جوااب للشرط؛ القرتنت ابلفاء على حد قوله يف اخلالصة أيضا:

َواقْ ِر ْن بَِفا َح ْت ًما َج َو ًااب لَ ْو َج َع ْل َ ...ش ْرطًا َأل َّ
َن أ َْو غَْيـ َرَها َملْ يَـ ْن َج ِع ْل

فهو قسم من هللا -جل وعال -أقسم به على أن من اتبع الشيطان يف حتليل امليتة أنه مشرك ،وهذا الشرك خمرج عن
آد َم أَ ْن َال تَ ْعبُ ُدوا الشَّْيطَا َن إِنَّهُ لَ ُك ْم
امللة إبمجاع املسلمني ،وسيوبخ هللا مرتكبه يوم القيامة بقوله( :أََملْ أ َْع َه ْد إِلَْي ُك ْم َيبَِين َ
ني)
َع ُد ٌّو ُمبِ ٌ

(

5

7

(

)؛ ألن طاعته يف تشريعه املخالف للوحي هي عبادته)

)

ا.ه .

3

6

7

أبدا يف تلك الشعائر املعروفة ،بل تتمثل
دائما يربط هذه اآليت ببعضها؛ ليشري إىل أن العبادة غري حمصورة ً
والشيخ ً
وإما أن يطيع غري هللا فيكون
العبادة يف أظهر مظاهرها ابلطاعة هلل -عز وجل ،-فإما أن يطيع هللا فيكون ً
عبدا هللّ ،
عبدا هلذا الغري.
ً
الرد على من قيّد الشرك يف هذه اآلية ابالعتقاد-:
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وهناك نقطة أخرية يف هذه املسألة؛ وهي تتضمن الرد على الذين ربطوا احلكم ابلكفر على االعتقاد فقط ،هللا -
سبحانه وتعاىل -مل يقل :إن اعتقدمت تشريعهم وحتليلهم وحترميهم إنكم ملشركون ،ومل يقل إن أطعتموهم مستحلّني أو
7

وه ْم إِنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِرُكو َن)( )؛ فجعل –سبحانه وتعاىل-
جاحدين إنكم ملشركون ،بل قال -سبحانه وتعاىلَ ( :-وإِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ
مناط احلكم على هؤالء ابلكفر واخلروج من امللة على الطاعة الظاهرة ،وعلى جمرد االتباع للتشريع املخالف.
وضوحا ،أن اخلطاب للرسول -عليه الصالة والسالم -وأصحابه الكرام ،فهل يتصور منه -صلى
ويزيد على هذه األمر
ً
يصحح اعتقاد املشركني أو يصحح تشريعاهتم أو يعتقد فيها أدىن اعتبار أبهنا صحيحة ،وهل
هللا عليه وسلم -أنه ّ
يتصور ذلك يف الصحابة -رضي هللا عنهم-؟ بل هم على يقني أن شريعة هللا هي احلق وأن شريعة املشركني هي
الباطل ،فاحلكم معلق على مسألة ظاهرية وهي االتباع يف اجلوارح ،لتشريع خمالف لشرع هللا وشرع رسوله -عليه الصالة
والسالم.-
8

ويوضح ذلك قوله تعاىلَّ ( :اختَ ُذوا أَحبارهم ورْهبانَهم أَراباب ِمن د ِ
اَّللِ)( ) وتفسري النيب -عليه الصالة والسالم -هلذا
ون َّ
ْ َ َُ ْ َُ َ ُ ْ َْ ً ْ ُ
االختاذ وهلذه العبادة يف حديث عدي بن حامت -رضي هللا عنه ،-وحنن نقلنا كالم السلف يف أهنم مل يصلوا هلم ومل
ّ
يصوموا هلم ومل يذحبوا هلم ،وأهنم لو طلبوا منهم أن يعبدوهم ابلشعائر ملا خضعوا هلم ،وأهنم كانوا يعتقدون أهنم بشر
ولكن خضعوا هلم يف التشريع املخالف ،فكانوا هبذا االتباع كفار كفر أكرب خمرج من امللة.
صور الطاعة املكفرة والتفريق بينها وبني غريها:
أيت مبكفر ومل ِ
ومسألة أخرى ،أكل امليتة معصية؛ فالذي أيكل امليتة أو الذي أيكل مما مل يذكر اسم هللا عليه مل ِ
أيت
بناقض من نواقض اإلميان ،فاهلل -سبحانه وتعاىل -حكم ابلكفر على الذين يطيعون الكفار يف حتليلهم ألكل امليتة،
رغم أن أكل امليتة معصية وليس كفر إبمجاع املسلمني؛ ألن الطاعة يفرق فيها بني حالتني؛ احلالة األوىل :هي أن يتبع
العبد غريه يف فعل املعصية ،ولكن هذا الغري إمنا عرض عليه املعصية على سبيل التزيني واإلغراء وإاثرة الشهوات؛ ففي

سورة األنعام\.121
()377
سورة التوبة\.31
()378
237

7

هذه احلالة تعترب الطاعة يف املعصية معصية من املعاصي وليست كفر ،وقد تكون كبرية من الكبائر حبسب املعصية اليت
وقع فيها.
مستقرا اثبتًا
شرعا
أما من يقع يف املعصية ال ألن الذي دعاه إليها دعاه على سبيل اإلغراء ،وإّمنا على سبيل كوهنا ً
ً
خيالف شرع هللا؛ فهذا هو الكفر األكرب املخرج من امللة ،وهذا املناط وهو املناط الذي حكم هللا به على الذين يقعون
مستقرا ،بل ابإلضافة هلذا ُيعل هلذا التشريع
عاما اثبتًا
فيه أبهنم مشركني شرك أكرب خمرج من امللة ،فيجعل تشريعُا ً
ً
إلزامية تتمثل يف اجلزاء والعقاب ،ويدعوا الناس التباع هذا التشريع ،فيدعوا الناس إىل املتاجرة ابلراب أو يدعوا الناس إىل
الزًن بصورة غري صرُية فيجعل للزًن أحكام ختالف شرع هللا ورسوله.
فالذي يتبع هذا التشريع على أنه تشريع مستقر ،يبيح للناس الزًن والراب واخلمر؛ فقد وقع يف الشرك األكرب املذكور يف
وه ْم إِنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِرُكو َن).
قوله تعاىلَ ( :وإِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ
وهذه صورة من صور الطاعة املكفرة ،وصورة أخرى من صور الطاعات املكفرة أن يطيع العبد خملوق ما ،ال لشيء ّإال
ألنه يظن فيه أنه يستحق الطاعة لذاته؛ سواء وافق أمره وهنيه شرع هللا أو خالفه ،فحىت لو أطاعه فيما يوافق شرع هللا؛
ولكن مل يطيعه ألنه هذا شرع هللا ،وإّمنا أطاعه ألن هذا أمره وحكه فقد وقع يف الطاعة املكفرة.

فإذا أطاع العبد غري هللا ألنه يعتقد أنه يستحق الطاعة لذاته؛ ألنه امللك فالن أو السلطان فالن أو احلاكم فالن أو
الشيخ فالن ،فقد وقع يف الطاعة املكفرة ،فاهلل -سبحانه وتعاىل -هو وحده املستحق للطاعة لذاته ،فحىت الرسل إّمنا
يطاعون ألهنم مبلغون عن طاعة هللا تعاىل.
ون َِّ
ِ
َّاس من ي ت ِ
ِ
َّخ ُذ ِمن د ِ
اَّللِ)
ب َّ
ْ ُ
وكنّا قد تكلمنا من قبل عن قوله تعاىلَ ( :وم َن الن ِ َ ْ َ
اَّلل أَنْ َد ًادا ُُيبُّونَ ُه ْم َك ُح ِّ

(

0

8

)

وقوله
3

َّ ِ
ين َك َف ُروا بَِرِّهبِ ْم يَ ْع ِدلُو َن)( )؛ ونقلنا كالم ابن القيم أبهنم مل يساووهم ابهلل يف اخللق والرزق واإلحياء
تعاىلُ ( :مثَّ الذ َ
واإلماتة ،وإمنا ساووهم ابلطاعة واحملبة والتعظيم واخلشية ،ونقلنا قول الشيخ حممد حامد الفقه يف كتابه فتح اجمليد( :ما
ساووهم يف اخللق والرزق وإمنا ساووهم ابهلل يف التشريع واحلكم).
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ِ
ِ َِّ ِ
ِ َِّ
يل
وكذلك يدل على هذه الطاعة املكفرة قوله تعاىل( :قَ َال ف ْر َع ْو ُن َما أُري ُك ْم إال َما أ ََرى َوَما أ َْهدي ُك ْم إال َسب َ
1

الر َش ِاد)
َّ

3

8

)؛ فاتبعه قومه على أساس أنه له حق الطاعة لذاته ،وكذلك قوله تعاىل( :فَ َال َْجت َعلُوا ََِّّللِ أَنْ َد ًادا َوأَنْتُ ْم

(

2

3

8

( )
أندادا يف الطاعة واالتباع
تَ ْعلَ ُمو َن)  ،فهم مل ُيعلوا األنداد هلل يف اخللق والرزق واإلحياء واإلماتة ،وإمنا جعلوا له ً
واالنقياد واإلذعان.

فالذي يطيع خملوق ما على أساس أن هذا املخلوق مستحق للطاعة لذاته؛ فقد أشرك ابهلل شرًكا أكرب خمرج من امللة،
وقد اختذ من هذا املخلوق إهلا وراب من دون هللا تعاىل ،كما قال تعاىلَّ ( :اختَ ُذوا أَحبارهم ورْهبانَهم أَراباب ِمن د ِ
ون
ْ َ َُ ْ َُ َ ُ ْ ْ َ ً ْ ُ
ً ً
اَّللِ)
َّ

(

).

3

8

3

كذلك صورة أخرية من صور الطاعات املكفرة :هي أن يطيع غريه يف فعل الشرك األكرب ،مبعىن أن أيتيه هذا الغري
ويسوغ له الوقوع يف أمر مكفر ،كأن يزين له مواالة الكافرين فيتبعه فيقع يف الشرك والكفر ،فيكفر من هذا الوجه؛ أي
بسبب ارتكابه شرًكا أكرب ،وإن كان السبب يف ارتكابه هذا الشرك هو الطاعة للغري.
املناط الثاين :التحرمي والتحليل.
املناط الثاين :هو حتليل احلرام وحترمي احلالل ،والسامع قد يبادر إىل ذهنه مباشرَة أنه ال فرق بني هذا الوجه والوجه
شرع
األول ،أي ال فرق بني هذا املناط ومناط التشريعّ ،إال أنه على التحقيق بينهما فرق؛ فكل من وضع تشر ًيعا فقد ّ
وكفر من الوجه األولّ ،إال أنه ال يشرتط أن يكون قد وقع يف حتليل احلرام وحترمي احلالل ،فليس كل تشريع ُيرم حالل
أو ُيرم حالل.
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قانوًن أبن عقوبة الزًن القتل يف مجيع أنواع الزًن ،ال فرق بني ذلك
ونضرب بذلك ً
وسن ً
مثاال :لو أن إنسان شرع تشر ًيعا ّ
حالال ومل ُيلل حر ًاما ،فكفر
بني احملصن وغري احملصن ،فهذا يعد تشريعٌا مل أيذن به هللا ،وإن كان هذا املشرع مل ُيرم ً
من كونه قد مارس التشريع الذي تكلمنا عنه وقررًن أنه من أخص خصائص الربوبية.
شرع ولكنه مل ُيرم احلالل أو ُيلل احلرام ،ومثال ذلك ما ذكره
كذلك لو أن إنسان شرع أبن عقوبة الراب القتل؛ فهذا ّ
احلافظ ابن كثري يف كتابه (البداية والنهاية) يف حديثه عن الياسق ،فذكر مناذج منه فقال:
(مث ذكر اجلويين نتفا من الياسا من ذلك :أنه من زًن قتل ،حمصنا كان أو غري حمصن ،وكذلك من الط قتل ،ومن تعمد
الكذب قتل ،ومن سحر قتل ،ومن جتسس قتل ،ومن دخل بني اثنني خيتصمان فأعان أحدمها قتل ،ومن ابل يف املاء
الواقف قتل ،ومن انغمس فيه قتل ،ومن أطعم أسريا أو سقاه أو كساه بغري إذن أهله قتل ،ومن وجد هاراب ومل يرده
قتل ،ومن أطعم أسريا أو رمى إىل أحد شيئا من املأكول قتل ،بل يناوله من يده إىل يده ،ومن أطعم أحدا شيئا فليأكل
منه أوال ولو كان املطعوم أمريا ال أسريا ،ومن أكل ومل يطعم من عنده قتل ،ومن ذبح حيواًن ذبح مثله بل يشق جوفه
(

ويتناول قلبه بيده يستخرجه من جوفه أوال)

) ا.ه .

4

8

3

فهذه النماذج اليت ذكرها ابن كثري عن الياسق هي من ابب التشريع ،ولكنها ليست من ابب حتليل احلرام وحترمي
احلالل ،فكفروا من هذا الباب ،إال أن هناك مناط آخر هو حتليل احلرام وحترمي احلالل.
شرع ،فالذي يُشرع وُيعل عقوبة الزًن السجن ثالث سنوات،
وبدايةً نقول كل من حرم احلالل أو أحل احلرام فقد ّ
مشرعا من دون هللا تعاىل،
فهذا وقع يف أمرين؛ فكونه يسن هذا التشريع فهذا كفر؛ ألنه كفر من كونه اختذ من نفسه ً
مث كفر من وجه آخر أنه حلّل احلرام اجملمع عليه.
وكذلك الذي أييت ويضع للراب تشريع؛ ُي ّدد فيه ضوابط التعامل ابلراب ،وُيدد فيه الفائدة وكل األمور اليت تتعلق ابلراب؛
سن تشريعُا وقلنا أن هذا األمر من خصائص املوىل -سبحانه
فهذا الرجل وقع يف مناطني مكفرين ،املناط األولّ :
أحل احلرام اجملمع عليه.
وتعاىل ،-فالوحيد الذي له حق التشريع هو هللا تعاىل ،مث وقع يف مناط آخر مكفر :وهو أنه ّ
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قانوًن خيالف الشريعة فقد وقع يف
إ ًذا يتضح لنا من هذا ،أن التشريع أعم والتحليل والتحرمي أخص؛ فكل من وضع ً
أحل احلرام فقد
حرم احلالل فهذا مناط اثين ،فكل من ًّ
أحل احلرام أو ّ
حرم احلالل أو ّ
املناط األول وهو التشريع ،مث إذا ّ
وقع يف التشريع ،وقد ينفرد التشريع عن التحليل والتحرمي.
وقد أشار إىل ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع فتاواه ،فقال مفرقًا بني املناطني:
(واإلنسان مىت حلل احلرام -اجملمع عليه -أو حرم احلالل -اجملمع عليه -أو بدل الشرع -اجملمع عليه -كان كافرا مرتدا
(

ابتفاق الفقهاء)

) ا.ه .

5

3

8

التحليل والتحرمي ليس مقصور يف االعتقاد وال يف التلفظ ابللسان-:
مباحا ،كما يقول املرجئة ومن
حمرما أو ً
نقول بداية ،ليست صورة التحليل والتحرمي أن يعتقد بقلبه كون هذا الشيء ً
جدا ،وأصرح هذه األدلة قوله تعاىل( :فَِإنَّهم َال ي َك ِّذبونَ َ ِ
ِِ
ني
سار على درهبم ،واألدلة على هذا كثرية ً
ك َولَك َّن الظَّالم َ
ُْ ُ ُ
6

8

3

ِآبي ِ
اَّللِ َُْي َح ُدو َن)( )؛ فليس املراد ابجلحود هنا معرفة القلب ،حيث أن اآلية تذكر يف البداية أهنم ال يكذبونك،
ت َّ
َ
وأهنم يعرفون صدقك وصدق ما جئت به ،فاجلحود هنا :هو اإلابء واالستكبار عن اتباع احلق.
7

ِ
استَ ْي َقنَ ْت َها أَنْ ُف ُس ُه ْم ظُْل ًما َوعُلًُّوا)( ) ،فهؤالء مل يعرفوا فحسب بل إن
كذلك من األدلة قول تعاىلَ ( :و َج َح ُدوا هبَا َو ْ
معرفتهم يف درجة اليقني ،وقد ذكرًن مر ًارأ تفسري ابن عباس لآلية ،والذي ذكره ابن جرير يف تفسريه إبسناد صحيح ،عن
إبن عباس قال( :يقينهم يف قلوهبم)؛ فدلت هذه اآلية الصرُية على أن جحود هؤالء ليس حمله القلب ،وإمنا هو العناد
واإلابء واالستكبار عن اتباع حكم هللا وحكم رسوله -صلى هللا عليه وسلم.-

جمموع الفتاوى .267\3
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8

كذلك من هذه األدلة الواضحة قوله تعاىلَّ ( :اختَ ُذوا أَحبارهم ورْهبانَهم أَراباب ِمن د ِ
اَّللِ)( )؛ وهؤالء القوم مل ُيرفوا
ون َّ
ْ َ َُ ْ َُ َ ُ ْ َْ ً ْ ُ
كالم هللا ،ومل يعتقدوا أن احلالل صار حر ًاما ،ولكنهم استنصحوا الرجال ونبذوا كالم هللا وراء ظهورهم ،كما قال شيخ
اإلسالم ابن تيمية( :مع علمهم أهنم خالفوا دين الرسل)؛ فاملعرفة والتصديق متوفرة فيهم ،ولكنهم كفروا من ابب االتباع
والطاعة هلؤالء القوم ،خبالف طاعة هللا -سبحانه وتعاىل.-
كذلك ليست صورة التحليل واحلرمي ليست مقتصرة على أن يصرح بلسانه أبن هذا حالل وهذا حرام ،فهذه صورة من
الصور ولكنها ليست كل الصور ،بل على التحقيق هناك صورة أصرح وأوضح من االستحالل اللفظي ،وهي
االستحالل ابلفعل مث ابلتشريع؛ فليس هناك أدىن فرق بني من يقول بلسانه أبن الزًن أو الراب حالل ،وبني من يصدر
قانوًن ُيعل له صيغة اثبتة مستقرة خيضع هلا
قانون يبيح فيه الزًن أو الراب أو اخلمر ،وليس ذلك فحسب ،بل يصدر ً
الناس؛ وليس هذا فقط بل ُيعل للقانون من اجلزاء واإللزامية ما يكبل به الناس من ،وليس هذا فقط بل يعاقب كل
من خيرج عن هذا القانون  ،وليس هذا فقط بل لو أراد إنسان أن يطبق حد هللا على أخته أو على أمه أو على ابنته ملا
استطاع.
فهذه الصورة التشريعية هي أقوى بكثري على الداللة على االستحالل من التلفظ دون الفعل ،وهناك قاعدة أشار إليها
متاما كالذي يقول بلسانه أًن أستحل،
أهل العلم وهي أن الكتاب كاخلطاب ،فالذي يصدر ً
قانوًن إبابحة الزًن هو ً
وهذه القاعدة أشار إليها ابن قدامة الفقيه احلنبلي املشهور ،يف كتابه (املغين) اجمللد احلادي عشر ص 326؛ قال( :إن
الكتاب عند الفقهاء كاخلطاب ال فرق بينهم) ،وكذلك أشار إليه الشيخ أمحد الزرقا يف كتابه (شرح القواعد الفقهية)،
ذكر كذلك أن الكتاب كاخلطاب ،يف ص .285
قانوًن يبيح فيه التعامل ابلراب ،بل ويضع لذلك ضوابط وينظم املسألة يف غاية التنظيم ،مث ينظم الشرط
إذًا الذي يصدر ً
متاما؛ وكذلك الذي ينص يف القانون أن
واألعوان لتطبيق هذا القانون إلخضاع الناس له؛ فقد استحل الراب
ً
استحالال ً
قانوًن
املرأة إذا زنت وكان الزًن ابلرتاضي فال عقوبة عليها ،فهذا نص صريح ابستحالل الزًن ،وكذلك الذي يصدر ً
بيعا وشراءً ،ويصدر فوق
عاما
مستقرا على أن حملالت كذا وأماكن كذا وابرات كذا احلق يف استعمال اخلمر ً
وتشر ًيعا ً
ً
ذلك الرتاخيص بذلك؛ فهذا استحالل صريح للخمر اليت حرمها هللا تعاىل.
سورة التوبة\.31
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إ ًذا ليست صور االستحالل منحصرة يف التلفظ فقط ،بل االستحالل ابلكتابة؛ وتشريع القوانني أصرح يف الداللة على
االستحالل مبجرد التلفظ ابلكالم.
مستحل احلرام وحمرم احلالل كافر وإن زعم أنه ال يعتقد به:
قانوًن ،يبيح فيه التعامل ابلراب أو يبيح فيه الزًن بشروط أو يبيح يف اخلمر لبعض
إنساًن أصدر ً
مسألة أخرى؛ لو أن ً
صرح بلسانه فقال :أًن أحرم الراب أو الزًن أو اخلمر؛ فليس هناك أدىن اعتبار هلذا الكالم الذي
املناطق ،مث هذا الرجل ّ
9

ِ َّ ِ
َّه ْم َآمنُوا)( ) ،فبنص اآلية ك ّذب هللا دعواهم ابإلميان؛
ين يَ ْزعُ ُمو َن أَن ُ
يتعارض مع فعله ،يقول تعاىل( :أََملْ تَ َر إ َىل الذ َ
بسبب حتكيمهم لغري هللا -سبحانه وتعاىل ،-وهذا اآلية شرحناها ابلتفصيل ،ونقلنا كالم أهل العلم يف تفسريها.
وكذلك يقول تعاىل( :وي ُقولُو َن آمنَّا ِاب ََّّللِ وِابلَّرس ِ
ول َوأَطَ ْعنَا)
َ
ََ
َ ُ

(

9

0

) ،فيقولون بلساهنم حنن مؤمنون ،مث يف الواقع العملي:
1

9

ِِ ( )
ِ ِ
أبدا للزعم اجملرد والكالم الذي ال حقيقة
ني) ؛ إذًا ال اعتبار ً
ك َوَما أُولَئِ َ
يق ِمْن ُه ْم ِم ْن بَ ْعد ذَل َ
ك ِابلْ ُم ْؤمن َ
( ُمثَّ يَتَ َوَّىل فَ ِر ٌ
يشرع القوانني إبابحة الزًن أو الراب أو اخلمر؛
له ،أبن يقول بلسانه أًن أحرم الراب وأحرم الزًن واخلمر ،مث يف الواقع العملي ّ
مث ال يكتفي هبذا ،بل ُيعل هلذا القانون من القوة واجلربوت واإللزامية ما خيضع به الناس ،مث فوق ذلك ُيعل له احلماية
اضحا لتلك احملرمات القطعية.
من اجلنود والشرط واألعوان ،وكل هذه األمور
ً
استحالال و ً

وقد أشار هلذا املعىن الشيخ حممد بن إبراهيم يف جمموع فتاواه اجمللد السادس ص  ،189فقال -رمحه هللا( :-لو قال من
حكم القانون :أًن اعتقد أنه ابطل .فهذا ال أثر له ،بل هو عزل للشرع ،كما لو قال أحد :أًن أعبد األواثن ،وأعتقد أهنا
(

ابطل)

) ا.ه .

2

9
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3

8

مثال مثّل فيه هذا الذي ُيكم القانون مث يقول أًن مؤمن ،أو يبيح الزًن مث يقول هو حمرم عندي ،أو
فالشيخ ضرب لنا ً
اضحا ،فقال( :هو كمن يعبد األصنام مث يقول أًن أعتقد أهنا
يبيح الراب مث يقول هو حمرم عندي ،فضرب لنا ً
مثاال و ً
ابطل) ،فهذا الرجل ال ينفعه هذا الكالم ،بل احلكم كما قررًن من قبل ينزل على الظاهر ،بل نستدل ابلظاهر على
ِ َّ ِ
ك َوَما أُنْ ِزَل ِم ْن
َّه ْم َآمنُوا ِمبَا أُنْ ِزَل إِلَْي َ
ين يَ ْزعُ ُمو َن أَن ُ
كذب دعواه؛ كما استدلت اآلية بذلك ،فقال تعاىل( :أََملْ تَ َر إ َىل الذ َ

9

3

ِ
يدو َن أَ ْن ي تَحا َكموا إِ َىل الطَّاغُ ِ
وت َوقَ ْد أ ُِم ُروا أَ ْن يَ ْك ُف ُروا بِِه)( )؛ فحكم هللا -سبحانه وتعاىل -أهنم كاذبون
ك يُِر ُ
قَ ْبل َ
َ َ ُ
بدعواهم ابإلميان ،واثنيًا :حكم على دعواهم بلساهنم على اإلميان أبنه منتفي ال أثر له ،فوصفهم ابلنفاق واخلروج
وبني أن دعواهم ابللسان مع مناقضتهم الظاهرية جبوارحهم ومع حتكيمهم لغري ما أنزل هللا أبنه ال
واملروق عن دين هللاّ ،
أثر له.

فكما أننا نعتقد بكفر من يعبد األواثن مث يقول أًن أعتقد أهنا ابطل؛ فكذلك األصل أن ال خنتلف يف كفر من يستحل
الزًن والراب واخلمر ،وإن قال أًن أعتقد أهنا حمرمة ،فهذه دعوى ال برهان له ،بل نستدل على حتكيمه هلذه القوانني على
أنه كاذب يف دعواه ،وأنه صاحب اعتقاد كاذب.
َّسيء ِزيدةٌ ِيف الْ ُك ْف ِر يض ُّل بِِه الَّ ِذين َك َفروا ُُِيلُّونَه عاما وُُي ِرمونَه عاما لِي و ِ
ِ
اطئُوا ِع َّد َة َما
َُ
الدليل األول :قوله تعاىلَّ ( :إمنَا الن ُ َ َ
ُ َ ً َ َّ ُ ُ َ ً ُ َ
َ ُ
ِ
ِ
ين)
اَّللُ ُزيِّ َن َهلُْم ُسوءُ أ َْع َماهلِِ ْم َو َّ
اَّللُ فَيُ ِحلُّوا َما َحَّرَم َّ
َحَّرَم َّ
اَّللُ َال يَ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َكاف ِر َ

)

(

4

واألدلة على كون استباحة احملرمات وحترمي املباحات كفر أكرب خمرج من امللة أدلة كثرية نسوق بعضها ،منها قوله تعاىل:
(إَِّمنَا النَّ ِسيء ِزيدةٌ ِيف الْ ُك ْف ِر يض ُّل بِِه الَّ ِذين َك َفروا ُُِيلُّونَه عاما وُُي ِرمونَه عاما لِي و ِ
اَّللُ فَيُ ِحلُّوا َما َحَّرَم
اطئُوا ِع َّدةَ َما َحَّرَم َّ
َُ
ُ ََ
ُ َ ً َ َّ ُ ُ َ ً ُ َ
َ ُ

ِ
ِ
ين)
اَّللُ ُزيِّ َن َهلُْم ُسوءُ أ َْع َماهلِِ ْم َو َّ
َّ
اَّللُ َال يَ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َكاف ِر َ

(

).

5

9

فاآلية تتكلم عن النسيء؛ هذا التشريع الذي وضعه اجلاهليُّون؛ هللا -سبحانه وتعاىل -حرم القتال يف الشهور األربعة؛
رجب وذي القعدة وذي احلجة واحملرم ،وهذا التحرمي من األمور اليت بقيت كشريعة متبعة عند قريش من بقاي دين
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أحياًن يف بعض السنوات كانوا إذا احتاجوا
إبراهيم -عليه السالم ،-فكانوا أيخذون هبا ويطبقوهنا فيما بينهمّ ،إال أهنم ً
شهرا آخر.
أن يقاتلوا يف شهر من هذه الشهور ،أحلّوا فيه القتال والدم مث حرموا ً
بدال منه ً

حرم يف السنة أربعة شهور ،فهم إذا احتاجوا أن يقاتلوا يف شهر من هذه الشهور؛ يبيحوا ألنفسهم
فاهلل -عز وجلّ -
بديال عن ذاك ،فهذا
القتال والدماء خالفًا لشرع هللا تعاىل ،فيستحلوا ما حرم هللا ،مث أيتون يف شهر آخر فيحرمونه ً
استحالل ملا حرم هللا ويف نفس الوقت حترمي ملا أحل هللا ،فكفََّرُهم هللا -عز وجل -هبذا األمر.
يقول اإلمام ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية يف اجمللد الثاين ص ( :336هذا مما ذم هللا تعاىل به املشركني من تصرفهم يف
(

شرع هللا آبرائهم الفاسدة ،وتغيريهم أحكام هللا أبهوائهم الباردة ،وحتليلهم ما حرم هللا وحترميهم ما أحل هللا)

) ا.ه .

فالذي دفع املشركني هلذا السبيل آرائهم وأهوائهم واتباع املصلحة اليت يتصورون أهنا مصلحة.
يقول ابن حزم يف تفسريه هلذه اآلية ،يف كتابه الفصل اجمللد الثالث ص ( :245وحبكم اللغة اليت هبا نزل القرآن ،أن
الزيدة يف الشيء ال تكون البتة إال منه ال من غريه؛ فصح أن النسيء كفر وهو عمل من األعمال ،وهو حتليل ما حرم
هللا تعاىل ،فمن أحل ما حرم هللا تعاىل وهو عامل أبن هللا تعاىل حرمه؛ فهو كافر بذلك الفعل نفسه)

(

) ا.ه .

أوال تتكلم عن صورة ال دخل هلا
فهذه اآلية هي من أوضح األدلة يف الرد على الذين اشرتطوا االعتقاد؛ فاآلية ً
ابالعتقاد ،فصفة العمل الذي كفر به هؤالء القوم الذين أنزلت فيهم اآلية ،أهنم كانوا أيتون يف الشهور احملرمة خاصة
شهر احملرم فيحلونه ويبيحون فيه القتال والدماء ،مث أيتون يف شهر صفر فيحرمونه ومينعوا فيه الدماء والقتال؛ إ ًذا أيتون
حرمه هللا فيحلّونه ،وأيتون للشيء الذي أحلّه هللا فيحرمونه.
للشيء الذي ّ

حرم فيه القتال ،وكذلك
فهم عندما أابحوا القتال يف شهر احملرم مل يكونوا يعتقدوا أنه أصبح ً
مباحا ،بل يعرفون أن هللا ّ
ُيرمون القتال يف شهر صفر ،مل يكونوا يعتقدون أن شهر صفر ُحّرم من عند هللا؛ والدليل على ذلك أن هللا
عندما ّ
تعاىل قالُُِ ( :يلُّونَهُ عاماً َوُُيَِّرُمونَهُ عاماً) ،فهم يف العام الذي أحلوه كانوا يعلمون أنه حرام ،ولذلك عادوا يف العام القادم
أساسا على كفر العمل وعلى االستحالل
وحرموه أبنفسهم ،فالصورة ال تتحدث ً
أبدا عن االعتقاد ،وإمنا الصورة منصبة ً
تفسري ابن كثري ط الدار العلمية .132-4
()396
الفصل يف امللل واألهواء والنحل .114\3
()397
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العملي؛ والدافع إليه -كما قال ابن كثري -آرائهم الفاسدة وأهوائهم الباردة ،فهي آراء وأهواء جعلتهم يقدمون شرعتهم
على شرع هللا تعاىل ،فهم ملصلحة يروها ب ّدلوا احلرام إىل حالل واحلالل إىل حرام ،وبناءً على هذا التبديل كفروا عند هللا
تعاىل.
وهذا األمر أوضحه ابن حزم كما نقلنا لكم( :فصح أن النسيء كفر ،وهو عمل من األعمال ،هو حتليل ما حرم هللا)؛
فهم كفروا بعمل من األعمال وليس ابالعتقاد ،بل وكان االعتقاد ٍ
ابق على ما هو عليه بتحرمي الشهور احلرم ،ولكنهم
عندما حرموا احلالل وأحلوا احلرام كفروا هبذا الفعل ،فهذا الفعل كفر خمرج من امللة وال ينظر إىل االعتقاد واالستحالل
وغريها.
آَّللُ أ َِذ َن لَ ُك ْم أ َْم
اَّللُ لَ ُك ْم ِم ْن ِرْزٍق فَ َج َع ْلتُ ْم ِمْنهُ َحَر ًاما َو َح َالًال قُ ْل َّ
الدليل الثاين والثالث :قوله تعاىل( :قُ ْل أ ََرأَيْتُ ْم َما أَنْ َزَل َّ
اَّللِ تَ ْفتَ ُرو َن)
َعلَى َّ

(

8

3

9

)
صف أَلْ ِسنَ ت ُكم الْ َك ِذب ه َذا ح َال ٌل وه َذا حرام لِت ْفت روا علَى َِّ
ِ ِ
اَّلل
 ،وقوله تعاىلَ( :ال تَ ُقولُوا ل َما تَ ُ
َ َ َ َ َ ََ ٌ َ َُ َ
ُ ُ

ِ
ِ
الْ َك ِذب إِ َّن الَّ ِذين ي ْفت رو َن علَى َِّ ِ
اب أَلِ ٌيم)
َ َ َُ َ
يل َوَهلُْم َع َذ ٌ
اَّلل الْ َكذ َ
َ
ب َال يُ ْفل ُحو َن َمتَاعٌ قَل ٌ

(

9

).

كفر أكرب خمرج من امللة قوله تعاىل( :قُ ْل
كذلك من تلك اآليت اليت توضح لنا أن التحليل والتحرمي خبالف شرع هللا ٌ
اَّللِ تَ ْفتَ ُرو َن)( ) ،وكذلك قوله
آَّللُ أ َِذ َن لَ ُك ْم أ َْم َعلَى َّ
اَّللُ لَ ُك ْم ِم ْن ِرْزٍق فَ َج َع ْلتُ ْم ِمْنهُ َحَر ًاما َو َح َالًال قُ ْل َّ
أ ََرأَيْتُ ْم َما أَنْ َزَل َّ
اَّللِ الْ َك ِذ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين يَ ْفتَ ُرو َن َعلَى
ب َه َذا َح َال ٌل َوَه َذا َحَر ٌام لِتَ ْفتَ ُروا َعلَى َّ
تعاىلَ( :ال تَ ُقولُوا ل َما تَص ُ
َ
ف أَلْسنَ تُ ُك ُم الْ َكذ َ
ب إ َّن الذ َ
ِ
ِ
َِّ ِ
اب أَلِ ٌيم)
يل َوَهلُْم َع َذ ٌ
اَّلل الْ َكذ َ
ب َال يُ ْفل ُحو َن َمتَاعٌ قَل ٌ

(

يقول ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية:

سورة يونس\ .59
()398
سورة النحل\.117-116
()399
سورة يونس\ .59
()400
سورة النحل\.117-116
()401
246
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1

0

0

4

(هنى تعاىل عن سلوك سبيل املشركني؛ الذين حللوا وحرموا مبجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه من األمساء آبرائهم من
البحرية والسائبة والوصيلة واحلام وغري ذلك ،مما كان شرعا هلم ابتدعوه يف جاهليتهم ،فقال :وال تقولوا ملا تصف
ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفرتوا على هللا الكذب ،ويدخل يف هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها
مستند شرعي ،أو حلل شيئا مما حرم هللا ،أو حرم شيئا مما أابح هللا مبجرد رأيه وتشهيه ،وما يف قوله :ملا تصف
مصدرية ،أي وال تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم ،مث توعد على ذلك فقال( :إِ َّن الَّ ِذين ي ْفت رو َن علَى َِّ ِ
ب َال
َ َ َُ َ
اَّلل الْ َكذ َ
يُ ْفلِ ُحو َن)؛ أي يف الدنيا وال يف اآلخرة ،أما يف الدنيا فمتاع قليل ،وأما يف اآلخرة فلهم عذاب أليم)

(

) اه .

فإذا دفع الرأي واهلوى اإلنسان لتحليل احلرام أو حترمي احلالل بدون اعتقاد ،فقد وقع يف الكفر األكرب املخرج من امللة.
وهناك فائدة نقلها الشيخ الشنقيطي عن النفي املطلق للفالح ،أي عندما تنفي آية الفالح مطل ًقا عن شخص ما؛
(

يقول -رمحه هللا -يف تفسريه أضواء البيان( :الفالح ال ينفى ابلكلية نفيا عاما إال عمن ال خري فيه وهو الكافر)
اه .

).

أقوال ألهل العلم تنص على تكفري من حيلل احلرام أو حيرم احلالل-:
ننتقل بعد هذا لنقل بعض أقوال أهل العلم يف النص على كفر الذي ُيلل احلرام أو ُيرم احلالل ،وأول هؤالء شيخ
مر معنا يف اجمللد الثالث من جمموع الفتاوى ص  267يقول -رمحه هللا:-
اإلسالم ابن تيمية ،كما ّ
(واإلنسان مىت حلل احلرام -اجملمع عليه -أو حرم احلالل -اجملمع عليه -أو بدل الشرع -اجملمع عليه -كان كافرا مرتدا
(

ابتفاق الفقهاء).

) اه .

4

تفسري ابن كثري ط الدار العلمية .523-4
()402
أضواء البيان .39 -4
()403
جمموع الفتاوى .267-3
()404
247
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2

وكذلك منهم ابن حزم كما يف الفصل يقول -رمحه هللا( :-فمن أحل ما حرم هللا تعاىل وهو عامل أبن هللا تعاىل حرمه
(

فهو كافر بذلك الفعل نفسه)

5

) اه .

4

0

يف كالم ابن حزم إشارة إىل أن املناط املكفر هو الفعل وليس االعتقاد ،وهذا القاعدة ّقررًنها عن حديثنا عن العالقة
بني الظاهر والباطن.
وكذلك يقول اإلمام النووي يف كتابه (روضة الطالبني وعمدة املفتني) يف اجمللد العاشر ص -( :65وكذلك يكفر من-
(

استحل حمرما ابإلمجاع كاخلمر واللواط ،أو حرم حالال ابإلمجاع).

) اه .

0

6

وحرم البيع فهذا حكمه الكفر ابتفاق الفقهاء ،ومثله أن أيت حاكم فيحرم الزواج أو يضع للزواج
فلو جاء حاكم ّ
مثاال على حترمي احلالل اجملمع
شروط ما أنزل هللا هبا من سلطان ،وهذه املسألة بعينها ضرهبا اإلمام أبو يعلى احلنبلي َ
فرا أكرب؛ ومن هذا من يقصر الزواج على
عليه ،وسيأيت معنا نصه ،فقال أن الذي ُيرم بعض صور النكاح فهو كافر ك ً
أحل هللا ،كما يكفر من ابب آخر هو القومية اليت أفىت
جنسية من اجلنسيات ،فهو يكفر من هذا الباب أي حترمي ما ّ
أئمة العلم أبهنا كفر ،وكذلك من هذا من ُيعل النكاح قاصر على واحدة ،فيمنع الزواج من اثنني أو ثالث أو أربع،
أيضا من صور حترمي احلالل اجملمع عليه.
فهو ً
وقد شرح اخلطيب الشربيين يف كتابه (مغين احملتاج) كالم اإلمام النووي ،فقال -رمحه هللا -يف ذكر ما يرتد به املسلم:
(فمن( ..حلل حمرما ابإلمجاع كالزًن وعكسه) ،واللواط والظلم وشرب اخلمر ومن هذا لو اعتقد حقية املكس..
(وعكسه) أبن حرم حالال ابإلمجاع كالبيع والنكاح (أو نفى وجوب جممع عليه) ،كأن نفى وجوب ركعة من الصلوات
اخلمس (أو عكسه ..كفر) ،أبن اعتقد وجوب ما ليس بواجب ابإلمجاع كزيدة ركعة من الصالة املفروضة أو وجوب
(

صوم يوم من شوال).

) اه .

7

الفصل يف امللل واألهواء والنحل .114\3
()405
روضة الطالبني وعمدة املفتني -كتاب الردة.64\10 -
()406
مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج .430\5
()407
248
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أصال أي
فالشيخ ذكر أن الذي يستحل الظلم يكفر؛ فما ابلك إذا كانت القرائن تلو القرائن توضح أن الرجل ال يضع ً
اعتبار للناس ،ويعترب نفسه اآلمر الناهي احلاكم الذي يفعل ما يريد وال يسأل عما يفعل.
مث أييت أبو يعلى احلنبلي القاضي الفقيه املشهور يف كتاب (املعتد يف أصول الدين) ص ( :272ومن اعتقد حتليل ما
حرم هللا ورسوله ابلنص الصريح ،أو أمجع املسلمون على حترميه فهو كافر ،كمن أابح شرب اخلمر ومنع الصالة والصيام
والزكاة ،وكذلك من اعتقد حترمي شيء حلله هللا وأابحه ابلنص الصريح ،أو أابحه رسوله أو املسلمون مع العلم بذلك،
فهو كافر كمن حرم النكاح والبيع والشراء على الوجه الذي أابحه هللا -عز وجل ،-والوجه فيه أن يف ذلك تكذيباً هلل
(

تعاىل ولرسوله يف خربه ،وتكذيباً للمسلمني يف خربهم ،ومن فعل ذلك فهو كافر إبمجاع املسلمني).

8

) اه .

خمصص بواحدة دون
وليس من الوجه الذي أابحه هللا أن ُيعل الزواج مقصور على جنسية من اجلنسيات ،أو أن ُيعل ّ
اإلثنني والثالث واألربع ممّا أابحه هللا -عز وجل ،-بل هذا حترمي واضح ملا أحل هللا تعاىل.
يقول الشيخ حممد سلطان املعصومي يف كتابه (حبل الشرع املتني) ص ( :108إن حترمي احلالل وحتليل احلرام القطعي
كفر ،وكذا احلكم يف احلل واحلرمة واملنع واجلواز جزافاً بال دليل ،فمن حرم ما حلله الشرع أو عكسه فقد كفر ،لقول
صف أَلْ ِسن ت ُكم الْ َك ِذب ه َذا حالَ ٌل وه َذا حرام لِّت ْفت رواْ علَى ِ ِ
ِ ِ
ب إِ َّن
َ َ َ َ َ ََ ٌ َ َُ َ ّ
اَّلل الْ َكذ َ
هللا تعاىل يف سورة النحلَ ( :والَ تَ ُقولُواْ ل َما تَ ُ َ ُ ُ
الَّ ِذين ي ْفت رو َن علَى ِ ِ
ب الَ يُ ْفلِ ُحو َن)
َ َ َُ َ ّ
اَّلل الْ َكذ َ

(

)(

) اه .

9

0

0

1

يقول اإلمام الشوكاين يف كتابه (الدواء العاجل يف دفع العدو الصائل) ،املطبوع ضمن جمموعة الرسائل السلفية ص ،34
جدا؛ ألنه فيها رد صريح على الذي يشرتطون االعتقاد يف احلكم ابلكفر على شخص ما،
وانتبه هلذه الفتوى املهمة ً
يقول -رمحه هللا:-

املعتمد يف أصول الدين ().272 - 271
()408
سورة النحل\116
()409
حبل الشرع املتني ص .108
()410
249
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4

استحالال أو
عنادا أو
ً
متردا أو ً
(وقد تقرر يف القواعد اإلسالمية أن منكر القطعي ،وجاحده ،والعامل على خالفه ً
(

استخفافًا؛ كافر ابهلل وابلشريعة املطهرة اليت اختارها لعباده).

) اه .

1

1

متمردا أو
ففرق الشيخ -رمحه هللا -بني االستحالل والعناد واالستخفاف والتمرد ،فهو يكفر سواء كان
ً
مستحال أو ً
أبدا يف االستحالل واجلحود ،وإمنا له أبواب أخر أعظمها العناد واالستكبار
معاندا أو مستخ ًفا ،فالكفر غري حمصور ً
ً
واإلابء عن اخلضوع حلكم هللا وحكم رسوله ،وسيأيت معنا هذا يف مبحث مستقل؛ وقد ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن
تيمية ،وهو كذلك الباب الرابع من أبواب الكفر الذي ع ّدها شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب.
معتقدا يعرف أمر هللا ورسوله ،ولكنه العناد واإلابء واالستكبار عن
ومن هذا الباب كفر إبليس -لعنه هللا -فهو كان ً
حكم هللا تعاىل ،وكفر الذي يكفر من هذا الباب أعظم بكثري من الذي يكفر من ابب التكذيب كما قال ابن تيمية؛
أبدا يف اعتقاد القلب ،والقائلون هبذا هم غالة املرجئة واجلهمية،
ألنه عرف احلق مثّ أعرض عنه ،إ ًذا الكفر ال ينحصر ً
أبدا من أهل السنة واجلماعة.
ومل يقل هبذا ً
اضحا ملا
وكذلك من العلماء الذين تكلموا على هذه املسألة ،وأشاروا إىل أن القوانني الوضعية تتضمن
ً
استحالال و ً
حرمه هللا -عز وجل ،-اإلمام أمحد شاكر كما يف (عمدة التفسري)؛ يقول -رمحه هللا -يف اجمللد الثاين ص  177يف
ّ
َّ ِ
ب ِمن َِّ
ِ ِ
ِ ٍ
الراب إِ ْن ُكْن تُم م ْؤِمنِ َ ِ
اَّلل
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا َّ
ُْ
اَّللَ َوذَ ُروا َما بَق َي م َن َِّ
ني * فَإ ْن َملْ تَ ْف َعلُوا فَأْذَنُوا حبَْر َ
تفسريه لقولهَ ( :ي أَيُّ َها الذ َ
َوَر ُسولِِه)

(

):

2

1

4

قليال ،وقد ضربت عليها
"فانظروا أيها املسلمون -إن كنتم مسلمني -إىل بالد اإلسالم يف كافة أقطار األرض إال ً
القوانني الكافرة امللعونة املقتبسة من قوانني أوروبة الوثنية امللحدة ،اليت استباحت الراب استباحة صرُية أبلفاظها وروحها،
واليت يتالعب فيها واضعوها ابأللفاظ ،بتسمية الراب فائدة ،حىت لقد رأينا ممن ينتسب إىل اإلسالم من رجال هذه
القوانني ومن غريهم ممن ال يفقهون من ُيادل عن هذه الفائدة ،ويرمي علماء اإلسالم ابجلهل واجلمود ،إن مل يقبلوا

الفتح الرابين من فتاوى الشيخ الشوكاين مجع أبو مصعب حممد صبحي بن حسن حالق .5750\11
()411
سورة البقرة\ .279-278
()412
250

منهم ه ذه احملاوالت إلابحة الراب .أيها املسلمون! إن هللا مل يتوعد يف القرآن ابحلرب على معصية من املعاصي غري الراب،
(

3

) اه .

فانظروا إىل أنفسكم وأممكم ودينكم ،ولن يغلب هللا غالب".

1

سن قانون ُيدد فائدة
وهذه اآلية هتدد بشن حرب من هللا ورسوله على الذي يتعامل ابلراب ،ال الذي يبيح الراب ،وي ّ
الراب ،وينشئ مراكز ومنشآت ربوبية شاهقة ،وُيعل له األعوان والشرط واجلند والدرك حلمايته .فاهلل توعد ابحلرب منه
على الذي يفعل املعصيةّ ،أما الذي يستبيح الراب فهذا أمره أعظم.
أحل الراب بصورة صرُية! بل دعا الناس شرقًا وغرًاب للتعامل ابلراب،
فاهلل توعد املتعامل ابلراب حبرب منه؛ فما ابلك ابلذي ّ
حرم هللا.
وهذه أمور كلها واضحة أهنا استحالل ملا ّ

وكذلك من هؤالء املعاصرين الذين تكلموا عن هذه اآلية الشيخ حممد يسني يف كتابه (اإلميان) ص " :103فمن سن
قانوًن يبيح الزًن أو الراب ،أو أي شيء من املعاصي املتفق على حرمتها يف شرع هللا فقد كفر ،ويكفر مجيع من يساهم
ً
(

برضاه يف إصدار مثل هذا القانون".

4

) اه .

4

1

فال يكفر فقط احلاكم والسلطان وامللك بل كل من يساهم معه يف إصدار هذا التشريع الذي ُيرم احلالل فقد كفر،
صرح اإلمام أبو يعلى.
وهذه املسألة فيها إمجاع؛ كما نقلنا لكم كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية وكما ّ
تويل الكافرين.
املناط الثالثّ :
5

4

1

( ) تويل الكافرين هو املناط الرابع الذي يكفر به احلكام بغري ما أنزله هللا ،وهذا الوجه الرابع يدخل يف قوله تعاىل:
ِ
َّ ِ
ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَ ْع ٍ
اَّللَ َال
ض َوَم ْن يَتَ َوَّهلُْم ِمْن ُك ْم فَِإنَّهُ ِمْن ُه ْم إِ َّن َّ
َّص َارى أ َْوليَاءَ بَ ْع ُ
ين َآمنُوا َال تَتَّخ ُذوا الْيَ ُه َ
ود َوالن َ
( َي أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِِ
ني)
يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ

(

) ؛ فهذه اآلية تتكلم عن تلك العقيدة املغيبة عقيدة الوالء والرباء؛ وملوضوع الوالء والرباء معنا

عمدة التفسري .196\2
()413
اإلميان حملمد نعيم يسني .17
()414
بداية امللف التاسع عشر.
()415
سورة املائدة51-
()416
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1

4

حديث مستقل ابلتفصيل اململ ،ولكن نتكلم هنا عن ما يناسب عقيدة احلاكمية واحلكم بغري ما أنزل هللا ،فنقول
هؤالء احلكام يكفرون من هذا الوجه؛ بكون اتباعهم لقوانني اليهود والنصارى وحتكيمهم هلذه القوانني من أصرح صور
نص أهل العلم على صاحبها ابلكفر والردة عن دين هللا.
املواالة لليهود والنصارى ،واليت ّ
إذًا هذا املناط الرابع يتمثل يف كون هؤالء احلكام اختذوا اليهود والنصارى أولياء من دون هللا -سبحانه وتعاىل ،-ومتثلت
هذه الوالية يف كوهنم أخذوا منهم قانوهنم وتشريعهم ونظامهم وعاداهتم وح ّكموها يف بالد املسلمني ،وسيأيت معنا كالم
أهل العلم أ ّن هذه الصورة من أصرح صور املواالة املكفرة ،اليت حنكم على فاعلها ابلكفر واخلروج من دين هللا -
سبحانه وتعاىل.-
َّ ِ
ِ
َّص َارى أ َْولِيَاءَ)؛ هذه اآلية جاءت مباشرَة بعد أن انتهى
ين َآمنُوا َال تَتَّخ ُذوا الْيَ ُه َ
ود َوالن َ
وأتمل هذه اآليةَ ( :ي أَيُّ َها الذ َ
املوىل -سبحانه وتعاىل -من حديثه عن موضوع احلاكمية ،فجاءت بعد تلك اآليت من سورة املائدة واليت فصلنا
ول َال َُيزنْ َّ ِ
ين يُ َسا ِرعُو َن ِيف الْ ُك ْف ِر)..
الكالم عنها ،واليت تبدأ من قوله تعاىلَ ( :ي أَيُّ َها َّ
الر ُس ُ ْ ُ َ
ك الذ َ

(

اجل ِ
اهلِيَّ ِة ي ب غُو َن ومن أَحسن ِمن َِّ
ْما لَِق ْوٍم
ْم َْ
اَّلل ُحك ً
َْ َ َ ْ ْ َ ُ َ
تتكلم عن احلاكمية ،وهي قوله تعاىل( :أَفَ ُحك َ

)

 ،إىل آخر آية

يُوقِنُو َن)

) .فبعد

(
9

َّ ِ
ِ
َّص َارى أ َْولِيَاءَ)
ين َآمنُوا َال تَتَّخ ُذوا الْيَ ُه َ
ود َوالن َ
هذه اآلية جاءت هذه اآليةَ ( :ي أَيُّ َها الذ َ
ط حمكم من احلكيم -سبحانه وتعاىل ،-فبعد أن حتدث هللا تعاىل عن موضوع احلاكمية ،وعن قضية
ففي اآليت رب ٌ
التشريع والتحليل والتحرمي ،وعن كون الكفار واملنافقني يصدون عن حكم هللا إىل حكم غريه ،فبعدها مباشرةٌ وبعد أن
َّ ِ
اَّلل حك ِ ٍ ِ
قال تعاىل( :أَفَحكْم ْ ِ ِ
ِ
ين َآمنُوا
اجلَاهليَّةَ يَْب غُو َن َوَم ْن أ ْ
ُ
َح َس ُن م ْن َّ ُ ً
ْما ل َق ْوم يُوقنُو َن) ،جاءت هذه اآليةَ ( :ي أَيُّ َها الذ َ
ِ
َّص َارى أ َْولِيَاءَ).
َال تَتَّخ ُذوا الْيَ ُه َ
ود َوالن َ
(

).

وهذا الكالم يعين أن أول صور الوالية وأقطعها يف الداللة على مودة هؤالء املرتدين للكفار من اليهود والنصارى
وغريهم؛ أهنم سارعوا إليهم ونبذوا كتاب هللا وحكمه ،وأخذوا منهم القوانني الوضعية وطبقوها على بالدهم ،فالقوم بلغوا
سورة املائدة\.41
()417
املائدة\50
()418
املائدة\.51
()419
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من حمبتهم هلم تلك الدرجة ،اليت من أجلها أعرضوا عن حكم هللا وأخذوا أحكامهم ،فهي صورة قطعية الداللة على
كفر هؤالء القوم وردهتم عن دين هللا.
وأهل العلم عندما تكلموا يف قضية املواالة واملعاداة ذكروا أن للوالء عدة معان وصور ،فمن هذه الصورة وتلك املعاين
معىن لغوي وشرعي قاطع الداللة.
اليت ذكروها للوالء هي والء الطاعة واالتباع ،وهذا ً
تويل هلم:
األدلة القرآنية على أن حتكيم قوانني الكفار ّ
الرس َ ِ ِ
ِ
ني لَهُ ا ْهلَُدى َويَتَّبِ ْع َغْي َر َسبِ ِيل
ول م ْن بَ ْعد َما تَبَ َّ َ
ومن أدل اآليت اليت تبني لنا هذا املعىن قوله تعاىلَ ( :وَم ْن يُ َشاق ِق َّ ُ
الْم ْؤِمنِني نُولِِّه ما تَوَّىل ونُ ِ ِ
تمِ
ص ًريا)
ُ َ َ َ َ َ ْ
صله َج َهن ََّم َو َساءَ ْ َ
تويل.
الكافرين ،فاالتباع ّ

(

0

2

)؛ فحكم تعاىل أن الذي يتبع غري سبيل املؤمنني قد توىل هؤالء

وكذلك قوله تعاىل( :اتَّبِعُوا َما أُنْ ِزَل إِلَْي ُك ْم ِم ْن َربِّ ُك ْم َوَال تَتَّبِعُوا ِم ْن ُدونِِه أ َْولِيَاءَ قَلِ ًيال َما تَ َذ َّك ُرو َن)
على أن الذي يتبع غري هللا ورسوله قد اختذه وليًا.

(

)
حكم
 ،فهذه اآلية ٌ

وحنن عند حديثنا يف املفردة األوىل عن اتريخ احلكم مبا أنزل هللا ،ذكرًن أن تلك القوانني الوضعية املقتبسة من الشرق أو
من الغرب -من فرنسا أو من بريطانيا أو من أمريكا ،-وأن الباب الرئيسي الذي وجلت منه القوانني الوضعية كان
انكسار حاجز الوالء والرباء بني الدولة العثمانية وبني الدول األجنبية؛ فعندما انكسر هذا اجلدار واستطاعت الدول
األجنبية أن حتصل هلا كثري امتيازات داخل الدولة العثمانية؛ بدأت تدخل لنا التشريعات الوضعية.
وكذلك كان األمر يف اجلزيرة العربية؛ فقلنا أن بداية دخول القوانني الوضعية للمملكة مل يكن إال بعد أن انكسر حاجز
املوالة واملعاداة بني املسلمني والكفار يف عصر امللك عبد العزيز ،فدخلت القوانني الوضعية من ابب الشركات األجنبية
واالمتيازات اليت أعطيت لغري املسلمني؛ فهي صورة قطعية ملواالة اليهود والنصارى وغريهم من الكفار.

سورة النساء\.115
()420
سورة األعراف\.3
()421
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1

َّ ِ
ين َآمنُوا إِ ْن تُ ِطيعُوا فَ ِري ًقا ِم َن
وهناك آيت وضحت هذا املعىن
ً
توضيحا ال مزيد بعده ،منها قوله تعاىلَ ( :ي أَيُّ َها الذ َ
2

2

ِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
ين)( ) ،فبني تعاىل أن طاعة فريق واحد من الكفار من اليهود أو
ين أُوتُوا الْكتَ َ
اب يَ ُرُّدوُك ْم بَ ْع َد إميَان ُك ْم َكاف ِر َ
الذ َ
كفر أكرب خمرج من امللة ،وحنن اليوم أطعنا فرق كثرية من الكافرين؛ بل أطعنا حىت اهلندوس والسيخ
النصارى أو غريهم ٌ
والبوذيني ،فأعرضنا عن كتاب هللا وسنة نبيه -عليه الصالة والسالم -و ما تركنا ملة إال واتبعناها؛ فاآلية مصرحة
فضال عن غريهم من الكفار ،وهو حكم واضح الداللة أن الذي يتبع الكفار يف
وحمذرة عن طاعة أهل الكتاب ً
تدا.
كافرا مر ً
أحكامهم قلت أو كثرت فقد ارتد عن دين هللا وصار ً

4

ِ
الرد بطاعة فر ٍيق منهم للمبالغة يف
يقول أبو السعود يف تفسريه هلذه اآلية يف اجمللد األول من تفسريه ص :523
(تعليق ّ
ُ

ِ
ِ
االجتناب عن مصاحبتهم ابلكلية ،فإنه يف َّقوةِ أ ْن يُقال ال تُطيعوا فريقاً)
وإُياب
التحذير عن طاعتهم
َّ ِ
ين َآمنُوا إِ ْن تُ ِطيعُوا) ،مث ذكر
ويف هذه اآلية نكتة ذهبية مهمة ً
جدا فانتبهوا هلا ،هللا -عز وجل -قالَ ( :ي أَيُّ َها الذ َ
ِ َّ ِ
ِ
اب) ،ولكنه مل يذكر يف أي شيء نطيعهم؛ لإلشارة إىل أن النهي عن
ين أُوتُوا الْكتَ َ
معمول الفعل فقال( :فَ ِري ًقا ّم َن الذ َ
ِ ِ
فحذف منه املتعلق املعمول فيه ليفيد تعميم املعىن؛ أي إيكم
عدم طاعتهم مطلق؛ فهذا الفعل (إ ْن تُطيعُوا) جاء مطل ًقا ُ
أن تطيعوهم يف أي شيء؛ سواء يف املأكل أو املشرب والعادات أو التقاليد ،فما ابلك يف طاعتهم ابلتشريع والتحليل
فضال عن طاعة غريهم من الكفار.
والتحرمي واألحكام؛ فاآلية مصرحة وحم ّذرة عن طاعة أهل الكتاب ً
(

) اه .

ِ ِ َّ ِ
َّ ِ
ين َك َف ُروا
ين َآمنُوا إ ْن تُطيعُوا الذ َ
كذلك آية أخرى مصرحة هبذا املعىن ومؤكدة هلذا املفهوم هي قوله تعاىلَ ( :ي أَيُّ َها الذ َ
4

2

4

ِ
ِ
ِ
ين)( )  ،فهذه اآلية قريبة عن اآلية السابقة ،فقال تعاىل( :يَ ُرُّدوُك ْم) :فهي ردة
يَ ُرُّدوُك ْم َعلَى أ َْع َقاب ُك ْم فَتَ ْن َقلبُوا َخاس ِر َ
عن الدين وخروج ورجوع عن اإلميان إىل الكفر وخسران يف الدنيا واآلخرة.

سورة آل عمران\.100
()422
تفسري أيب السعود (إرشاد العقل السليم إىل مزاي الكتاب الكرمي) .64\2
()423
سورة آل عمران\.149
()424
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3

يقول الشيخ سليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب عن هذه اآلية يف كتابه املشهور (الدالئل يف حكم مواالة
أهل اإلشراك) ص " :33فأخرب تعاىل :أن املؤمنني إن أطاعوا الكفار ،فالبد أن يردوهم على أعقاهبم عن اإلسالم؛ فإهنم
(

ال يقنعون منهم بدون الكفر .وأخرب :أهنم إن فعلوا ذلك ،صاروا من اخلاسرين يف الدنيا واآلخرة.

5

) "اه .

فاهلل -عز وجل -من سننه الكونية والقدرية أنه ربط بني طاعة الكفار وبني الردة عن دين هللا ،فكلما أطاع املؤمنون
اتما؛ وهذا هو هدفهم كما قال تعاىل:
الكفار يف شيء سيطلبوا املزيد حىت يسلخون املؤمنني عن دينهم
ً
انسالخا ً
ِ
ِِ ِ
استَطَاعُوا)
( َوَال يََزالُو َن يُ َقاتلُونَ ُك ْم َح َّىت يَ ُرُّدوُك ْم َعن دين ُك ْم إِن ْ
7

(

)

2

6

َّص َارى
ضى َعْن َ
وقال تعاىلَ ( :ولَ ْن تَ ْر َ
ك الْيَ ُه ُ
ود َوَال الن َ
4

2

َح َّىت تَتَّبِ َع ِملَّتَ ُه ْم)( ) ،ولذلك من طبيعة التنازالت أن الذي يبدأ ويقدم التنازالت يف الدين -سواء لليهود والنصارى
أو للطواغيت واملرتدين -لن يتوقف عند حد معني ،وسيبدأ من أول شيء وحىت خيرج من الدين.
فالتنازالت هي مثل (الزحليقة) ،فالذي يبدأ يف أوهلا فما هي ّإال فرتات يسرية وُيد نفسه يف القاع ،وهذه سنة رأيناها
أبعيننا يف واقعنا املعاصر وقرأًنها يف كتاب هللا؛ أن التنازالت ال ح ّد هلا ،فالذي يبدأ ويقدم تنازالت لليهود والنصارى
أصال حرب عقائدية تستهدف أول ما
أو الطواغيت لن يرتكوا له دينه سليم؛ ألن القضية قضية دين ،فاحلرب ً
تستهدف هذا الدين وال تستهدف األمور األخرى ،والذي يبدأ يتنازل عن دينه ملصلحة يف رأيه لن يتوقف ّإال وقد
تنازع عنه كله ،شعر أو مل يشعر ،كما قال تعاىل( :الَّ ِذين ض َّل سعي هم ِيف ْ ِ
َّه ْم ُُْي ِسنُو َن
احلَيَاة الدُّنْيَا َوُه ْم َُْي َسبُو َن أَن ُ
َ َ َ ُْ ُ ْ
8

2

4

صْن ًعا)( ) ،فيظن أنه يصلح وأنه صاحب الفهم السليم املعتدل ،مث يف اآلخرة يصدم ابحلقيقة والت حني مندم ،ومن
ُ
أكثر الشعارات اليت سرتدد يوم القيامة (ي ليت) و(ريب أرجعون).
يقول الشيخ أمحد شاكر تعلي ًقا على هذه اآلية يف عمدة التفسري اجمللد الثالث ص ( :51وقد وقع املسلمون يف هذه
العصور األخرية فيما هناهم هللا عنه من طاعة الذين كفروا ،فأسلموا إىل الكفار عقوهلم وألباهبم ،وأسلموا إليهم يف بعض
الدالئل يف حكم مواالة أهل اإلشراك ص .33
()425
سورة البقرة .217
()426
سورة البقرة\.120
()427
سورة الكهف\.104
()428
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أتباعا لدول هي ألد أعداء اإلسالم
األحيان بالدهم ،وصاروا يف كثري من األقطار رعية للكافرين من احلاكمني ،و ً
واملسلمني ،ووضعوا يف أعناقهم ربقة الطاعة هلم ،مبا هو من حق الدولة من طاعة احملكوم للحاكم ،بل قاتل ًنس
(

ينتسبون لإلسالم من رعاي الدول العدوة لإلسالم إخواهنم املسلمني يف دول كانت إسالمية إذ ذاك)

) اه .

فهم أسلموا هلم عقوهلم وألباهبم -كما قال الشيخ -ابسترياد تلك القوانني الوضعية وتطبيقها يف واقع املسلمني ،والشيخ
يقول أهنم أسلموا هلم يف بعض األحيان بالدهم ،وحنن نقول بل يف كل األحوال ،فبالدًن اليوم هي يف احلقيقة مستعمرة
وإن كان بصورة خفية ،فالصورة اآلن واضحة إال ملن يف قلبه غبش ،ممن يظن حىت اآلن أن هؤالء والة أمور ،فهذا من
األموات وإن ظن أنه من األحياء.
عقال
عم البالء فظهر حكام يف كثري من البالد اإلسالمية يدينون ابلطاعة للكفار ً
مث يقول الشيخ أمحد شاكر( :مث َّ
وروحا وعقيد ًة ،واستذلوا الرعية من املسلمني وبثوا فيهم عداوة اإلسالم ابلتدريج ،حىت كادوا يردوهم على أعقاهبم
ً
فإًن هلل َّ
خاسرين ،وما أولئك ابملسلمنيَّ ،
وإًن إليه راجعون)

(

) اه .

0

3

اضحا عن املوالة إليهم ،مث
تعبريا و ً
فهؤالء احلكام الذي يتكلم عنهم الشيخ من شدة حبهم للكفار يعلقون الصليب ً
يستذلوننا حلساب اليهود والنصارى ،وفتحوا املعتقالت حلساب اليهود والنصارى ،وقتلوا الدعاة إرضاءً لليهود
والنصارى ،وهتكوا أعراض النساء والرجال حلساب اليهود والنصارى ،ومن آخر ما ورد يف نشرات املسعري والفقيه؛
أهنم يف سجن (الرويس) يف جدة انتهكوا أعراض الرجال ومارسوا معهم الفاحشة واللواط ،فلم يهتكون أعراض النساء
فقط بل حىت أعراض الرجل.
مث عملوا على أن ينشئوا ًنشئة من أبناء املسلمني ال تعرف عن دينها شيء ،وخري شاهد على ذلك نظرة سريعة لواقعنا
فصلنا هذا األمر عند حديثنا عن الضرورات اخلمس يف ظل القوانني الوضعية ،ورأينا مقام الدين يف هذا
املعاصر ،وحنن ّ
لقوانني الوضعية ،ورأينا أن الردة أبيحت لكل من يريد؛ ألن قوانينهم ال جترم الردة بل تنص يف دساتريهم على حرية

عمدة التفسري خمتصر تفسري ابن كثري ألمحد شاكر.15/3 :
()429
عمدة التفسري خمتصر تفسري ابن كثري ألمحد شاكر.15/3 :
()430
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االعتقاد وحرية املعتقد ،بل بعضهم ينص على أن الذي يهني علم دولة أجنبية يعاقب بسنة على األقل ،فقلبوا الكفر
إميان واإلميان كفر.
ِ ِ ِ
ِ َّ ِ
ني َهلُُم
ين ْارتَ ُّدوا َعلَى أ َْد َاب ِره ْم م ْن بَ ْعد َما تَبَ َّ َ
كذلك من تلك اآليت اليت تتحدث عن هذه املسألة قوله تعاىل( :إ َّن الذ َ
ِِ
ِ
اَّللُ َسنُ ِطيعُ ُك ْم ِيف بَ ْع ِ
اَّللُ يَ ْعلَ ُم
ض ْاأل َْم ِر َو َّ
ين َك ِرُهوا َما نََّزَل َّ
ا ْهلَُدى الشَّْيطَا ُن َس َّوَل َهلُْم َوأ َْملَى َهلُْم * ذَل َ
ك ِأبَن ُ
َّه ْم قَالُوا للَّذ َ
1

4

3

إِ ْسَر َارُه ْم)( ) ،فهؤالء الذين ارتدوا ذكر هللا سبب ارتدادهم ،وهو أهنم قالوا للذين كرهوا ما أنزل هللا وهم اليهود كما
قال املفسرونَ ( :سنُ ِطيعُ ُك ْم ِيف بَ ْع ِ
ض ْاأل َْم ِر)؛ فكفرهم هللا تعاىل بعد أن كانوا من أهل اإلميان والتصديق وبعد أن تبني
هلم اهلدى.
فبمجرد أن وعدوا اليهود أبهنم سيطيعوهم يف بعض األمر وليس يف كل األمر ،وعدوهم ومل يفعلوا شيء؛ كفرهم هللا
تعاىل ،فكيف مبن جتاوز حد القول إىل حد الفعل ،وليس الفعل يف بعض األمر بل يف جممل األمر ورمبا مشل كل األمر،
وليس الفعل اجملرد بل الفعل املقنن بقوة إلزامية من جنود وشرط ودرك وأعوان جترب الناس على اخلضوع هلذه األحكام،
كفر فوق كفر.
فهو ٌ
وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية هذه اآلية يف جمموع فتاواه يف اجمللد الثامن والعشرون ص  ،193فذكر هذه اآلية مث
عقب عليها بسطر واحد يدل على فقهه ،فقال -رمحه هللا( :-وتبني -أي هذه اآلية -أن مواالة الكفار كانت سبب

ارتدادهم على أدابرهم).

(

) اه .

2

3

4

فذكر الشيخ أن سبب ردهتم هي مواالة الكفار الكارهني ملا أنزل هللا ،وهذه املوالة كانت الوعد ابلطاعة يف بعض
األمر ،فشيخ اإلسالم يصرح أن قول هؤالء لليهود سنطيعكم يف بعض األمر هو موالة مكفرة ،كانت السبب يف ردهتم
عن دين هللا ،جمرد الوعد ابلطاعة وليس الطاعة ،ويف بعض األمر وليس يف كل األمر.

سورة حممد\ .6-5
()431
جمموع الفتاوى .193\28
()432
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احلقَ ،وبعد أَن تبني َهلُم ا ْهلدى بقوله ل ْلكفَّار
كفرا بعد
علمهم ْ
ْ
وهلذا يقول ابن حزم يف الفصل( :فجعلهم تَ َع َاىل مرتدين ً
ربًن تَع َاىل أَنه يعرف أسرارهم ،ومل يقل تَع َاىل أَنَّها جحد أَو تَ ِ
ص َّح أَن ِيف سرهم
َما قَالُوا فَ َقط؛ َو ْ
ْ
صديق ،بل قد َ
َ
َ
أخ َ َ
َ
أصال)
َّص ِديق؛ ِألَن ا ْهلدى قد تبني َهلُمَ ،ومن تبني لَهُ َش ْيء فَ َال ُميكن الْبَ تَّةَ أَن ُيحده بَِق ْلبِه ً
الت ْ

(

3

) اه .

فبالقول فقط كفرهم هللا -عز وجل ،-فما ابلك ابلذي جتاوز مرحلة القول إىل الفعل! مث أقام املقامات تلو املقامات
إلجبار الناس وترغيبهم وترهيبهم على اخلضوع له.

ِ َّ ِ
ين ْارتَ ُّدوا َعلَى أ َْد َاب ِرِه ْم ِم ْن بَ ْع ِد
يقول القامسي -رمحه هللا -يف تفسريه (حماسن التأويل) عند تفسريه لقوله تعاىل( :إ َّن الذ َ
ِِ
ِ
اَّللُ َسنُ ِطيعُ ُك ْم ِيف بَ ْع ِ
ض ْاأل َْم ِر
ين َك ِرُهوا َما نََّزَل َّ
ني َهلُُم ا ْهلَُدى الشَّْيطَا ُن َس َّوَل َهلُْم َوأ َْملَى َهلُْم * َذل َ
َما تَبَ َّ َ
ك ِأبَن ُ
َّه ْم قَالُوا للَّذ َ
اَّللُ يَ ْعلَ ُم إِ ْسَر َارُه ْم)
َو َّ

(

):

4

4

3

ِِ
ِ
اَّللُ) :أي لليهود
ين َك ِرُهوا ما نََّزَل َّ
(ذل َ
ك إشارة إىل ما ذكر من ارتدادهمِ ،أبَن ُ
َّه ْم أي بسبب أهنم قالُوا أي املنافقون( ،للَّذ َ
الكارهني لنزول القرآن على رسول هللا -صلّى هللا عليه وسلّمَ ( ،-سنُ ِطيعُ ُك ْم ِيف بَ ْع ِ
ض ْاأل َْم ِر) :أي بعض أموركم ،أو ما
(

أتمرون به كالقعود عن اجلهاد ،والتظاهر على الرسول ،أو اخلروج معهم إن أخرجوا)

5

) اه .

يقول الشيخ سليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب يف كتابه (الدالئل يف حكم مواالة أهل اإلشراك) ص  50يف
تعليقه على هذه اآلية:
(فأخرب تعاىل :أن سبب ما جرى عليهم من الردة وتسويل الشيطان ،واإلمالء هلم ،هو قوهلم للذين كرهوا ما نزل هللا:
سنطيعكم يف بعض األمر ،فإذا كان من وعد املشركني الكارهني ملا نزل هللا بطاعتهم يف بعض األمر كافراً ،وإن مل يفعل
(

ما وعدهم به .فكيف مبن وافق املشركني الكارهني ملا نزل هللا من األمر :بعبادته وحده ال شريك له)
الفصل يف امللل واألهواء والنحل .122\3
()433
سورة حممد\ .6-5
()434
حماسن التأويل .476\8
()435
الدالئل يف حكم مواالة أهل اإلشراك\.50
()436
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) اه .

6

يقول الشيخ الشنقيطي -رمحه هللا -يف تفسريه هلذه اآلية يف أضواء البيان:
(واآلية الكرمية تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل هللا يف معاونته له على كراهته ومؤازرته له على ذلك الباطل،
ِ
َّه ُم
ف إِ َذا تَ َوفَّ ْت ُه ُم الْ َم َالئِ َكةُ يَ ْ
وه ُه ْم َوأ َْد َاب َرُه ْم َذل َ
أنه كافر ابهلل بدليل قوله تعاىل فيمن كان كذلك( :فَ َكْي َ
ض ِربُو َن ُو ُج َ
ك ِأبَن ُ
3

7

ط أ َْع َما َهلُْم)( ) ...فكل من قال هلؤالء الكفار الكارهني ملا نزله هللا:
ط َّ
َحبَ َ
َس َخ َ
اَّللَ َوَك ِرُهوا ِر ْ
ض َوانَهُ فَأ ْ
اتَّبَ عُوا َما أ ْ
سنطيعكم يف بعض األمر ،فهو داخل يف وعيد اآلية ،وأحرى من ذلك من يقول هلم :سنطيعكم يف األمر كالذين
يتبعون القوانني الوضعية مطيعني بذلك للذين كرهوا ما نزل هللا ،فإن هؤالء ال شك أهنم ممن تتوفاهم املالئكة يضربون
(

وجوههم وأدابرهم ،وأهنم اتبعوا ما أسخط هللا وكرهوا رضوانه ،وأنه حمبط أعماهلم).

8

) اه .

مرت معنا مرتني؛ حكم هللا فيها أن طاعة الكفار يف
كذلك من تلك اآليت –واآليت كثرية يف هذا الباب -آية ّ
ِ
اَّللِ َعلَْي ِه َوإِنَّهُ لَِف ْس ٌق
اس ُم َّ
مسألة واحدة فرعية أهنا شرك أكرب خمرج من امللة ،وهي قوله تعاىلَ ( :وَال َأتْ ُكلُوا ممَّا َملْ يُ ْذ َك ِر ْ
ِِ ِ ِ
ِ
وه ْم إِنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِرُكو َن)
َوإِ َّن الشَّيَاط َ
وحو َن إِ َىل أ َْوليَائ ِه ْم ليُ َجادلُوُك ْم َوإِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ
ني لَيُ ُ

(

).

9

مناذج من كالم أهل العلم حول املسألة-:
نذكر بعد ذلك مناذج من كالم أهل العلم املعاصرين بينوا فيه أنه من الكفر املستبني موالة الكفار املشركني ابتباع ما
مر معنا كالم الشيخ الشنقيطي وكالم الشيخ سليمان بن عبد هللا حفيد الشيخ حممد بن عبد
وضعوه من القوانني ،وقد ّ
الوهاب وكالم الشيخ أمحد شاكر ،فنذكر ابإلضافة هلؤالء كالم للشيخ حممد بن جعفر الكتاين وهو من أعالم املغرب
العريب املعاصرين ،وذلك يف كتابه (نصيحة ألهل اإلسالم) ،وهو يتكلم يف هذا الكتاب عن بعض األمور اليت هنى هللا
عنها ،فيقول رمحه هللا" :املبحث السابع :اتباع عوائد الكفار والتمذهب مبذاهبهم والعمل بقوانينهم)  ...إىل أن قال -
رمحه هللا:-
سورة حممد \ .28 – 27
()437
()(438أضواء البيان يف تفسري القرآن ابلقرآن) للشنقيطي 381\7
سورة األنعام\.121
()439
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3

(ومن مجلتها -أعين تلك القوانني -احلكم يف القضاي النازلة بني اخللق بغري ما حكم فيها امللك احلق ،بل بضوابط
عقلية وسياسات كفرية وأراء فكرية مل أييت هبا شرع وال دين وال نزل هبا ملك من مالئكة إله العاملني ،وإمنا هي أحكام
خمتلفة وافقهم فيها ضعفة اإلميان ممن استضلهم وأغواهم الشيطان حاولوا فيها تبديل الشرع املطاع وحتوليه إىل غريه من
األوضاع وإظهار عزهتم ،والكتاب والسنة مملوءان ابلتحذير من هذا والتنفري عن والوعيد عليه والتقريع ملن يفعله أو مييل
بقلبه إليه.
وكيف أيتها األمة نتمذهب مبذاهبهم وأنخذ يف الدين بقوانينهم أو منيل أدىن ميل واحلق -سبحانه وتعاىل -يقول يف
ول) إىل قوله( :فَال وربِك ال ي ؤِمنو َن ح َّىت ُُي ِّكم َ ِ
كتابه( :فَإِ ْن تَنَازعتم ِيف َشي ٍء فَرُّدوه إِ َىل َِّ
الرس ِ
يما َش َجَر
ْ ُ ُ
اَّلل َو َّ ُ
َ ُْ ْ
وك ف َ
َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ ُ
ِ
ِ
وك َعن بَ ْع ِ
اح َذ ْرُه ْم أَن يَ ْفتِنُ َ
َنزَل ّ
اَّللُ َوالَ تَتَّبِ ْع أ َْه َو ُ
َنزَل ّ
اءه ْم َو ْ
بَْي نَ ُه ْم) ،وكذلك يقولَ ( :وأَن ْ
ض َما أ َ
اح ُكم بَْي نَ ُهم مبَا أ َ
اَّللُ
اجل ِ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) ،مث قال:
اهلِيَّ ِة يَْب غُو َن) ،ويقولَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
إِلَْي َ
ْم َْ
ك) ،وكذلك يقول( :أَفَ ُحك َ
َّ ِ
ك هم الْ َف ِ
ِ
اس ُقو َن))
(فَأُولَئِ َ
ك ُه ُم الظال ُمو َن) ،مث قال( :فَأُولَئ َ ُ ُ

(

) اه .

0

4

أيضا من
وكذلك ننقل نقل آخر لشيخ من العلماء املعاصرين ،هو الشيخ أمحد بن صديق الغماري -رمحه هللا ،-وهو ً
علماء املغرب اإلسالمي؛ يقول يف كتابه (االستنفار لغزو التشبه ابلكفار) ،يقول يف الصفحة :182
(كان من آاثر التشبه ابلكفار اتباعهم يف الرد ابلدين ولشريعة هللا كنظام حلياة املسلمني حكومةٌ وشعبًا ،واسترياد قوانني
بديال عن الشريعة اإلسالمية يف احلكم والرتبية ،وبذلك ارتدوا على أعقاهبم فعادوا حلياة ما قبل اإلسالم،
األرض ً
والتبعية للغرب تعين الردة؛ وهلذا استباح املسلمني حمرمات هللا ومقدسات الدين؛ فأبيح الزًن والراب واخلمر واجملون
واإلابحة والتربج واالختالط وشيوع الزًن والعالقات احملرمة بدعوى حترر املرأة وتواجدها يف مجيع جماالت احلياة ،وظهرت
يف بالد اإلسالم مذاهب الكفر واجملون تدعوا لنفسها علنًا ،ومتارس أنشطتها يف حرية وهدوء ،وليعلم هؤالء ومجيع
املستغربني أن العرب بغري دين ال مكان هلم يف دنيا الناس؛ وليست حمنة األندلس السليبة ببعيدة ،فليحذر اجملانني أن

440أطلع عليه وهذا نص الكالم كما نقله الشيخ املهاجر
( ) مل
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يكرروا الكارثة ،وليحذوا أن يرموا بشعوهبم ودوهلم للغرب وإنه ملنتظر ،والغرب غرب قدميه وحديثه ،وللغرب عنت اآلية
َّص َارى َح َّىت تَتَّبِ َع ِملَّتَ ُه ْم)).
ضى َع َ
بقولهَ ( :ولَن تَ ْر َ
نك الْيَ ُه ُ
ود َوَال الن َ

(

1

) اه .

4

وكذلك من هؤالء العلماء الشيخ محود التوُيري يف كتابه (اإليضاح والتبيني ملا وقع فيه األكثرون من مشاهبة املشركني)،
يقول يف ص :28
شرا وأسوأها عاقبة ما ابتلي به كثريون من اضطّراح األحكام الشرعية،
(النوع الثاين من املشاهبة؛ وهو من أعظمها ً
واالعتياض عنها حبكم الطاغوت من القوانني والنظامات اإلفرجنية أو الشبيهة ابإلفرجنية املخالف كل منها للشريعة
ِ ِ
احملمدية ،وقد قال هللا تعاىل( :أَفَحكْم ْ ِ ِ ِ
ْما لَِق ْوٍم يُوقِنُو َن) ،وقال تعاىل( :أ َْم َهلُْم
اجلَاهليَّة يَْب غُو َن َوَم ْن أ ْ
َح َس ُن م َن هللا ُحك ً
ُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
اب أَلِ ٌيم) .وقد
ص ِل لَ ُقض َي بَْي نَ ُه ْم َوإِ َّن الظَّالم َ
ُشَرَكاءُ َشَرعُوا َهلُْم م َن ال ّدي ِن َما َملْ َأيْذَ ْن بِه هللاُ َولَ ْوال َكل َمةُ الْ َف ْ
ني َهلُْم َع َذ ٌ
احنرف عن الدين بسبب هذه املشاهبة فئام من الناس ،فمستقل من االحنراف ومستكثر ،وآل األمر بكثري منهم إىل
الردة واخلروج من دين اإلسالم ابلكلية ،فال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم).اه .
وكذلك من العلماء املعاصرين الذين نصوا على هذه املسألة وأهنا مواالة مكفرة ،الدكتور حممد نعيم يسني يف كتابه
(اإلميان) ،فقال وهو يعدد نواقض اإلميان ويذكر أنواع مواالة الكفار املكفر ص ( :101ومنها استعارة قوانينهم
ومناهجهم يف حكم األمة وتربية أبنائها ...فمن اجتمعت عنده هذه األمور أو قدر منها  ،وكان ذلك له خلقاً وعادة،
فقد أقام الدليل على أنه راض بكفر الكافرين؛ فيكون مثلهم ،بل منهم ،وال ينجيه من الكفر إال إميان جديد ،وإقالع
حسن عن مواالة الكفار) اه .

(

)

2

4

4

نصوا على أن اتباع قوانني الكفار مواالة مكفرة الشيخ سعيد بن حممد القحطاين يف كتابه
وكذلك من العلماء الذي ّ
املشهور (الوالء والرباء يف اإلسالم) ،ذكر الشيخ أنواع املواالة فقال يف النوع الثالث( :اإلميان ببعض ما هم عليه من
الكفر أو التحاكم إليهم دون كتاب هللا) .مث قال:

441أطلع عليه وهذا نص الكالم كما نقله الشيخ املهاجر
( ) مل
كتاب اإلميان ص .190 ، 189
()442
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(وإن هذه الصورة من صور املواالة قد وقع فيها معظم املنتسبني إىل اإلسالم اليوم ،فاإلميان ببعض ما هم عليه أمر واقع
يف (العامل اإلسالمي) ال ينكره إال مكابر جاهل ،فها هي الببغاوات من أبناء أمتنا وممن ينطقون أبلسنتنا قد آمنت
دستورا ،فأخذت هذه املبادئ الكافرة
نظاما أو العلمانية
ابلشيوعية مذهباً اترة وابالشرتاكية اترة أخرى ،وابلدميقراطية ً
ً
وطبقتها يف بالد املسلمني ،ملزمة الناس بعبادهتا (يف الطاعة واالنقياد والتنفيذ) ،ونصبت العداء لكل مسلم موحد
ينادي يف األمة أن تعود إىل كتاب هللا وسنة رسوله ،وهذه الردة اجلديدة سيأيت تفصيل احلديث عنها -إن شاء هللا -
(

يف الباب األخري).

) اه .

3

4

4

فاحلرب الضروس للموحدين واملواالة كل املواالة لليهود والنصارى والكفار واملنافقني ،ونصب العداء لكم مسلم موحد
ينادي يف الناس ابلعودة لكتاب هللا وسنة رسوله -صلى هللا عليه وسلم.-
وكذلك من العلماء املعاصرين الذين نصوا على أن تطبيق قوانني الكفار هي موالة مكفرة؛ الدكتور عبد العزيز بن حممد
العبد اللطيف يف كتابه (نواقض اإلميان) ،حيث ذكر مجلة من األمثلة العملية للمواالة املكفرة ،فقال( :اثنيًا :من أطاع
الكفار يف التشريع والتحليل والتحرمي فأظهر املوافقة يف ذلك ،فهو كافر وخارج عن امللة) اه .
وكذلك يقول الشيخ الدكتور ًنصر بن عبد الكرمي العقل يف كتابه (من تشبه بقوم فهو منهم) ،فقال يف ص  13يف
شربا بشرب وذراع بذراع) ،قال( :السنن هنا
شرحه حلديث النيب -عليه الصالة والسالم( :-لتتبعن سنن من كان قبلكم ً
اليت أخرب هبا النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال أهل العلم :تشمل العقائد والعبادات واألحكام والعادات والسلوك
واألعياد).
مث عاد الشيخ وفصل يف ص  17فقال( :يف األمور اليت ورد النهي عن التشبه ابلكفار وغريهم فيها على وجه العموم،
وهي أربعة أنواع :النوع األول :أمور العقائد ،وهي أخطر أمور التشبه ،والتشبه فيها كفر وشرك ،مثل تقديس الصاحلني،
ومثل صرف أي نوع من أنواع العبادة لغري هللا تعاىل ،ومثل ادعاء البنوة أو األبوة ألحد من خلق هللا -سبحانه وتعاىل-
هلل؛ كما قالت النصارى :املسيح ابن هللا ،وكما قالت اليهود :عزير ابن هللا ،وكذلك التفرق يف الدين ،واحلكم بغري ما
أنزل هللا ،وما يتفرع عن ذلك من أمور شركية) اه .

الوالء والرباء يف اإلسالم ص .237
()443
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إ ًذا يتضح لنا هبذا األمر أن املسألة واضحة ،وأن كفر هؤالء احلكام اليوم ليس مسألة خفية وليس كفر دون كفر ،بل
هو كفر فوق كفر وكفر مركب من عدة مناطات؛ اتباع الغري يف التشريع ،مث تطبيق هذا التشريع ،مث التحليل والتحرمي،
مث اختاذ اليهود والنصارى أولياء من دون هللا؛ وسيأيت معنا الح ًقا يف مبحث اإلمجاع أن كل مناط من هذه املناطات
منعقد عليها اإلمجاع ،فهو ليس إمجاع واحد بل إمجاعات متعددة على كفر هؤالء احلكام ،فماذا نقول ي أصحاب
العقول! على من ال زال يقول حىت اآلن أن هؤالء احلكام هم والة أمور؟
املناط الرابع :إّتاذ دين غري اإلسالم:
املناط املكفر الرابع يف مسألة احلكم ابلقوانني الوضعية :هو اختاذ غري اإلسالم دينًا ،وقد جاءت كثري من اآليت يف
النهي عن اختاذ دين غري اإلسالم وبيان أن هذا كفر ،وقد مرت معنا كثري من هذه اآليت واملعاين عند حديثنا عن
ت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم)
منزلة احلاكمية من مفهوم الدين ،يقول تعاىل( :الْيَ ْوَم أَ ْك َم ْل ُ

(

ِْ
اإل ْس َال ُم)

(

5

4

4

) ،ويقول تعاىل( :إِ َّن ال ِّ
اَّللِ
د
ين ِعْن َد َّ
َ
4

)
اإلس َالِم ِدينًا فَلَن ي ْقبل ِمْنه وهو ِيف ْاآل ِخرةِ ِمن ْ ِ
ين)
 ،وكذلك يقول تعاىلَ ( :وَم ْن يَْب تَ ِغ َغْي َر ِْ ْ
اخلَاس ِر َ
َ َ
ْ ُ َ َ ُ ََُ

وكذلك يقول تعاىل( :أَفَغَي ر ِدي ِن َِّ
َسلَ َم َم ْن ِيف السموات َو ْاأل َْر ِ
ض طَْو ًعا َوَك ْرًها َوإِلَْي ِه يُْر َجعُو َن)
اَّلل يَْب غُو َن َولَهُ أ ْ
َْ

(

8

4

(

)

،

).

اَّللِ يَْب غُو َن)( ) ،ابإلضافة إىل أنه يفيد اإلنكار فهو يفيد التعجب؛ فاهلل -عز
واالستفهام يف اآلية السابقة (أَفَغَْي َر ِدي ِن َّ
وجل -يبني يف نفس اآلية على أمر يدعوا للتعجب واإلنكار؛ فإن هللا هو الذي خلق السموات واألرض وله أسلم من
طوعا والكفار خضعوا
يف السموات واألرض ،بل أسلم له كل خملوق يف وجه األرض حىت الكفار؛ فاملؤمنون خضعوا له ً
عامة تتضمن مجيع املخلوقات مؤمنهم وكافرهم وهي اليت تتعلم
له ً
كرها ،فالعبادة كما قال أهل العلم على نوعني؛ عبادة ّ
سورة املائدة\.3
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4

4

علما
بتوحيد الربوبية ،وعبادة خاصة هي العبادة االختيارية؛ وال تتضمن إال املوحدين املؤمنني الذين دخلوا يف دين هللا ً
وعمال.
ً

ٍ
أفوجا؛ فيقولَ ( :وإِلَْي ِه تُ ْر َجعُو َن) ،فاملرجع إىل
مث يقرر هللا -عز وجل -حقيقة تصورها فقط كاف ل لدخول يف دين هللا ً
هللا -سبحانه وتعاىل -وحده ،ومن كان موقنًا هبذه العقيدة وأنه سوف يرجع إىل ربه؛ فمن شأن هذه العقيدة إن كانت
عقيدة صحيحة أن تدفع صاحبها إىل التمسك بدين هللا تعاىل.
العالقة بني الشريعة والعقيدة:
حنن فصلنا من قبل معىن الدين ،وذكرًن أن تلك القوانني الوضعية هي أدين أخرى حتاد وتضاد دين هللا ،وتريد أن حتل
وخضوعا لدين هللا ،ونتحدث اآلن عن ووجه آخر ملعىن الدين؛ الدين اإلسالمي يتضمن على التحقيق
حتكيما
حمله
ً
ً
وعلى وجه احلصر أمرين؛ األمر األول :هو ما يعرف ابلعقيدة ،واألمر الثاين :ما يعرف ابلشريعة أي األمر والنهي
والتحرمي والتحليل.
فالعقيدة تتضمن االعتقادات واإلميانيات ،والشريعة تتضمن األحكام واآلداب ،واسم الدين إذا أطلق يشمل كال
األمرين ،ومل يعرف التفريق بينهما ّإال يف هذا العصر .وكذلك اسم اإلسالم إذا أطلق يشمل األمرين ،وكذلك سائر
املصطلحات اليت تطلق على الدين؛ كاهلدى واحلق واإلميان

(

) **.

9

4

وعمال إال إذا كانت مبنية
علما ً
ولتوضح هذه العالقة بني الشريعة والعقيدة أكثر نقول؛ الشريعة ال تٌقبل من صاحبها ً
على عقيدة صحيحة ،والعكس ابلعكس؛ فكذلك العقيدة ال تعترب عقيدة صحيحة إال إذا أوجبت على صاحبها
جمردا عن الدليل والربهان ،بل كما يقول الدكتور ًنصر العقل يف
وزعما ً
االلتزام ابلشريعة ،وإال كانت ادعاء ال حقيقة له ً
كتابه (التالزم بني العقيدة والشريعة) يف ص :14
(وكل من لفظي (العقيدة) و(الشريعة) عند اإلطالق يستلزم اآلخر من وجه ويتضمنه من وجه آخر ،فالعقيدة إذا
أطلقت فإهنا تشمل وتتضمن أصول الشريعة وأحكامها القطعية ،وتستلزم العمل ابلشريعة يف اجلملة؛ فالعقيدة إذن
تتضمن وتستلزم الشريعة عند التحقيق ،كما أن الشريعة إذا أطلقت فإهنا تتضمن األمور اإلميانية التصديقية ،وأصول
بداية امللف العشرين.
()449
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ِ ِ
الدي ِن ما و َّ ِِ
وحا َوالَّ ِذي أ َْو َحْي نَا
التشريع وأحكامه القطعية ،وهي العقيدة كما قال تعاىلَ ( :شَر َ
صى به نُ ً
ع لَ ُكم ّم َن ّ َ َ
ك)
إِلَْي َ

(

)  )..اه .

0

4

5

وهذا الكالم يعين أن العالقة بني العقيدة والشريعة ذات وجهني؛ وجهٌ استلزامي :فأحدمها يستلزم اآلخر ،ووجهٌ تضمين:
فأحدمها يتضمن اآلخر ،فإذا أطلقنا الشريعة دخلت فيها العقيدة ،وإذا أطلقنا العقيدة فإهنا تستلزم من صاحبها االلتزام
فصلنا عند حديثنا عن منزلة احلاكمية من التوحيد واإلميان.
ابلشريعة ،والعكس ابلعكس ،وهذا األمر ّ
ِ
والدليل على هذه القاعدة آية يف كتاب هللاَ ( :شرع لَ ُكم ِمن ال ِّدي ِن ما و َّ ِِ
ك)( )،
وحا َوالَّذي أ َْو َحْي نَا إِلَْي َ
صى به نُ ً
َ َ
ََ ْ َ
حممدا هو؛
نوحا وسائر األنبياء -عليهم السالم -وبني ما وصى هللا تعاىل به ً
فالقاسم املشرتك بني ما وصى هللا به ً
العقيدة والتوحيد واألمور اإلميانية واليت ال تتغري وال تتبدل من لدن آدم إىل حممد -عليهم الصالة والسالم ،-ولذا قال
ٍ
ت ،وأ َُّمهاتُهم َش َّىت ،وِدينُهم و ِ
ِ ِ ِ
اح ٌد)
الرسول -عليه الصالة والسالم-؛ ( ْاألَنْبيَاءُ إ ْخ َوةٌ م ْن َع َّال َ َ ُ ْ
َ ُْ َ

(

2

).

ِ
ِ
ِ
شرع لنا كل الدين ومل يشرع لنا
و(م ْن) يف اآلية هي (م ْن) البيانية وليست (م ْن) التبعيضية؛ ألن هللا -سبحانه وتعاىلّ -
ع لَ ُك ْم ِم َن ال ِّدي ِن َما
يسمى دينًا من العقائد والعبادات واملعامالت؛ فمعىن اآليةَ ( :شَر َ
شرع سائر ما ّ
بعض الدين ،بل ّ
3

5

4

ِ
و َّ ِِ
ك)( ) ،أن هللا يقول كما أوحينا إىل نوح -عليه السالم -ابلعقيدة والتوحيد واألمور
وحا َوالَّذي أ َْو َحْي نَا إِلَْي َ
صى به نُ ً
َ
اإلميانية ،فكذلك أوحينا إىل حممد التوحيد والعقيدة واألمور اإلميانية.
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وهبذا فسر هذه اآلية اإلمام الشوكاين يف تفسريه النفيس (فتح القدير) ،فقال -رمحه هللا( :-أي :بني وأوضح لكم من
الدين ما وصى به نوحا من التوحيد ودين اإلسالم وأصول الشرائع اليت مل خيتلف فيها الرسل وتوافقت عليها
(

الكتب)

) .اه .

4

5

4

فعرب هللا يف هذه اآلية عن مسائل االعتقاد والتوحيد بقوله (شرع) ،فإذا أطلقنا التشريع يدخل فيه ويتضمن أمور
ّ
االعتقاد ،فعلى التحقيق ليس هناك أي فرق وال انفصال بني العقيدة والشريعة ،فكل منها يتضمن اآلخر ويستلزمه،
أيضا بني لفظني مشهورين؛ مها اإلسالم واإلميان ،فالعالقة
وهذه العالقة اليت جندها بني لفظني الشريعة والعقيدة جندها ً
بني اإلسالم واإلميان تالزمية من وجه وتضمنية من وجه آخر؛ وهنا القاعدة املشهورة أهنما إذا اجتمعا افرتقا وإذا افرتقا
اجتمعا؛ فإذا أطلقنا اإلسالم وحده يدخل فيه اإلميان ،وإذا أطلقنا اإلميان وحده يدخل فيه اإلسالم ،رغم أ ّن لكل
منفردا يشمل اآلخر ويتضمنه.
منهما معىن اصطالحي دقيق ،ولكن أطلق أحدمها ً
وجه آخر يف أن العالقة تالزمية بني الشريعة والعقيدة وكنا قد أن أشرًن عليه عند حديثنا عن منزلة احلاكمية من اإلميان؛
فقلنا أن اإلميان ظاهر وابطن ،فالباطن هو االعتقاد والظاهر هو العمل وااللتزام أبحكام الشريعة ،وتكلمنا مر ًارا بني
التالزم الوثيق املطلق بني الظاهر والباطن أي بني العقيدة والشريعة ،وأن أحدمها ال يستقيم أبي حال من األحوال إال
ابآلخر.
إذًا الشريعة والعقيدة يتكون منهما الدين مبراتبه الثالث؛ اإلسالم واإلميان واإلحسان ،فالدين مجلة مكونة من مراتب
ثالث؛ كل مرتبة منها تتضمن العقيدة والشريعة ،فال توجد مرتبة من هذه املراتب الثالث إال والبد منها من التالزم
الشديد املطلق بني العقيدة والشريعة.
وعمال
علما ً
يقول الشيخ ًنصر العقل يف نفس الكتاب املذكور يف ص ( :27وإذا علمنا أن الشريعة والعقيدة متالزمان ً
كال منهما يعين اآلخر عند اإلطالق ،وينفصالن عند التقييد ابملفهوم االصطالحي الدقيق ،مع توقف صحة
 ،وأن ً
أحدمها على اآلخر .فإن هذا التالزم وأثر كل منهما يف حتقيق اآلخر يقتضي أن من أخذ ابلعقيدة ومل يعمل ابلشريعة،
أو عمل ابلشريعة ومل أيخذ ابلعقيدة خرج من اإلسالم)..اه .

فتح القدير .607\4
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وهذا الكالم يعين أنه ال ميكن أن توجد عقيدة صحيحة دون عقيدة ،بل ستعترب دعوى ابطلة كما قال تعاىل( :أََملْ تَ َر
ِ
ِ َّ ِ
يدو َن أَ ْن ي تَحا َكموا إِ َىل الطَّاغُ ِ
وت َوقَ ْد أ ُِم ُروا أَ ْن يَ ْك ُف ُروا
ك يُِر ُ
ك َوَما أُنْ ِزَل ِم ْن قَ ْبل َ
ين يَ ْزعُ ُمو َن أَن َُّه ْم َآمنُوا ِمبَا أُنْ ِزَل إِلَْي َ
َ َ ُ
إ َىل الذ َ
5

4

5

ِِ
الرس ِ
بِِه)( ) ،وقال تعاىل( :وإِ َذا قِيل َهلُم تَ َعالَوا إِ َىل ما أَنْ َزَل َّ ِ
ودا) ،
صدُّو َن َعْن َ
ص ُد ً
ت الْ ُمنَافق َ
ول َرأَيْ َ
ك ُ
ني يَ ُ
َ
اَّللُ َوإ َىل َّ ُ
َ ْ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت َويُ َسلّ ُموا
ك َال يُ ْؤمنُو َن َح َّىت ُُيَ ّك ُم َ
وقال( :فَ َال َوَربِّ َ
يما َش َجَر بَْي نَ ُه ْم ُمثَّ َال َُِي ُدوا ِيف أَنْ ُفس ِه ْم َحَر ًجا ممَّا قَ َ
ضْي َ
وك ف َ
ِ
يما)
تَ ْسل ً

(

7

(

5

) ،كما أسلفنا ساب ًقا ابلتفصيل.

)

4

فتتوقف صحة العقيدة على التمسك ابلشريعة ،وكذلك العكس فال يتصور متسك صحيح ابلشريعة من دون عقيدة،
وإال كان هذا نفاق ،أي التزام ظاهري أبحكام الشريعة بدون عقيدة صحيحة ،فهذه من صور النفاق اليت تؤدي
ِ ِ
ِ ِ
بصاحبها إىل الدرك األسفل من النار؛ فيدخلوا يف قوله تعاىلَ ( :وقَد ْمنَا إ َىل َما َعملُوا م ْن َع َم ٍل فَ َج َع ْلنَاهُ َهبَاءً
(

َمْن ثُ ًورا)

8

4

5

) ،وقد اشرتط هللا العقيدة الصحيحة لألعمال الظاهرة فقال( :ومن ي عمل ِمن َّ ِ
احل ِ
ات َوُه َو ُم ْؤِم ٌن فَ َال
الص َ
ََ ْ َْ َ ْ َ
(

ض ًما)
َخيَ ُ
اف ظُْل ًما َوَال َه ْ

).

9

5

4

احلكم بغري ما أنزل هللا هو اّتاذ دين غري اإلسالم:
أحدا بعد موت رسول هللا -صلى هللا عليه
يقول ابن حزم يف اإلحكام اجمللد الثاين ص ( :144وأما من ظن أن ً
وسلم -ينسخ حديث النيب -صلى هللا عليه وسلم -وُيدث شريعة مل تكن يف حياته -عليه السالم-؛ فقد كفر وأشرك
اخلِْن ِزي ِر َوَما أ ُِه َّل لِغَ ِْري
َّم َو َحلْ ُم ْ
وحل دمه وماله وحلق بعبدة األواثن ،لتكذيبه قول هللا تعاىلُ ( :حِّرَم ْ
ت َعلَْي ُك ُم الْ َمْي تَةُ َوالد ُ
ِ
ِ
ِ
َِّ ِِ
ُّص ِ
ب َوأَ ْن تَ ْستَ ْق ِس ُموا
يحةُ َوَما أَ َك َل َّ
السبُ ُع إَِّال َما ذَ َّكْي تُ ْم َوَما ذُبِ َح َعلَى الن ُ
اَّلل به َوالْ ُمْن َخن َقةُ َوالْ َم ْوقُوذَةُ َوالْ ُمتَ َرّديَةُ َوالنَّط َ
ِ
ِابْأل َْزَالِم َذلِ ُكم فِسق الْي وم يئِس الَّ ِذين َك َفروا ِمن ِدينِ ُكم فَ َال َختْ َشوهم و ِ
ت َعلَْي ُك ْم
ُْْ َ ْ
ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَْمتَ ْم ُ
اخ َش ْون الْيَ ْوَم أَ ْك َم ْل ُ
ْ ْ ٌ ََْ َ َ َ ُ ْ
ْ
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ِ
ِ
اضطَُّر ِيف خمَْمص ٍة َغْي ر متَجانِ ٍ
يت لَ ُكم ِْ
ور َرِح ٌيم)( ) ،وقال تعاىل:
ف ِِإل ٍْمث فَِإ َّن َّ
اإل ْس َال َم ِدينًا فَ َم ِن ْ
اَّللَ َغ ُف ٌ
َ َ َ ُ َ
ن ْع َم ِيت َوَرض ُ ُ
ِ ِ ِ
اآلخرةِ ِمن ْ ِ
ِ ِ
ِ
ين)؛ فمن ادعى أن شيئًا مما كان يف عصره -عليه
اخلَاس ِر َ
( َوَمن يَْب تَ ِغ َغْي َر اإل ْسالَم دينًا فَلَن يُ ْقبَ َل مْنهُ َوُه َو يف َ َ
السالم -على حكم ما مث بدل بعد موته فقد ابتغى غري اإلسالم دينًا؛ ألن تلك العبادات واألحكام واحملرمات
واملباحات والواجبات اليت كانت على عهده -عليه السالم -هي اإلسالم الذي رضيه هللا تعاىل لنا ،وليس اإلسالم
شيئًا غريها ،فمن ترك شيئًا منها فقد ترك اإلسالم ،ومن أحدث شيئًا غريها فقد أحدث غري اإلسالم)

(

) اه .

ووجه استدالل الشيخ بقوله تعاىل( :وَم ْن يَْب تَ ِغ َغْي ر ِْ
اإل ْس َالِم ِدينًا فَلَ ْن يُ ْقبَ َل ِمْنهُ وهو يف اآلخرة من اخلاسرين)( ) ،أن
َ
َ
من اختذ شريعةَ جديدة فقد اختذ غري اإلسالم دينًا ،فالدين هو النظام الذي خيضع له اإلنسان يف حياته ح ًقا كان أو
ابطال ،فكل من اختذ شريعة مل ِ
أتت هبا شريعة النيب حممد -صلى هللا عليه وسلم -فقد اختذ دينًا غري دينه -عليه
ً
الصالة والسالم.).....( .-
يقول الشيخ أمحد بن ًنصر بن غنيم -رئيس احملكمة السابق يف جنران -يف مقدمة كتابه (الربهان والدليل على كفر من
حكم بغري التنزيل) ،يقول بعد أن ذكر قوله تعاىل( :وَم ْن يَْب تَ ِغ َغْي ر ِْ
اإل ْس َالِم ِدينًا فَلَ ْن يُ ْقبَ َل ِمْنهُ وهو يف اآلخرة من
َ
َ
اخلاسرين)

(

):

3

6

4

حكما
(فالذي يتخذه –أي اإلسالم -دينًا ويرضى به يف بعض األحكام من صالة وزكاة وصيام وحج ،وال يرضى به ً
عرض نفسه إىل الوعيد يف اآليت يف سورة
ً
عاما يف مجيع أموره ،يستبدل به القوانني الوضعية والنظم املدنيّة؛ فقد ّ
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0

1

ك ُه ُم الظاملون)
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن)َ ( ،وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
املائدةَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
ك ُه ُم الفاسقون)
َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ

(

5

).)..

)َ ( ،وَم ْن

(

4

6

كافرا ظاملا فاس ًقا من رؤوس الشياطني الذين ذكرهم العالمة ابن القيم -رمحه هللا-
مث قال الشيخ( :مث يكون هبذا العمل
ً ً
 ،وهم مخسة؛ إبليس لعنه هللا ،ومن عُبد وهو ر ٍ
اض ،ومن دعا الناس لعبادة نفسه ،ومن ادعى علم الغيب ،ومن ُيكم
(

بغري ما أنزل هللا).

6

) اه .

6

ومن فقه الشيخ أنه شرح هذه اآلية( :وَم ْن يَْب تَ ِغ َغْي ر ِْ
اإل ْس َالِم ِدينًا فَلَ ْن يُ ْقبَ َل ِمْنهُ)
َ
َ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن)
َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
ك ُه ُم الفاسقون)
أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
لتشريع غري تشريع هللا.

(

(

4

7

)
؛ شرحها آبيت املائدةَ ( :وَم ْن َملْ

(

6

8

ك ُه ُم الظاملون)
)َ ( ،وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
0

7

(

)

4

َ ( ،وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا
4

)؛ فالشيخ يريد أن يقول أن صورة اختاذ دين غري اإلسالم هي اخلضوع واالتباع

والشيخ يف كالمه األخري يشري إىل تعريف ابن القيم حلد الطاغوت ،والذي ذكرًنه من قبل ،حيث قال ابن القيم:
(الطاغوت هو كل ما جتاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع ورؤوسهم مخسة ،)...فهو يربط بني هذا املعىن
وكالم ابن القيم.
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9

والروعة يف كالم الشيخ أنه فسر قوله تعاىل( :وَم ْن يَْب تَ ِغ َغْي ر ِْ
اإل ْس َالِم ِدينًا فَلَ ْن يُ ْقبَ َل ِمْنهُ َوُه َو ِيف ْاآل ِخَرةِ ِم َن
َ
ّ
َ
1

4

7

ْ ِ
ين)( )؛ شرح هذه اآلية مباشرةَ آبيت املائدة ،فهو يريد أن يقول أن صورة اختاذ دين غري اإلسالم يتمثل يف
اخلَاس ِر َ
اختاذ تشريع غري تشريع هللا ،سواء يف ذلك اخلضوع هلذه األحكام الوضعية يف العقائد أو يف املعامالت أو يف العبادات؛
فمن خضع يف أحد هذه األمور الثالث لغري شرع هللا ،فقد اختذ لنفسه دين غري دين اإلسالم ،فيكون كما قال تعاىل:
اإلس َالِم ِدينًا فَلَن ي ْقبل ِمْنه وهو ِيف ْاآل ِخرةِ ِمن ْ ِ
ين)
( َوَم ْن يَْب تَ ِغ َغْي َر ِْ ْ
اخلَاس ِر َ
َ َ
ْ ُ َ َ ُ ََُ

(

2

).

7

أيضا هذا املعىن :أي أن اختاذ تشريع غري تشريع هللا -عز وجل -يعترب اختاذ دين جديد؛ أن هللا -عز
ويتضح لنا ً
رد على هؤالء املبعِ ِ
ضني تبعيضهم ،هؤالء الذين أرادوا أن يفرقوا الدين إىل أجزاء ،فيأخذوا ما ُيبون ويرتكوا ما ال
وجلّ -
ُّ
ويردوا الشريعة ،وهم يف
متاما كالذين يف عصرًن احلاضر الذين أرادوا أن أيخذوا من الدين العقيدة –زعمواُّ -
ُيبونً ،
اعتقادا.
احلقيقة من أفسد الناس
ً
رد هذه الدعوى
،وجردوا الشريعة من الدخول يف اسم الدين ،وهللا -عز وجلّ -
فهؤالء أطلقوا على العقيدة اسم الدين ّ
3

7

ٍ ( )
ِ َّ ِ
ض الْكِتَ ِ
يف كتاب بقوله( :أَفَتُ ْؤِمنُو َن بِبَ ْع ِ
يدو َن أَ ْن
اب َوتَ ْك ُف ُرو َن بِبَ ْع
ين يَ ْك ُف ُرو َن ِاب ََّّللِ َوُر ُسلِ ِه َويُِر ُ
ض)  ،وبقوله( :إ َّن الذ َ
َّخ ُذوا ب ِ
يدو َن أَ ْن ي ت ِ
ض َونَ ْك ُف ُر بِبَ ْع ٍ
اَّللِ َوُر ُسلِ ِه َويَ ُقولُو َن نُ ْؤِم ُن بِبَ ْع ٍ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن
ني َّ
ض َويُِر ُ
ك َسبِ ًيال * أُولَئِ َ
ني َذل َ
َْ َ
يُ َفِّرقُوا بَ ْ َ
َ

ِ ِ
ين َع َذ ًااب ُم ِهينًا)
َحقًّا َوأ َْعتَ ْد ًَن ل ْل َكاف ِر َ

(

).

4

7

4

وهؤالء يريدون أن يشقوا هلم شق داخل هذا الدين ،ويردون أن ميسكوا أي ممسك حىت يتهربوا من األمر والنهي،
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن
ويريدون أن أيخذوا أي حجة ليسقطوا عنهم التكاليف الشرعية؛ وهؤالء قال عنهم هللا تعاىل( :أ ُْولَئِ َ
َحقًّا) ،فاهلل -عز وجل -أراد أن خيربًن أن صورة الكفر الفعلية تتمثل يف هذا الفعل ،فليس للكفر صورة أوضح وأمشل
من هذا الصورة؛ اإلعراض عن حكم هللا ورسوله -صلى هللا عليه وسلم.-
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ِ
ِ
ِ
يت لَ ُكم ِْ
اإل ْس َال َم
ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَْمتَ ْم ُ
وكذلك من معاين اإلكمال يف قوله تعاىل( :الْيَ ْوَم أَ ْك َم ْل ُ
ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِيت َوَرض ُ ُ
5

7

4

ًنسخا ملا قبله من الشرائع
ِدينًا)( )؛ من معاين اإلكمال أن هللا -عز وجل -جعل هذه الشريعة وهذا الكتاب
ً
واألدين ،فاهلل -عز وجل -جعل هذا القرآن مهيمنًا على الكتب السابقة من التوراة واإلجنيل ،وعلى غريها من الكتب
ما عرفنا منها وما مل نعرف.
ويف القصة املشهرة عن عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه-؛ واليت رواها اإلمام أمحد يف مسنده ،والبيهقي يف شعب
اإلميان ،والدارمي يف سننه ،والبزار يف مسنده ،وأيب يعلى يف مسنده ،وابن أيب عاصم يف مصنفه (السنة) ،وعبد الرزاق
7

6

الصنعاين يف مصنفه ،وحسنه األلباين يف (إرواء الغليل)( ) يف هذه القصة هي أن النيب-صلى هللا عليه وسلم -رأى
عمر بن اخلطاب ويف يده صحيفة من صحائف أهل الكتاب ،ورغم أن عمر -عليه السالم -مل يعمل هبا حاشاه ،وإمنا
كان يقرؤها وكان يريد أن يعرضها على النيب -عليه الصالة والسالم-؛ رغم هذا غضب النيب -عليه الصالة والسالم-
.
فغضب النيب -عليه الصالة والسالم -حىت عرف الغضب يف وجهه ،وقال قولته املشهورة( :أمتهوكون فيها ي ابن
اخلطاب ،والذي نفسي بيده لقد جئتكم هبا بيضاء نقية ،ال تسألوهم عن شيء فيخربوكم حبق فتكذبوا به ،أو بباطل
7

فتصدقوا به ،والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ،ما وسعه إال أن يتبعين)( )؛ أي أمتحريون وتش ّكون فيما
جئتكم به من العلم والدين ،فموسى -عليه السالم -وهو نيب بل من أويل العزم من الرسل ،لو كان حيًا ما وسعه أن
يعمل بشريعته حلظةً واحدة ،وما وسعه إال أن يتبع النيب األمي -صلى هللا عليه وسلم.-
8

7

ويف رواية أخرى هلذا احلديث عند اإلمام أمحد يف مسنده( ) ،من طريق الصحايب عبدهللا بن اثبت -رضي هللا عنه-
 ،أن عمر بن اخلطاب جاء للنيب -عليه الصالة والسالم -فقال ( :ي رسول هللا إين مررت أبخ يل من قريظة ،فكتب
سورة املائدة\.3
()475
476واء الغليل ختريج أحاديث منار السبيل حديث رقم (.)1589
( ) إر
مسند اإلمام أمحد بن حنبل حديث رقم (.)15156
()477
مسند اإلمام أمحد بن حنبل حديث رقم (.)15864
()478
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يل جوامع من التوراة أال أعرضها عليك) ،فهو جاء حىت يعرضها على النيب -عليه الصالة والسالم ،-فتغري وجه رسول
هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-قال عبدهللا بن اثبت –رضي هللا عنه( :-فقلت له :أال ترى ما بوجه رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم؟) ،فقال عمر -رضي هللا عنه( :-رضينا ابهلل راب ،وابإلسالم دينا ،ومبحمد صلى هللا عليه وسلم رسوال)،
قال عبدهللا بن اثبت :فسري عن النيب -صلى هللا عليه وسلم ، -مث قال( :والذي نفسي بيده ،لو أصبح فيكم موسى
مث اتبعتموه ،وتركتموين لضللتم ،إنكم حظي من األمم ،وأًن حظكم من النبيني).
فهذا الكالم يف حق موسى ويف حق شريعة مساوية ،وإن دخل فيها التحريف بعد ذلك؛ فما ابلكم هبؤالء احلثالة من
البشر الذين وصلوا ملرتبة أدىن من مرتبة البهائم ،والذين مل يرتفعوا عن أي منكر ،وبلغوا يف اخلسة والنذالة ما بلغوا؟
ضالل مبني وكفر مستبني عن دين رب العاملني ،فندع دين رب العاملني ونتبع هؤالء
فاتباع نيب من أويل العزم من الرسل ٌ
الذين جاؤوا حبثالة األفهام وزابلة اآلراء!
وهناك فائدة على اهلامش وهي أن اإلمام اهليثمي يف (جممع الفوائد) ذكر هذا احلديث يف اجمللد األول ص  173ووضع
له ترمجة فقال[ :ابب ليس ألحد قول مع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم]-
كليم هللا -عليه الصالة والسالم.-

(

9

) ،أي وإن كان موسى بن عمران

يقول ابن حزم يف كتابه (اإلحكام يف أصول األحكام)( :من حكم حبكم اإلجنيل مما مل أيت ابلنص عليه وحي يف
شريعة اإلسالم؛ فإنه كافر مشرك خارج عن اإلسالم)

(

0

) اه .

8

ويقرر شيخ اإلسالم ابن تيمية نفس املعىن ،فيقول كما يف (جمموع الفتاوى)( :ومن بدل شرع األنبياء وابتدع شرعا
اَّللُ)؛ وهلذا كفر اليهود
فشرعه ابطل ال ُيوز اتباعه كما قال( :أ َْم َهلُْم ُشَرَكاءُ َشَرعُوا َهلُْم ِم َن ال ِّدي ِن َما َملْ َأيْذَ ْن بِِه َّ
(

والنصارى ألهنم متسكوا بشرع مبدل منسوخ).
جممع الزوائد ومنبع الفوائد 173\1
()479
اإلحكام يف أصول األحكام .173\5
()480
جمموع الفتاوى .365\35
()481
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) اه .

1

8

4

4

منسوخا ،رغم أن
شرعا
فذكر الشيخ يف كالمه وجه من الوجوه العديدة اليت كفر هبا اليهود والنصارى حيث أهنم اتبعوا ً
ً
هذا الشرع يف أصله شرع مساوي أنزل على نيب من األنبياء بل من أولوا العزم من الرسل ،ورغم ذلك كفروا ابتباعهم هذا
الشرع املنسوخ وتركهم للشرع الناسخ.
فانظر وقارن بني هؤالء وبني الذي يرتك شرع هللا الناسخ ،وال يتبع شرع منسوخ يف أصله وحي من عند هللا بل يتبع
قوانني وضعية ،اليت وضعها جستنيان وًنبليون أو غريمها من شياطني الشرق والغرب.
أيضا يف اجمللد اخلامس والثالثني ص ( :200مثل أن يقال :نسخ هذه التوراة مبدلة ال ُيوز العمل مبا
ويقول ابن تيمية ً
فيها .ومن عمل اليوم بشرائعها املبدلة واملنسوخة فهو كافر :فهذا الكالم وحنوه حق ال شيء على قائله ،وهللا
أعلم).

(

) اه .

2

4

8

ونفس الكالم يقرره العالمة ابن القيم يف كتابه (أحكام أهل الذمة) فيقول -رمحه هللا( :-وقد جاء القرآن ،وصح
اإلمجاع أبن دين اإلسالم نسخ كل دين كان قبله ،وأن من التزم ما جاءت به التوراة واإلجنيل ،ومل يتبع القرآن ،فإنه
كافر وقد أبطل هللا كل شريعة كانت يف التوراة واإلجنيل وسائر امللل ،وافرتض على اجلن واإلنس شرائع اإلسالم ،فال
(

حرام إال ما حرمه اإلسالم ،وال فرض إال ما أوجبه اإلسالم).

) اه .

3

8

إ ًذا اتضح لنا أن اتباع غري دين اإلسالم سواءً يف أبوب االعتقاد أو يف أبواب العبادات أو يف أبواب املعامالت؛ فإن
هذا االتباع يعترب اختاذًا لدي ٍن غري دين اإلسالم ،وإن كان هذا املتبع قد اتبع نيب بل رسول من الرسل السابقني ،وإن
كان اتبع تشر ًيعا من األدين السابقة ،إ ًذا األمر يتضح منتهى الوضوح يف تلك القوانني الوضعية ،اليت وضعها
الطواغيت من الشرق أو شياطني الغرب من زابلة اآلراء واألفهام.
املناط اخلامس :عدم احلكم مبا أنزل هللا:
وهبذا نكون قد انتهينا من هذه اجلملة من اآليت اليت توضح لنا كفر احلكام ابلقوانني الوضعية .وبقي معنا نص واحد
ك
نستكمل به تلك النصوص اليت تبني كفر احلكام اليوم ،وهذا النص هو قوله تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
جمموع الفتاوى .200\35
()482
أحكام أهل الذمة .533\1
()483
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ِ
ِ
ِ
ِ
َنزَل َّ
َنزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
ك ُه ُم الظَّال ُمو َن) ،وقولهَ ( :وَمن َّملْ َُْي ُكم مبَا أ َ
ُه ُم الْ َكاف ُرو َن) ،وكذلك قوله تعاىلَ ( :وَمن َّملْ َُْي ُكم مبَا أ َ
اَّللُ
ك هم الْ َف ِ
ِ
اس ُقو َن) ،وإن شاء هللا سيكون احلديث عن آيت املائدة يف مخسة مباحث:
فَأُولَئ َ ُ ُ
املبحث األول :بيان سبب النزول ،وبيان صفة أهل الكتاب اليت كفرهم هللا هبا ،وبيان قيام هذه الصفة يف حكام اليوم،
بل بيان أن صورة الواقع الذي نعيشه أشد بكثري من صورة سبب النزل.
املبحث الثاين :نتكلم عن الكالم حول تفسري هذه اآليت.
املبحث الثالث :حول عموم هذه اآليت وعدم اختصاصها أبهل الكتاب.
املبحث الرابع :بيان أن الكفر الوارد يف اآلية هو الكفر األكرب املخرج من امللة وليس الكفر األصغر ،وسنتكلم يف هذا
املبحث حول أثر ابن عباس -رضي هللا عنه( -كفر دون كفر) ،الذي يدندن به كثري ممن ال يعرف الكوع من البوع؛
وكذلك نتحدث عن أثر التابعي أيب جملز وحنومها من اآلاثر ،مث نتحدث عن املوصوف يف هذه اآليتَ ( :وَمن َّملْ َُْي ُكم
ك هم ( ...الْ َكافِرو َن)( ،الظَّالِمو َن)( ،الْ َف ِ
ِمبَا أَنزَل َّ ِ
اس ُقو َن) ،وهل املوصوف واحد أو متعدد.
َ
ُ
ُ
اَّللُ فَأُولَئ َ ُ ُ
املبحث اخلامس :بيان بطالن اشرتاط اعتقاد القلب ابإلستحالل واجلحود وحنومها.

فإذا انتهينا من هذا يكون قد بقي معنا احلديث حول فتاوى أهل العلم يف القدمي واحلديث ،حول كفر احلكام بغري ما
ختاما نتكلم حول ذكر
أنزل هللا .مث احلديث عن اإلمجاع املنعقد يف كفر احلاكم بغري ما أنزل هللا يف القدمي واحلديث .مث ً
بعض الشبهات اليت يتعلق هبا بعض الناس حول تكفري احلكام اليوم .أقول قويل هذا وأستغفر هللا يل ولكم.
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الباب اخلامس :وقفات مع آيات املائدة
املقدمة:
سردًن يف الدرس املاضي األدلة النصية اليت تُ ِّبني ُك ْفر احلاكم ابلقوانني الوضعية ،وبقي معنا تلك اآليت من سورة
املائدة ،تلك اآليت اليت هي على التحقيق نص قاطع يف املسألة؛ وقبل أن نتكلم حول هذه اآليت تفصيليًا؛ نقول أن
مر معنا -ليس فيها دليل واحد أو إثنني أو ثالثة ،وإّمنا هذه حتوط املسألة األدلة
مسألة احلكم بغري ما أنزل هللا –كما ّ
من مجيع جوانبها ،فليس هناك مسألة يف موضوع احلاكميّةّ ،إال وفيها أدلة كثرية من آيت ربنا القطعية الداللة والقطعية
الثبوت.
4

ِ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن)( ) هي الدليل األوحد يف
َنزَل َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
إذّا فليست آيت املائدة وليس قوله تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
مر معنا ،فاملسألة
النزاع؛ مبعىن أنّنا لو أخرجنها من احلكم على احلكام اليوم ،فلن ُيدث أدىن خلل يف احلكم الذي ّ
مقطوع هبا يف كتاب هللا -سبحانه وتعاىل -ويف فتاوى علماء هذه األمة ،ابإلضافة لذلك املسألة عليها إمجاع منعقد،
ولو مل يكن يف املسألة إال هذا اإلمجاع لكفى؛ فاإلمجاع من أقطع القطعيات ،ورغم هذا فاملسألة فيها الكثري والكثري من
األدلة الواضحة البينة ،وفيها الكثري والكثري من فتاوى أهل العلم يف القدمي واحلديث ،وفيها إمجاع منعقد نقله كما
سيمر معنا غري واحد من أهل العلم يف القدمي واحلديث.
ِ
َنزَل
إ ًذا فالسؤال الذي يطرح نفسه؛ ملاذا إذا أثريت هذه القضية؟ ال يثار إال احلديث عن قوله تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن)؟ وملاذا نرتك تلك اآليت الكثرية وذلك اإلمجاع املنعقد وتلك الفتاوى ونتحدث عن آية
َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
أمر فيه ما فيه.
املائدة؟ فهذا ٌ
عمى تلك اآليت البينات الواضحات عن الناشئة وعن الدعاة؟ وال يطرح إال ما فيها اإلشكال؟ رغم أن
ملاذا تُ َّ
جدال أن اآلية فيها إشكال-؛ فلماذا نلجأ للمشكل
اإلشكال غري موجود ،ولكن من جهة الفرض اجلديل -لو فرضنا ً

سورة املائدة\.44
()484
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ونرتك الواضح؟ وملاذا نلجأ للمجمل ونرتك املفصل؟ فاملسألة تطرح كثري من عالمات االستفهام .وهذا ليس من
اإلنصاف يف شيء ،هذه واحدة.
النقطة الثانية :أن هذا ليس منهج علمي ،فاملنهج العلمي -كما هو معلوم عندكم ،-ينص على أنك إذا أردت أن
حكما على مسألة ما -صغرت أو كربت يف الفروع أو يف األصولُ ،-يب عليك أن جتمع كل النصوص اليت
تصدر ً
تتحدث عن هذه املسألة ،مث تبين عليها احلكم؛ وهذا أمر معروف يعرفه أصغر طالب علم.
والذي ُيصل اليوم أن تلك النصوص الكثرية الواضحة احملكمة البينة ،القطعية الثبوت من كتاب ربنا والقطعية الداللة،
واليت عليها فتاوى أهل العلم ،وعليها الشروح والتفسريات ألهل العلم يف القدمي واحلديث؛ يُرتك كل هذا الكم اهلائل،
ِ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن)؛ رغم أ ّن اآلية –كما سيأيت معنا -حمكمة
َنزَل َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
ويُتكلّم فقط يف قوله تعاىل ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
نص يف حمل النزاع يقطع الرقاب واألعناق ،ولكن من ابب الفرض اجلديل؛ لو أهنا حمتملة فماذا نرتك الواضح
واضحةُّ ،
البني ونذهب للمحتمل؟ فهذا املنهج ليس سليم ،ومنهج يطرح العديد من عالمات االستفهام ،فاملسألة فيها ما فيها.
وهذا املنهج هو منهج أهل البدع يف القدمي ويف احلديث ،يرتكون األمور الواضحات اجلليّات ،ويذهبون للمجمل حىت
يلبُّسوا على الناس ،فلماذا ترتك النور الواضح؟ وتذهب إىل الظالم والدنس؟!

ِ
عمي على الناس أمر دينهم؟
وملاذا تُ ّ

وملاذا ال تعرض هذه املسألة كما هي يف كتاب هللا -سبحانه وتعاىل-؟ وكما عرضها العلماء الثقات؟

ِ
ِ
ك الْ ِكتَ ِ
ات ُه َّن أ ُُّم الْ ِكتَ ِ
ات
هللا -عز وجل -يقول يف كتابه ( ُه َو الَّذي أَنْ َزَل َعلَْي َ
ُخ ُر ُمتَ َشاهبَ ٌ
ت ُْحم َك َم ٌ
آي ٌ
اب َوأ َ
َ
اب مْنهُ َ
َّ ِ
ين ِيف قُلُوهبِِ ْم َزيْ ٌغ فَيَ تَّبِعُو َن َما تَ َشابَهَ ِمْنهُ ابْتِغَاءَ الْ ِفْت نَ ِة َوابْتِغَاءَ َأتْ ِويلِ ِه)
فَأ ََّما الذ َ
مباشرًة عليهم قبل أن يذكر لنا صفة فعلهم (ِيف قُلُوهبِِ ْم َزيْ ٌغ).

(

5

) ،وانظر للحكم الذي أنزله هللا تعاىل

واآلية ال تتحدث يف موضوعنا ،فاآليت اليت نتحدث عنها هي آيت حمكمات وليست متشاهبات؛ ولكن الذي نريد
أن نقوله ،أنه إذا كان هللا تعاىل حكم على الذين يرتكون احملكم الواضح ويتبعون املتشابه؛ حكم عليهم بداية أن يف
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8

قلوهبم زيغ ،وأهنم يبتغون الفتنة ،وأهنم يبتغون أتويل القرآن أتويل متعسف؛ فكيف ابلذي أييت للمحكم ويلوي عنقه،
وُيعله متشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء أتويله.
فالواجب علينا أن نرد املتشابه للمحكم فيكون احلكم للمحكم ،وهذا إذا كانت اآلية متشاهبة؛ فما ابلك إذا كانت آية
حمكمة كما بينت أقوال الصحابة وأقول التابعني وأقوال أئمة املفسرين ،فالذي يؤول املتشابه ويدفع احملكم َح َكم هللا
قسرا
عليه أن يف قلبه زيغ ،وأنه يبتغي الفتنة ويبتغي أتويل القرآن ،فكيف ابلذي يلوي عنق احملكم؟ ويريد أن ُيعله ً
وجربا متشابه؟!
ً
جدال أنه متشابه ،فالطريقة املثلى اليت أرشدًن إليها كتاب ربنا ،وعلمنا ّإيها الثقات من علماء األمة يف
ولو سلّمنا له ً

التعامل مع املتشابه :هي أن نرد املتشابه للمحكم وجنعل احلكم للمحكم ،وأن حنمل احملتمل على األمر البني ،وأن
بدهي ُمسلّم به ال مياري فيه أحد ،يقطع
حنمل األمر الذي فيه إشكال على األمر الذي ليس فيه إشكال ،وهذا منهج ّ
شم رائحة العلم.
به كل من ّ

نص يف حمل النزاع ،وسيأيت معنا التفصيل يف هذا األمر ،ونقول أن هذه اآلية
ورغم هذا نقول أن اآلية حمكمة بل هي ٌ
عمدة يف موضوعنا ،وسنفصل احلديث عنها بسبب الشبهات اليت انتشرت حوهلا يف هذا العصر؛ تلك الشبهات اليت

ّفرغت اآلية عن موضوعها ،واليت جعلت اآلية ألفاظ ال حقيقة هلا ،وحاشا كالم هللا أن يكون فيه ما ال حقيقة له وال
وخصوصا تلك اآليت ما أنزلت إال ليحكم هبا بني العباد وعلى البالد.
معىن له؛ وهذا الكتاب
ً
الفصل األول :أسباب نزول آايت املائدة،
أوال مقدمة حول سياق اآلايت:
ً
أوال عن سبب نزول هذه اآلية ،وهناك مالحظة يغفل عنها الكثري ،الكثري منّا يظن أن هذه اآليت أنزلت
نتكلم ً
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن)
وحدها ،ابتداءً من قوله تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
تسبقها آيت هتمد وتوطئ هلذا احلكم ،وحىت تفهم اآليت الثالث؛ ( َوَم ْن َملْ
(
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) ،وهذا أمر خاطئ ،فهذه اآلية
ك ُه ُم
َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ

الْ َكافُِرو َن)

7

8

9

8

ك ُه ُم الظاملون)
( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ

(

)

(

)؛ البد عليك أن تفهم اآليت اليت تسبقها يف السياق واليت أنزلت معها.

الفاسقون)

(

)

4

8

ك ُه ُم
( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
4

متاما بصورة ال حتتمل
متاما طبيعة القضية اليت يدور حوهلا الكالم ،ويوضح ً
واستمع لسياق لآليت فالسياق يوضح ً
متاما أن القضية ليست حول احلالل واحلرام،
التأويل املراد بقوله تعاىل (الكافرون) (الظاملون) و (الفاسقون) ،ويوضح ً
وإمنا القضية قضية كفر وإميان.
وليست قضية كمال إميان أو نقص إميان؛ ً

ِ َّ ِ
ول َال َُيزنْ َّ ِ
ِ ِ
ين قَالُوا َآمنَّا ِأبَفْ َو ِاه ِه ْم َوَملْ تُ ْؤِم ْن قُلُوبُ ُه ْم َوِم َن
يقول تعاىلَ ( :يأَيُّ َها َّ
الر ُس ُ ْ ُ َ
ين يُ َسار ُعو َن يف الْ ُك ْف ِر م َن الذ َ
ك الذ َ
ِ ٍ
َّ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِِ
ادوا َمسَّاعُو َن لِْل َك ِذ ِ
ين َملْ َأيْتُ َ
ين َه ُ
ب َمسَّاعُو َن ل َق ْوم َ
وك ُُيَِّرفُو َن الْ َكل َم م ْن بَ ْعد َم َواضعه يَ ُقولُو َن إِ ْن أُوتيتُ ْم َه َذا فَ ُخ ُذوهُ
آخ ِر َ
الذ َ
اَّللِ شي ئا أُولَئِ َّ ِ
ِ
وإِ ْن َمل تُؤتَوه فَاح َذروا ومن ي ِرِد َّ ِ
اَّللُ أَ ْن يُطَ ِّهَر قُلُوبَ ُه ْم َهلُْم ِيف
ين َملْ يُِرِد َّ
َ
اَّللُ فْت نَ تَهُ فَلَ ْن متَْل َ
ك لَهُ ِم َن َّ َ ْ ً
َ ْ ْ ُْ ْ ُ ََ ْ ُ
ك الذ َ
ب أ َّ ِ
ِ
ِ
لسح ِ
اب َع ِظيم * َمسَّاعُو َن لِْل َك ِذ ِ
ض
ت فَِإ ْن َجاءُ َ
اح ُك ْم بَْي نَ ُه ْم أ َْو أ َْع ِر ْ
وك فَ ْ
َكالُو َن ل ُّ ْ
ي َوَهلُْم ِيف ْاآلخَرةِ َع َذ ٌ
الدُّنْيَا خ ْز ٌ
ٌ
ِِ
ف
اح ُك ْم بَْي نَ ُه ْم ِابلْ ِق ْس ِط إِ َّن َّ
ضُّر َ
اَّللَ ُُِي ُّ
ض َعْن ُه ْم فَلَ ْن يَ ُ
َعْن ُه ْم َوإِ ْن تُ ْع ِر ْ
ني * َوَكْي َ
ب الْ ُم ْقسط َ
وك َشْي ئًا َوإِ ْن َح َك ْم َ
ت فَ ْ
ِ ِ
ُُي ِّكمونَك و ِعْن َدهم التَّوراةُ فِيها حكْم َِّ
ِِ
ني * إِ ًَّن أَنْ َزلْنَا الت َّْوَرا َة فِ َيها ُه ًدى
ك َوَما أُولَئِ َ
اَّلل ُمثَّ يَتَ َولَّْو َن ِم ْن بَ ْعد َذل َ
ك ِابلْ ُم ْؤمن َ
َ ُ َ َ ُ ُ َْ َ ُ ُ
ِِ
ِ ِ َّ ِ
الرَّابنِيُّو َن و ْاأل ِ
استُ ْح ِفظُوا ِمن كِتَ ِ
اَّللِ َوَكانُوا َعلَْي ِه ُش َه َداءَ فَ َال
اب َّ
ادوا َو َّ
ين َه ُ
َ ْ
َحبَ ُار مبَا ْ
ين أ ْ
َونُ ٌ
ْ
َسلَ ُموا للَّذ َ
ور َُْي ُك ُم هبَا النَّبيُّو َن الذ َ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن * َوَكتَ ْب نَا َعلَْي ِه ْم فِ َيها
اخ َش ْو ِن َوَال تَ ْشتَ ُروا ِآب َيِيت َمثَنًا قَلِ ًيال َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
َّاس َو ْ
َختْ َش ُوا الن َ
لس ِن وا ْجلر ِ
ف و ْاألُذُ َن ِابْألُذُ ِن و ِ ِ ِ
ني و ْاألَنْ َ ِ ِ
َن النَّ ْف ِ
س والْ َع ْ َ ِ ِ
أ َّ
َّق بِِه فَ ُه َو
صد َ
ص ٌ
اص فَ َم ْن تَ َ
وح ق َ
الس َّن اب ّ ّ َ ُُ َ
ف ابْألَنْ َ
ني ابلْ َع ْ َ
س ابلنَّ ْف ِ َ
َ ّ
َ
اَّلل فَأُولَئِك هم الظَّالِمو َن * قَفَّي نا علَى آ َاث ِرِهم بِعِيسى اب ِن مرمي م ِ ِ
ِ
ني يَ َديْ ِه ِم َن
َْ َ
ص ّدقًا ل َما بَ ْ َ
ْ َ ْ َ ْ ََ ُ َ
َّارةٌ لَهُ َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أَنْ َزَل َُّ
َكف َ
ُ
َ ُُ
ِ ِ ِ
اإل ِْجنيل فِ ِيه ه ًدى ونُور وم ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ني * ولْيَ ْح ُك ْم أ َْهل ِْ
اإل ِْجن ِيل
ص ّدقًا ل َما بَ ْ َ
الت َّْوَراة َوآتَ ْي نَاهُ ِْ َ ُ َ ٌ َ ُ َ
ني يَ َديْه م َن الت َّْوَراة َوُه ًدى َوَم ْوعظَةً ل ْل ُمتَّق َ َ
ُ
اس ُقو َن * وأَنْزلْنا إِلَيك الْ ِكتاب ِاب ْحل ِق م ِ ِ
ك هم الْ َف ِ
اَّلل فِ ِيه ومن َمل َُي ُكم ِمبَا أَنْزَل َّ ِ
ِ
ني يَ َديْ ِه ِم َن
ص ّدقًا ل َما بَ ْ َ
َ
َ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ
مبَا أَنْ َزَل َُّ َ َ ْ ْ ْ ْ
اَّللُ فَأُولَئ َ ُ ُ
ِ
ِ
الْ ِكتَ ِ
اَّللُ َوَال تَتَّبِ ْع أ َْه َواءَ ُه ْم َع َّما َجاءَ َك ِم َن ْ
اح ُك ْم بَْي نَ ُه ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
احلَِّق لِ ُك ٍّل َج َع ْلنَا ِمْن ُك ْم ِش ْر َعةً
اب َوُم َهْيمنًا َعلَْيه فَ ْ
اَّلل َجلعلَ ُكم أ َُّمةً و ِ
ِ
اَّللِ مرِجع ُكم َِ
استَبِ ُقوا ْ ِ ِ
مج ًيعا فَيُنَ بِّئُ ُك ْم
اح َد ًة َولَ ِك ْن لِيَ ْب لَُوُك ْم ِيف َما َ
آات ُك ْم فَ ْ
َومْن َه ً
اخلَْي َرات إ َىل َّ َ ْ ُ ْ
اجا َولَْو َشاءَ َُّ ََ ْ َ
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ِِ ِ
ِ
ِ
وك َع ْن بَ ْع ِ
ك
ض َما أَنْ َزَل َّ
اح ُك ْم بَْي نَ ُه ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اح َذ ْرُه ْم أَ ْن يَ ْفتِنُ َ
اَّللُ إِلَْي َ
اَّللُ َوَال تَتَّبِ ْع أ َْه َواءَ ُه ْم َو ْ
مبَا ُكْن تُ ْم فيه َختْتَل ُفو َن * َوأَن ْ
اجل ِ
ض ذُنُوهبِِم وإِ َّن َكثِريا ِمن الن ِ ِ
اَّلل أَ ْن ي ِ
صيبَ ُه ْم بِبَ ْع ِ
اهلِيَّ ِة يَْب غُو َن َوَم ْن
اعلَ ْم أََّمنَا يُِر ُ
فَِإ ْن تَ َولَّْوا فَ ْ
ْم َْ
يد َُّ ُ
ْ َ
ً َ
َّاس لََفاس ُقو َن * أَفَ ُحك َ
أَحسن ِمن َِّ
ْما لَِق ْوٍم يُوقِنُو َن).
اَّلل ُحك ً
ْ َُ َ

(

)

0

4

9

يف أول آية من هذه اآليت ح ّدد هللا تعاىل؛ طبيعة القضية وطبيعة الصراع وماهية النزاع ،واملسألة اليت يدور حوهلا
ول َال َُيزنْ َّ ِ
ين يُ َسا ِرعُو َن ِيف الْ ُك ْف ِر)؛ فذكر تعاىل يف هذه اآليت احلكم قبل أن يوضح
الكالم ،فقالَ ( :يأَيُّ َها َّ
الر ُس ُ ْ ُ َ
ك الذ َ
صفة الفعل ،ويف هذا إشارة تنبيه إىل أن القضية ال حتتمل التأويل ،وأهنا ليست قضية إميان مستحب وكفر دون كفر،
وإمنا هي قضية خروج عن امللة وارتداد عن هذا الدين ،وليس كفر جمرد بل قال هللا تعاىل (يُ َسا ِرعُو َن)؛ فقضية ترك شرع
عادي ولكنه مكفر يتميز
هللا واتباع شرع غريه ليست فقط قضية كفر وإمنا هو مسارعة للكفر ،فهذا الفعل ليس مك ّفًرا ّ
أبنه كفر فوق كفر.
والكفر كما تعرفون دركات كما أن اإلميان درجات ،وهناك ردة مغلظة وهناك ردة خم ّففة ،كما ذكر شيخ اإلسالم ابن
تيمية يف جمموع الفتاوى اجمللد 28؛ وكالمها ردة عن دين هللا ،ولكن شتان بني هذا وذاك ،وإن كان كالمها خملد يف
النار.
وذكر تعاىل الكفر يف اآلية معرفًا ابأللف والالم (يُ َسا ِرعُو َن ِيف الْ ُك ْف ِر) ،مث حىت يؤكد تعاىل هذا املعىن ،وأن املراد به
ِ َّ ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ين يَ ْزعُ ُمو َن
ين قَالُوا َآمنَّا ِأبَفْ َواه ِه ْم َوَملْ تُ ْؤم ْن قُلُوبُ ُه ْم) وهذا ً
متاما كقوله تعاىل( :أََملْ تَ َر إ َىل الذ َ
الكفر األكرب ،قال( :م َن الذ َ

ِ
يدو َن أَ ْن ي تَحا َكموا إِ َىل الطَّاغُ ِ
وت)
ك يُِر ُ
ك َوَما أُنْ ِزَل ِم ْن قَ ْبل َ
َّه ْم َآمنُوا ِمبَا أُنْ ِزَل إِلَْي َ
أَن ُ
َ َ ُ
ِ ِ
ِِ
ِاب ََّّللِ وِاب َّلرس ِ
ني)
ك َوَما أُولَئِ َ
يق ِمْن ُه ْم ِم ْن بَ ْعد َذل َ
ك ِابلْ ُم ْؤمن َ
ول َوأَطَ ْعنَا ُمثَّ يَتَ َوَّىل فَ ِر ٌ
َ ُ

(

(

1

) ،وكقوله تعاىلَ ( :ويَ ُقولُو َن َآمنَّا

).

2

فهل الذي يقول بلسانه (آمنت) وُيكم عليه هللا أنه مل يؤمن بقلبه ،هل هذا كافر كفر أصغر؟!
بل هذه صورة قطعية للنفاق الذي يستحق صاحبه اخللود يف ًنر جهنم ،بل يكون يف الدرك األسفل يف النار.
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فمن أول آية انتهت القضية وحسمت؛ ألنه بالغ عظيم من رب العاملني الذي يسر القرآن للذكر ،خاصة يف مسائل
االعتقاد ،فهذه الصورة املذكورة يف اآلية ال حتتمل الكفر األصغر أو الكفر دون كفر ،ومل يقل هبذا أحد حىت املرجئة مل
يقولوا هذا.
ِ َّ ِ
ادوا
ين َه ُ
مث ع ّقب هللا تعاىل يف هذه اآلية ،بعد أن ذكر هذا الصنف بذكر صنف آخر وهم اليهود ،فقالَ ( :وم َن الذ َ
ِ ٍ
وك ُُي ِرفُو َن الْ َكلِم ِمن ب ع ِد مو ِ
َمسَّاعُو َن لِْل َك ِذ ِ
اضعِ ِه) ،وذكر املفسرون وعلى رأسهم ابن كثري،
ب َمسَّاعُو َن ل َق ْوم َ
ين َملْ َأيْتُ َ َّ
آخ ِر َ
َ ْ َْ ََ
أن اآليت تتحدث عن صنفني من الذي مرقوا وارتدوا على أدابرهم من هذا الدين ،الصنف األول :هم املنافقني،
والصنف الثاين :هم اليهود.
ِ
اح َذ ُروا)؛ أي
مث يبدأ هللا تعاىل أبن يفسر ويوضح صفة فعل اليهود فيقول( :يَ ُقولُو َن إِ ْن أُوتيتُ ْم َه َذا فَ ُخ ُذوهُ َوإِ ْن َملْ تُ ْؤتَ ْوهُ فَ ْ
يقولون نذهب إليه ،فإن مسعنا منه ما حنب ونريد؛ نسمع له ونرفعه ونزكيه وننشر كالمه وجنعله شيخ اإلسالم وعالمة
الزمان ،أما إذا قال كالم خيالف ما عندًن وما تعلمناه فنعرض عنه وال نسمع منه.
وسبحان هللا ،احلق واحد يف القدمي واحلديث يف غايته ويف أهدافه ويف أساليبه؛ وكذلك الباطل واحد يف القدمي
واحلديث ،يف غايته ويف أهدافه ويف أساليبه.
اَّلل شي ئا أُولَئِ َّ ِ
ِ
مث يقول تعاىل( :من ي ِرِد َّ ِ
ِ
ِ
ي
ين َملْ يُِرِد َّ
َ
اَّللُ فْت نَ تَهُ فَلَ ْن متَْل َ
ك لَهُ ِم َن َّ َ ْ ً
َْ ُ
اَّللُ أَ ْن يُطَ ِّهَر قُلُوبَ ُه ْم َهلُْم ِيف الدُّنْيَا خ ْز ٌ
ك الذ َ
ِ
اب َع ِظ ٌيم) ،فمن يضله هللا لن تستطيع فعل شيء له ،فهو لن يستفيد من اآليت البينات ،ولن
َوَهلُْم ِيف ْاآلخَرةِ َع َذ ٌ
3

اَّللُ َعلَى ِع ْل ٍم)( ) ،فالقضية ليست قضية
َضلَّهُ َّ
ت َم ِن َّاختَ َذ إِ َهلَهُ َه َواهُ َوأ َ
يستفيد من إقامة احلجة ،كما قال تعاىل (أَفَ َرأَيْ َ
إقامة حجة ،وليست قضية دليل ،وإمنا القضية قضية أمور يف النفوس تتغلب على حكم هللا وحكم رسوله ،وإن كانت
أصال نقاش.
من القطعيات املعلومة من الدين ابلضرورة ،اليت ال حتتمل ً
عقااب لكم ،من يعرض عن احلجة من بعد ما تبينت له أو يصم عنها بداية؛ فيضع يف
مث انظر للحكم من رب العاملني ً
أذنيه القطن املعنوي ،يقول تعاىل( :أولَئِ َّ ِ
ِ
ِ
اب
ين َملْ يُِرِد َّ
َ
ي َوَهلُْم ِيف ْاآلخَرةِ َع َذ ٌ
اَّللُ أَ ْن يُطَ ِّهَر قُلُوبَ ُه ْم َهلُْم ِيف الدُّنْيَا خ ْز ٌ
ك الذ َ
َع ِظ ٌيم) ،فهل هذه صفات الكفر األصغر؟ أن يكون هلم يف الدنيا خزي وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم؟
سورة اجلاثية\.23
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ِ ِ
يقول تعاىل (وَكيف ُُي ِّكمونَك و ِعْن َدهم التَّوراةُ فِيها حكْم َِّ
ِِ
ني)؛ فهم كانوا
ك َوَما أُولَئِ َ
اَّلل ُمثَّ يَتَ َولَّْو َن ِم ْن بَ ْعد َذل َ
ك ِابلْ ُم ْؤمن َ
َ ْ َ َ ُ َ َ ُ ُ َْ َ ُ ُ
يعرفون حكم هللا معرفة يقينيّة ،وسيأيت معنا كالم ابن كثري أهنم مل ينكروا حكم هللا -عز وجل ،-ومل يعتقدوا بطالنه ،بل
فوق ذلك كانوا يعتقدون بطالن احلكم املب ّدل ،الذي وضعوه من عند أنفسكم؛ ورغم ذلك كفرهم بتلك املناطات ،اليت
كلها من ابب اهلوى ،ومن ابب تقدمي اهلوى على الشرع املنزل.
مث قال تعاىل (إِ ًَّن أَنْزلْنَا التَّورا َة فِيها ه ًدى ونُور َُي ُكم ِهبا النَّبِيُّو َن الَّ ِذين أَسلَموا لِلَّ ِذين هادوا و َّ ِ
َحبَ ُار ِمبَا
الرَّابنيُّو َن َو ْاأل ْ
َ
َْ َ ُ َ ٌ ْ ُ َ
َ َُ َ
َ ْ ُ
اب َِّ
ِ
استُ ْح ِفظُوا ِمن كِتَ ِ
اخ َش ْو ِن َوَال تَ ْشتَ ُروا ِآب َيِيت َمثَنًا قَلِ ًيال َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل
َّاس َو ْ
ْ
ْ
اَّلل َوَكانُوا َعلَْيه ُش َه َداءَ فَ َال َختْ َش ُوا الن َ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن)،
َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
ك ُه ُم الظاملون).
إىل قوله تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ

ك ُه ُم الفاسقون).
وإىل قوله تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ

اجل ِ
اهلِيَّ ِة ي ب غُو َن ومن أَحسن ِمن َِّ
ْما لَِق ْوٍم يُوقِنُو َن)؛ وهذه آخر آية أنزلت ضمن هذه
ْم َْ
اَّلل ُحك ً
َْ َ َ ْ ْ َ ُ َ
وإىل قوله تعاىل( :أَفَ ُحك َ
اجملموعة من اآليت ،فهذه اآليت أنزلت كلها دفعة واحدة كما جاء يف الصحيحني ،فالقضية هلا توطئة وهلا متهيد
يوضح عن أي شيء يتحدث املوىل -سبحانه وتعاىل ،-وعن أي شيء يسقط هللا -عز وجل -هذه األحكام من فوق
سبع مساوات ،أبهنم كافرون ظاملون فاسقون.

سبب النزول األول:
ورد يف سبب نزول هذه اآليت سببان ،ذكرمها املفسرون وذكرمها ابن كثري يف تفسريه .وحنن سنقرأ بعض الروايت اليت
حتدثت عن أسباب النزول ،وستتضح أمهية هذه الروايت؛ ألن كل رواية تشرح الرواية األخرى ،مث تشرح وتفصل املناط
الذي من أجله حكم هللا عليهم ابلكفر.
أول هذه الروايت ما ذكره الشيخان البخاري ومسلم ،عن مالك عن ًنفع عن عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهما:-
(أن اليهود جاءوا إىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-فذكروا له أن رجال منهم وامرأة زنيا ،فقال هلم رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم( : -ما جتدون يف التوراة يف شأن الرجم؟) .فقالوا :نفضحهم وُيلدون ،فقال عبد هللا بن سالم:
كذبتم إن فيها الرجم فأتوا ابلتوراة فنشروها ،فوضع أحدهم يده على آية الرجم ،فقرأ ما قبلها وما بعدها ،فقال له عبد
281

هللا بن سالم :ارفع يدك ،فرفع يده فإذا فيها آية الرجم ،فقالوا :صدق ي حممد ،فيها آية الرجم؛ فأمر هبما رسول هللا -
(

صلى هللا عليه وسلم -فرمجا ،قال عبد هللا :فرأيت الرجل ُينأ على املرأة يقيها احلجارة"

4

)اه .

واحلديث يدل على أن آية الرجم مل تزل من التوراة ،بل هي موجودة حىت اآلن يف التوراة احملرفة ،بل يف عدة مواضع من
التوراة؛ فالقوم مل ينكروا ومل يبدلوا حكم هللا ،ومل يزيلوه ومل ُيرفوه من كتاب رهبم.
وهذه الرواية هي رواية جمملة ،وهناك عدة روايت أخرى مفصلة بعضها يف الصحيحني؛ وهذه القصة رويت عن أربعة
من الصحابة ،ابن عمر وأيب هريرة والرباء بن عازب وجابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهم.-
5

(

)

من تلك الروايت ما أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ،وأيب داود يف سننه( ) ،وابن جرير يف تفسريه  ،وذكره ابن
حجر يف الفتح  ،167\12عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال( :زىن رجل من اليهود ابمرأة ،فقال بعضهم لبعض:
اذهبوا إىل هذا النيب فإنه بعث ابلتخفيف ،فإن أفتاًن بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا هبا عند هللا ،قلنا :فتيا نيب من
أنبيائك .قال :فأتوا النيب -صلى هللا عليه وسلم -وهو جالس يف املسجد يف أصحابه ،فقالوا :ي أاب القاسم ،ما تقول
يف رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم بكلمة حىت أتى بيت مدارسهم ،فقام على الباب فقال (أنشدكم ابهلل الذي أنزل
التوراة على موسى ،ما جتدون يف التوراة على من زىن إذا أحصن؟) قالواُ :يمم وُيبه وُيلد ،والتجبية أن ُيمل الزانيان
على محار وتقابل أقفيتهما ويطاف هبما ،قال :وسكت شاب منهم ،فلما رآه رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
سكت ،ألظ به رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -النشدة ،فقال :اللهم إذ نشدتنا فإًن جند يف التوراة الرجم ،فقال النيب
صلى هللا عليه وسلم( -فما أول ما ارختصتم أمر هللا) قال :زىن ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم ،مث زىنرجل يف أثره من الناس فأراد رمجه ،فحال قومه دونه وقالوا :ال نرجم صاحبنا حىت جتيء بصاحبك فرتمجه ،فاصطلحوا
على هذه العقوبة بينهم ،فقال النيب -صلى هللا عليه وسلم( :-فإين أحكم مبا يف التوراة) فأمر هبما فرمجا ،قال الزهري:
فبلغنا أن هذه اآلية نزلت فيهم (إًن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ُيكم هبا النبيون الذين أسلموا)؛ فكان النيب -صلى
هللا عليه وسلمِ -مْن ُه ْم) اه .
صحيح البخاري ( ،)3635صحيح مسلم ( )1699واللفظ للبخاري.
()494
سنن أيب داود حديث رقم (.)4450
()495
تفسري الطربي .589 /4
()496
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والتحميم كما ذكر ابن حجر العسقالين يف فتح الباري( :قوله حتميم الوجه :أي يصب عليه ماء حار خملوط ابلرماد،
7

9

4

واملراد تسخيم الوجه ابحلميم وهو الفحم)( ) ،والتجبية :إركاب الزانيان على محار ولكن بصورة منكوسة ،فيوضع قفا
الرجل على قفا املرأة؛ فاليهود تركوا الرجم واستبدلوه هبذه الصورة من اجللد والتشهري بني الناس.
ترتخصون يف أمر هللا،
وأتمل كالم اليهودي عندما سأله الرسول -عليه الصالة والسالم -عن أول سبب جعلكم ّ
ّ
جيدا ألن هذا املناط يرد على كثري من املعاصرين ،الذي قالوا أن
وترتكون شرعه وتصنعون هذا الشرع املبدل ،وانتبه ً
إيثارا لذوي القرىب فهو كفر أصغر ،فانظر هلذا املناط الذي هو قطعي
الذي ُيكم بغري ما أنزل هللا ً
اتباعا هلواه أو ً
كفرا أصغر.
الداللة ،يف تلك الصورة اليت ذكروها وجعلوها ً

قال اليهودي( :زىن ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم ،مث زىن رجل يف أثره من الناس فأراد رمجه ،فحال
قومه دونه وقالوا :ال نرجم صاحبنا حىت جتيء بصاحبك فرتمجه)؛ فامللك عندما زىن قريبه مل يقم شرع هللا ،وعندما زىن
العامي رأى أهنا فرصة ليظهر بصورة املقيم لشرع هللا أمام الناس؛ كما ُيدث اآلن فيقام شرع هللا على املساكني والرعاع،
أما األمراء والوزراء فال يستطيع أحد أن يقرتب منهم ،بل قبل أن تذهب احلملة (محلة هيئة األمر ابملعروف والنهي عن
املنكر) ،تتأكد وتسأل هل فالن موجد؛ فإذا وجدوا أنه موجود أوقفوها وإذا وجدوا أنه غري موجود قاموا ابحلملة ،فال
يذهبون إال إذا أتكدوا من خلو بيت الدعارة من فالن وعالن ،فيذهبوا للمساكني والرعاع فيقيموا فيهم حد هللا؛ حىت
يظهروا أمام الناس أهنم يقيمون الكتاب والسنة ،وأهنم دولة حتكم ابإلسالم ،فهم أشبه الناس ابليهود.
قال..( :مث زىن رجل يف أثره من الناس فأراد رمجه ،فحال قومه دونه وقالوا :ال نرجم صاحبنا حىت جتيء بصاحبك
فرتمجه) ،ويف رواية أهنم قالوا( :ابدأ بصاحبك)؛ فحىت ُيلوا اإلشكال قالوا نتفق على عقوبة خيضع هلا اجلميع ،خيضع هلا
امللك واألمري واملسكني والضعيف ،قال أبو هريرة -رضي هللا عنه( :-فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم)؛ أي أهنم
اتفقوا وتواطؤوا على التحميم واجللد والتجبية وتركوا الرجم؛ ولكنهم مل ُيحدوا ومل ينكروه ،ومل ُيذفوا الرجم من الكتاب،
وكانوا يعرفون أن حكم هللا يف الزًن هو الرجم بنص تلك الروايت ،ولكنهم رأوا املصلحة يف أن يستبدوا الرجم ابلتحميم
والتجبية والضرب ،واملصلحة اليت رأوها هي أن يضعوا عقوبة عامة تطبق على اجلميع ،حىت ال حتدث كل مرة نفس
هذه املشكلة ،فضع هذا املناط (فاصطَلحوا) يف رأسك وطبق عليه هذه القوانني الوضعية اآلن.
فتح الباري .129\12
()497
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(

9

وابن ماجة رواية أخرى  ،عن طريق الرباء بن عازب -رضي هللا عنه-
وأخرج مسلم( ) وأبو داود والنسائي
أنه قال( :مر على النيب -صلى هللا عليه وسلم -بيهودي حممما جملودا ،فدعاهم -صلى هللا عليه وسلم ،-فقال:
(هكذا جتدون حد الزاين يف كتابكم؟) ،قالوا :نعم ،فدعا رجال من علمائهم ،فقال( :أنشدك ابهلل الذي أنزل التوراة
على موسى ،أهكذا جتدون حد الزاين يف كتابكم) قال :ال ،ولوال أنك نشدتين هبذا مل أخربك ،جنده الرجم ،ولكنه كثر
يف أشرافنا ،فكنا إذا أخذًن الشريف تركناه ،وإذا أخذًن الضعيف أقمنا عليه احلد ،قلنا :تعالوا فلنجتمع على شيء
نقيمه على الشريف والوضيع ،فجعلنا التحميم ،واجللد مكان الرجم ،فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم( :-اللهم
ول َال َُيزنْ َّ ِ
ين يُ َسا ِرعُو َن ِيف
إين أول من أحيا أمرك إذ أماتوه) ،فأمر به فرجم ،فأنزل هللا -عز وجلَ ( :-ي أَيُّ َها َّ
الر ُس ُ ْ ُ َ
ك الذ َ
1

)

0

(

0 49

)

4

0

5

2

0

الْ ُك ْف ِر) ) (،إِ َىل قَ ْولِِه( :إِ ْن أُوتِيتُ ْم َه َذا فَ ُخ ُذوهُ) ؛ يقول :ائتوا حممدا -صلى هللا عليه وسلم ،-فإن أمركم ابلتحميم
ِ
واجللد فخذوه ،وإن أفتاكم ابلرجم فاحذروا ،فأنزل هللا تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل هللاُ فَأُولَئِ َ
ك ُه ُم الْ َكاف ُرو َن) ( َوَم ْن َملْ
َّ ِ
ك هم الْ َف ِ
ِ
ِ
اس ُقو َن) يف الكفار كلها).اه .
َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل هللاُ فَأُولَئِ َ
ك ُه ُم الظال ُمو َن) ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أَنْ َزَل هللاُ فَأُولَئ َ ُ ُ
(

)

وهذا الرجل الذي دعاه النيب -عليه الصالة والسالم -من علماء بين إسرائيل ،سيأيت معنا أن امسه عبد هللا بن صوري
األعور ،فناشده النيب -عليه الصالة والسالم -فقال( :أنشدك ابهلل الذي أنزل التوراة على موسى) ويف رواية أخرى
3

0

5

ذكرها احلميدي يف مسنده( ) ،عن جابر بن عبد هللا –رضي هللا عنه -أن النيب -عليه الصالة والسالم -قال:
(فأنشدكم ابلذي فلق البحر لبين إسرائيل ،وظلل عليكم الغمام ،وأجناكم من آل فرعون ،وأنزل املن والسلوى على بين
إسرائيل ،ما جتدون يف التوراة من شأن الرجم؟) ،فقال هذا احلرب لصاحبه( :ما نشدت مبثله قط) ،مث أجاب النيب -عليه

صحيح مسلم (.)1700
()498
السنن الكربى للنسائي (.)11079
()499
كذلك أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده (.)18525
500
() و
املائدة\ 41
()501
املائدة\ 41
()502
مسند احلميدي (.)1331
()503
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الصالة والسالم -فقال( :ال ،ولوال أنك نشدتين هبذا مل أخربك ،جنده الرجم) ،وهذا دليل أهنم كانوا يعرفون احلكم ،ومل
يعتقدوا أنه نسخ وأهنم مل يبدلوا أو ُيرفوا.
مث بدأ يذكر املناط والسبب الذي من أجله أعرضوا عن حكم هللا ،وهو اهلوى الذي يف ظنهم مصلحة؛ فقال( :ولكنه
كثر يف أشرافنا ،فكنا إذا أخذًن الشريف تركناه ،وإذا أخذًن الضعيف أقمنا عليه احلد ،قلنا :تعالوا فلنجتمع على شيء
نقيمه على الشريف والوضيع ،فجعلنا التحميم ،واجللد مكان الرجم) ،فالذي دفعهم لرتك حكم هللا هو اهلوى واملصلحة
أبدا.
اليت رأوها ،ولكنهم مل ينكروا حكم هللا ً
فجاء يف صفة فعل اليهود حىت اآلن (اصطلحنا) و (واجتمعنا) ،وانظر للقوانني الوضعية وما فيها من اصطالح من
هؤالء احلكام ،وما فيها من اجتماع عليها.
فقال النيب -عليه الصالة والسالم ،-ويف هذا منقبة عظيمة له( :اللهم إين أول من أحيا أمرك إذ أماتوه) ،والدين اليوم
قد مات وُيتاج من ُييه.
يقول الراوي الصحايب الرباء بن عازب:
ول َال َُيزنْ َّ ِ
ين يُ َسا ِرعُو َن ِيف الْ ُك ْف ِر)
)أمر به فرجم ،فأنزل هللا -عز وجلَ ( :-ي أَيُّ َها َّ
الر ُس ُ ْ ُ َ
ك الذ َ

(

5

0

5

4

) ،إىل قوله (إِ ْن أُوتِيتُ ْم

َه َذا فَ ُخ ُذوهُ)( ) ،يقول :ائتوا حممدا -صلى هللا عليه وسلم ،-فإن أمركم ابلتحميم واجللد فخذوه ،وإن أفتاكم ابلرجم
ِ
ك ُه ُم
ك ُه ُم الْ َكاف ُرو َن)َ ( ،وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل هللاُ فَأُولَئِ َ
فاحذروا ،فأنزل هللا تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل هللاُ فَأُولَئِ َ
َّ ِ
ك هم الْ َف ِ
ِ
ِ
اس ُقو َن) ،يف الكفار كلها).
الظال ُمو َن)َ ( ،وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أَنْ َزَل هللاُ فَأُولَئ َ ُ ُ
ومعىن قول الرباء بن عازب (يف الكفار كلّها) :أن اآليت الثالث كلها الكفر املذكور فيها هو الكفر األكرب ،واألمر
الثاين الذي نستفيده من حديث الرباء :أن األوصاف الثالث هي أوصاف ملوصوف واحد؛ فالكافرون هم الظاملون هم
الفاسقون ،فالظلم املذكور يف اآليت هو الظلم األكرب املخرج من امللة ،والفسق املذكور يف اآليت هو الفسق األكرب
املخرج من امللة ،وستأيت معنا هاتني النقطتني ابلتفصيل.
املائدة\ 41
()504
املائدة\ 41
()505
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عاما يوضع وينفذ على الشريف والوضيع؛ تركوا حكم هللا
حكما ً
إ ًذا اليهود ملصلحة عقلية ،وهي أهنم يريدوا أن ُيعلوا ً
والذي هو الرجم ،واستبدلوا ابلتحميم واجللد.
0

6

ويف رواية أخرى ذكرها اإلمام البخاري يف صحيحه( ) ،عن عبد هللا بن عمر –رضي هللا عنهما ،-أن الرسول -عليه
ِ
وها إِ ْن
الصالة والسالم -قال لليهود( :ما تصنعون هبما؟) ،قالوا :نسخم وجوههما وخنزيهما ،قال(َ :أْتوا ِابلت َّْوَراة فَاتْ لُ َ
7

5

0

ُكْن تم ِ ِ
ني)( ) ،فجاءوا ،فقالوا لرجل ممن يرضون :ي أعور ،اقرأ ،فقرأ حىت انتهى إىل موضع منها فوضع يده عليه،
صادق َ
ُْ َ
قال( :ارفع يدك)  ،فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح ،فقال :ي حممد ،إن عليهما الرجم ،ولكنا نكامته بيننا ،فأمر هبما
فرمجا ،فرأيته ُيانئ عليها احلجارة) .اه .
وانظر إىل هذا املناط اجلديد ،والكفر ملة واحدة ،كما يعلم اليوم كثري أن حكم هللا فرض عني ،وأن احلاكم املرتد ُيب
اخلروج عليه ابإلمجاع ،وأن الراب حرام ،وأن الذي يبيح الراب كافر كفر أكرب ،خارج من امللة ابإلمجاع ولكنهم يكتمونه،
اَّلل ِميث َ َّ ِ
ِ
اب لَتُبَ يِّنُنَّهُ لِلن ِ
َّاس َوَال تَكْتُ ُمونَهُ فَنَ بَ ُذوهُ َوَراءَ ظُ ُهوِرِه ْم َوا ْشتَ َرْوا بِِه َمثَنًا
َخ َذ َُّ َ
كما قال تعاىلَ ( :وإِ ْذ أ َ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
اق الذ َ
قَلِ ًيال فَبِ
س َما يَ ْشتَ ُرو َن)
ئ
ْ
َ

(

).

8

0

5

وهذا ما ُيدث اليوم يف ظل القوانني الوضعية ،من كتمان أحكام هللا وأحكام رسوله ،بل فوق ذلك وصلوا إىل درجة
غريوا
فاقت املناطات اليت ك ّفر هللا اليهود هبا؛ وهي أهنم أابحوا احملرمات ،اليهود حىت اآلن مل يبيحوا احملرمات ولكنهم ّ
العقوبة ،فالزًن حمرم عنهم حىت اآلن ،أما هؤالء اليوم فغريوا األحكام وفوق ذلك أابحوا احملرمات القطعيّة.
أيضا يف ذهنك.
فباإلضافة إىل (اجتمعوا) و(اصطلحوا) ضع (يتكامتونه) ً

صحيح البخاري (.)7543
()506
آل عمران\ .93
()507
سورة آل عمران\ .187
()508
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5

0

ويف رواية أخرى عند أيب داوود( ) ،عن جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنه -قال( :جاءت اليهود برجل وامرأة منهم
زنيا ،فقال« :ائتوين أبعلم رجلني منكم» ،فأتوه اببين صوري ،فنشدمها« :كيف جتدان أمر هذين يف التوراة؟» قاال :جند
يف التوراة إذا شهد أربعة أهنم رأوا ذكره يف فرجها مثل امليل يف املكحلة رمجا ،قال« :فما مينعكما أن ترمجومها؟» قاال:
ذهب سلطاننا ،فكرهنا القتل ،فدعا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ابلشهود ،فجاءوا أبربعة ،فشهدوا أهنم رأوا
ذكره يف فرجها مثل امليل يف املكحلة؛ فأمر رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -برمجهما ).إه .
فالعلة اليت جعلتهم يعرضون عن حكم هللا هي اهلوى واملصلحة؛ فرأو أن القتل سيذهب رجاهلم؛ فقالوا نعرض عن القتل
حكما آخر ،وعند الطرباين عن عبد هللا بن عباس( :وإًن خنربك أن هللا أنزل على موسى يف الزاين الرجم ،وأًن كنا
ونضع ً
(

قوما شببة ،وكانت نساؤًن حسنة وجوهها ،وأن ذلك كثر فينا ،فلم نقم له ،فصرًن جنلد والتعبري)

).

0

وهناك إضافة على اهلامش ،وهو أن ابن صوري املذكور يف بعض هذه الرويت ،قد ذكره القرطيب يف تفسريه أنه أسلم
بعد هذه احلادثة ،مث ارت ّد عياذًا ابهلل ،ونفس هذا األمر ذكره الطرباين يف حديث ابن عباس السابق –رضي هللا عنه،-
مرسل ،ولكنهم ُيسدونك)( ) ،مث قال ابن عباس
فقال فيه ابن صوري( :أما وهللا ي أاب القاسم إهنم ليعلمون أنك ٌّ
نيب ٌ
نك
الر ُس ُ
رضي هللا عنهم -يف آخر احلديث( :مثّ كفر بعد ذلك ابن صوري فأنزل هللا -عز وجلَ ( :-ي أَيُّ َها َّول َال َُْي ُز َ
ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ ِ
ين قَالُوا َآمنَّا ِأبَفْ َو ِاه ِه ْم َوَملْ تُ ْؤِمن قُلُوبُ ُه ْم))
ين يُ َسارعُو َن يف الْ ُك ْف ِر م َن الذ َ
الذ َ

(

).

2

إذُا هذه املناطات اليت ذكرهنا توضح بصورة جليّة أن سبب (.)...

إذُا مر معنا يف السبب األول أربعة صحابة ،ابإلضافة إىل ابن عباس فهم مخسة.
سنن أيب داوود (.)4452
()509
املعجم الكبري للطرباين (.)11875
()510
انظر تفسري الطربي حديث رقم (.)11921
()511
انظر تفسري الطربي حديث رقم ( ،)11921وهذا األثر الذي يف تفسري الطربي هو عن أيب هريرة ،وليس عن ابن عباس -
()512
مجيعا-.
رضي هللا عنهم ً
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1

1

سبب النزول الثاين-:
(

سبب آخر وهو ما رواه اإلمام أمحد يف مسنده،

3

1

) عن ابن عباس قال:

5

ِ
ِ
ك ُه ِم
ك ُه ِم الظَّال ُمو َن) َو(أُولَئِ َ
ك ُه ِم الْ َكاف ُرو َن) َو(أُولَئِ َ
(إن هللا -عز وجل -أنزلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل هللاُ فَأُولَئِ َ
الْ َف ِ
اس ُقو َن)؛ أنزهلا هللا يف الطائفتني من اليهود ،وكانت إحدامها قد قهرت األخرى يف اجلاهلية ،حىت ارتضوا واصطلحوا
على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة ،فديته مخسون وسقا ،وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة ،فديته مائة وسق،
فكانوا على ذلك حىت قدم النيب -صلى هللا عليه وسلم -املدينة ،وذلت الطائفتان كلتامها ملقدم رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم ،-ورسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يومئذ مل يظهر ،ومل يوطئهما عليه ،وهو يف الصلح ،فقتلت الذليلة
من العزيزة قتيال ،فأرسلت العزيزة إىل الذليلة( :أن ابعثوا إلينا مبائة وسق).
فقالت الذليلة( :وهل كان هذا يف حيني قط دينهما واحد ،ونسبهما واحد ،وبلدمها واحد ،دية بعضهم نصف دية
بعض؟ إًن إمنا أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا ،وفرقا منكم ،فأما إذ قدم حممد فال نعطيكم ذلك).
فكادت احلرب هتيج بينهما ،مث ارتضوا على أن ُيعلوا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -بينهم ،مث ذكرت العزيزة،
فقالت( :وهللا ما حممد مبعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم ،ولقد صدقوا ،ما أعطوًن هذا إال ضيما منا ،وقهرا هلم،
فدسوا إىل حممد من خيرب لكم رأيه :إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه ،وإن مل يعطكم حذرمت ،فلم حتكموه).
فدسوا إىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمً -نسا من املنافقني؛ ليخربوا هلم رأي رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم،-
فلما جاء رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-أخرب هللا رسوله أبمرهم كله وما أرادوا ،فأنزل هللا -عز وجلَ ( :-ي أَيُّ َها
ِ ِ
ول َال َُيزنْ َّ ِ
ِ ِ
ك ُه ِم
الر ُس ُ
َّ
ين قَالُوا َآمنَّا) ،إىل قولهَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل هللاُ فَأُولَئِ َ
ُْ َ
ين يُ َسارعُو َن يف الْ ُك ْف ِر م َن الذ َ
ك الذ َ
الْ َف ِ
اس ُقو َن) .مث قال :فيهما وهللا نزلت وإيمها عىن هللا -عز وجل)-اه .
4

1

( )
أيضا ،أنه
وهذه القصة هلا رواية أخرى ،أخرجها عبد هللا بن جرير يف تفسريه  ،عن ابن عباس –رضي هللا عنهماً -
قال عن هذه اآليت( :إمنا نزلت يف الدية يف بين النضري وبين قريظة ،وذلك أن قتلى بين النضري ،وكان هلم شرف،

حديث رقم (.)2212
()513
تفسري الطربي حديث رقم (.)11974
()514
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ِ
تؤدي الدية كاملة ،وإن بين قريظة كانوا يؤدون نصف الدية ،فتحاكموا يف ذلك إىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-؛
ّ
احلق يف ذلك ،فجعل الدية يف ذاك سواءً) اه .
فأنزل هللا ذلك فيهم ،فحملهم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -على ّ
ويف رواية أخرى ذكرها اإلمام أمحد

(

5

) ،وذكرها أبو داود

9

(

)

1

(

)

)

(

والنسائي
0

5

61

(

وابن حبان

)

7

15

واحلاكم يف

2

( )
أيضا أنه قال( :كانت قريظة والنضري ،وكان
أيضا يف تفسريه  ،عن ابن عباس ً
املستدرك  ،وذكرها ابن جرير ً
ِ
رجال من
رجل من النضري ً
أشرف من قريظة ،فكان إذا قتل رجل من قريظة ً
َ
النضريُ
رجال من النضري قُتل به؛ وإذا قتل ٌ
رجال من قريظة فقالوا:
قريظةَّ ،أدى مئة َو ْس َق مت ٍر .فلما بُعِث رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-قَتَل رجل من النضري ً
اح ُك ْم بَْي نَ ُه ْم ِابلْ ِق ْس ِط)).
ادفعوه إلينا! فقالوا :بيننا وبينكم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم !-فنزلت ( َوإِ ْن َح َك ْم َ
ت فَ ْ
اه .

الرتجيح بني سبيب النزول-:
إ ًذا يتضح لنا أن هناك سببني لنزول هذه اآليت ،ولكن كما هو معروف وكما هو مقرر يف علوم القرآن يف تعدد
أسباب النزول ،أن أهل العلم يلجؤون للرتجيح بينهما ،واألمر يف هذه املسألة ميسر:
أوال :روايت السبب األول يف الصحيحني فهي متفق عليها ،وحىت لو سلّمنا –كما ذكر الشيخ أمحد شاكر -إبسناد
ً
روايت السبب الثاين؛ فال يقدم أبي حال من األحوال على ما ذكر يف الصحيحني ما مل يذكر يف الصحيحني ،فهو
متفق عليه ،فهذا هي النقطة األوىل لرتجيح السبب األول.

مسند اإلمام أمحد (.)3434
()515
سنن أيب داود (.)4494
()516
سنن النسائي (.)4732
()517
صحيح ابن حبان (.)5057
()518
املستدرك على الصحيحني للحاكم (.)8094
()519
تفسري الطربي (.)11975
()520
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5

اثنيًا :سبب النزول األول رواه أربعة من الصحابة؛ أبو هريرة والرباء وجابر وعبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهم-؛ أما
السبب الثاين فتفرد بروايت ه ابن عباس ،ابإلضافة إىل أن ابن عباس نفسه له رواية أخرى بنفس السبب األول ،يوافق فيه
الصحابة.
مجيعا-
األمر الثالث :أن الصحابة الذي رووا السبب األول منهم ثالثة كانوا يف املدينة ،أما ابن عباس -رضي هللا عنهم ً
كان يف مكة ،ومل يهاجر للمدينة إىل بعد فتح مكة ،أي العام الثامن من اهلجرة ،وقد أشار ابن حجر يف (فتح الباري)
ايضا؛ فذكروا
أن هذه احلادثة حصلت قبيل فتح خيرب ،والذي ذكره ابن حجر أشار إليه الطرباين يف معجمه واحلميدي ً
أن هذه احلادثة حصلت بني رجل وامرأة من أشراف خيرب ،بل قالوا من أهل فدك؛ وهذا األمر ذكره ابن حجر يف فتح
الباري يف اجمللد األول ص  ،169أن هذه القصة حصلت بني رجل وامرأة من أشراف خيرب قبيل فتح خيرب.
وفتح خيرب كان يف السنة السابعة من اهلجرة ،وابن عباس هاجر للمدينة بعد الفتح أي بعد العام الثامن ،ويف تلك
الفرتة اليت هاجر فيها ابن عباس كانت املدينة خالية من اليهود ،فاحلادثة كانت يف يهود خيرب الذي أجلوا منها ،فهذا
أمر اثلث يرجح السبب األول على السبب الثاين.
أمر رابع ،وهو صريح الداللة قاطع النزاع ،وهو أن ابن عمر -رضي هللا عنهما -أحد رواة السبب األول ،قال كما ذكر
اإلمام مسلم يف صحيحه( :فكنت ممن رمجها)؛ فهذا نص صريح واضح الداللة يف ترجيح السبب األول على الثاين،
وكذلك مر معنا من أثر ابن عمر يف البخاري ومسلم ،قوله أن الرجل كان ينحين على املرأة ليقيها احلجارة.
حاضرا بنفسه تلك احلادثة ابإلضافة إىل أنه راويها .وذكر هذه املسألة يف أسباب الرتجيح اإلمام
فابن عمر كان
ً
السيوطي ،يف كتابه (اإلتقان يف علوم القرآن) يف اجمللد األول ص  ،32فقال يف ضمن األسباب اليت يرجح هبا بني
أسباب النزول املتعددة ،أنه إذا استوى إسنادان يف الصحة ،فريجح أحدمها بكون راويه حاضر للقصة.
أوال تلك القصة؛ ألنه كان يف تلك الفرتة يف مكة ،فهو ذكر ما حكي له من
فابن عباس -رضي هللا عنهما -مل ُيضر ً
بعض الصحابة ،فأثر ابن عباس هو من ابب ما يعرف عند أهل املصطلح مبرسل الصحايب ،يف حني قصة ابن عمر
ذكرها ورواها وكان ممن حضروها وشاركوا فيها.
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وهذا األمر هو ما قاله ابن كثري يف تفسريه ،فقال( :قيل :نزلت يف قوم من اليهود قتلوا قتيال ،وقالوا :تعالوا حىت نتحاكم
إىل حممد ،فإن حكم ابلدية فاقبلوه ،وإن حكم ابلقصاص فال تسمعوا منه ،والصحيح أهنا نزلت يف اليهوديني اللذين
(

زنيا)

) اه .

1

2

5

أوال :من السبب األول يف الصحيحني ،وما يف الصحيحني مقدم
وهذا الرتجيح يستفاد من هذه األمور اليت ذكرًنها؛ ً
على ما يف غريمها ،وكذلك أن سبب النزول األول ذكره مخس من الصحابة ،منهم ابن عباس نفسه؛ أما السبب الثاين؛
فتفرد به ابن عباس ،السبب الثالث :أن ثالثة من رواة السبب األول كانوا ممن عاصروا اليهود يف املدينة فرأوا شيئًا
شاهدوه أبنفسهم ،األمر الرابع :أن ابن عمر -وهو من رواة السبب األول -كان ممن حضر تلك الواقعة بل شارك يف
ترجيحا
الرجم ،كما هو مذكور يف صحيح مسلم وصحيح البخاري ،وكون الراوي ممن حضر القصة هو عامل مرجح
ً
قوي يف أسباب النزول ،كما ذكر اإلمام السيوطي.
ً
واألمر سيان سواء كان سبب النزول األول أو الثاين ،أو كان لآلية سببان للنزول فاألمر واحد عندًن ،وحنن ذكرًن
وضوحا يف الذهن ،فذكر السبب الثاين معني لنا يف تنزيل تلك املناطات
السبب الثاين حىت تتضح الصورة ويزداد األمر
ً
املذكورة يف الواقع املعاصر الذي نعيشه ،بل إذا وضعنا السبب األول إىل جانب السبب الثاين ،الذي وضح فيه راويه
اضحا عن مدى املطابقة واملشاهبة؛ بني صفة فعل اليهود
أهنم اصطلحوا واتفقوا ،لكان هذا األمر
ً
قوي ومناطًا و ً
مساعدا ً
الذين أنزلت فيهم تلك اآليت ،وبني صفة فعل احلكام املعاصرين ،وهذا ما سنتكلم عنه -إن شاء هللا -يف الدرس
القادم.
صفة فعل اليهود اليت كفرهم هللا هبا من فوق سبع مساوات:
نتكلم اآلن عن صفة فعل أهل الكتاب اليت استحقوا هبا تكفري هللا تعاىل هلم من فوق سبع مساوات ،وهذه املسألة تعترب
املصرح هبا يف
تصورا
ً
حجر األساس يف بناء احلكم على حكام اليوم؛ ألن تصور اإلنسان ً
صحيحا لتلك املناطات ّ
أسباب النزول ،يكفي يف تفنيد كافّة الشبهات اليت يُروج هبا حول تلك اآليت.
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ونقول أن األحاديث الصحيحة يف الصحيحني مصرحة بصفة فعل أهل الكتاب ،ومصرحة بتلك املناطات اليت كفروا
احدا بقصة اليهوديني الذي زانيا ،أو جعلنامها سببني اثنني إبضافة قصة
به ،ونقول سواء جعلنا سبب النزول سبب و ً
وجالال ،كما قال ابن كثري
وبياًن
الدية بني طائفيت اليهود فاألمر سيان ،بل إذا اعتربًنمها سببني فهذا يزيد األمر
ً
وضوحا ً
ً
يف توضيح هذه املسألة ،أنه ميكن أن يكون اجتمع هذان السببان يف وقت واحد؛ فنزلت هذه اآليت.
فاألمر ال خيتلف وحنن سنعترب أن للنزول سببني؛ ألنه بضم السببني؛ ما ورد يف قصة اليهوديني الذين زنيا وما ورد يف
متاما تلك الصورة والصفة اليت من أجلها كفرهم هللا تعاىل هبا.
قصة العزيزة والذليلة؛ تتضح ً
وهناك وجه نستطيع أن جنمع به بني السببني ،وذلك الوجه هو ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية ،يف جمموع فتاواه يف
اجمللد  13ص  339قال -رمحه هللا( :-وقوهلم -أي السلف -نزلت هذه اآلية يف كذا يراد به اترة أنه سبب النزول
ويراد به اترة أن ذلك داخل يف اآلية وإن مل يكن السبب كما تقول عىن هبذه اآلية كذا ..وإذا عرف هذا فقول أحدهم
(

نزلت يف كذا ال ينايف قول اآلخر نزلت يف كذا إذا كان اللفظ يتناوهلما).

2

) اه .

2

وصورة الفعل يف صفة الزًن هي نفسها صورة الفعل يف قصة الدية ،واالختالف أن هذا يف حد الرجم وهذا يف الديّة أو
حد القصاص.
معا صفة فعل أهل الكتاب ،وهذه املسألة تعترب حجر األساس يف احلكم على حكام اليوم ،نقول
ونبدأ اآلن ونستعرض ً
وتوضحا؛ وحنن
وتفصيال
بياًن
ً
بعضا ويقويه ويزيده ً
صفة فعل أهل الكتاب ذكرت يف عدة روايت ،بعضها ّ
يعضض ً
ً
استعرضنا من قبل الروايت ابلتفصيل ،ونُرّكز اآلن فقط على صفة فعلهم ،أي على املناط الذي من أجله كفرهم هللا -
عز وجل.-
من هذه الروايت مع ما ذكره الشيخان عن ابن عمر ،من طريق عبد هللا بن دينار ،أن اليهود قالوا للرسول -عليه
(

الصالة والسالم( :-إن أحبارًن أحدثوا حتميم الوجه والتجبيه)
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3

2

)  ،وهذه أول صفة وضع خط حتت قوهلم (أحدثوا)؛

4

وهذه الصورة جزء من قوله تعاىلَّ ( :اختَ ُذوا أَحبارهم ورْهبانَهم أَراباب ِمن د ِ
اَّللِ)( ) ،فكانوا يشرعون هلم وُيرمون عليه
ون َّ
ْ َ َُ ْ َُ َ ُ ْ ْ َ ً ْ ُ
بدال عن الرجم.
احلالل وُيلون هلم احلرام ،ومن ضمن األمور اليت شرعوها هلم ،أهنم أحدثوا هلم التحميم والتجبية ً
وكذلك يف رواية اإلمام مسلم عن الرباء بن عازب أهنم قالوا( :فاجتمعنا على التحميم واجللد)( )  ،فاجتمع اليهود
على التحميم واجللد وتركوا حكم هللا الرجم ،ويف رواية البخاري عن طريق عبد هلل بن عمر -رضي هللا عنهما( -إن
(

عليهما الرجم ،ولكنا نكامته بيننا)

2

6

5

5

أوال أحدثوا مث اجتمعوا عليه مث تكامتوه.
) .إذًا اليهود ً

ويف رواية لإلمام أمحد وعند أيب داود أيضا واللفظ له عن أيب هريرة –رضي هللا عنه -أهنم قالوا( :فَاصطَلَحوا علَى ه ِذهِ
ً
ْ ُ َ َ
الْعُ ُقوبَِة بَْي نَ ُه ْم)

(

2

7

) ،إ ًذا اليهود أحدثوا مث اجتمعوا مث تكامتوا مث اصطلحوا.

5

كذلك يف رواية الرباء بن عازب يف صحيح مسلم أهنم قالوا( :قلنا :تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف
(

والوضيع ،فجعلنا التحميم ،واجللد مكان الرجم)

).

8

2

إّ ًذا اجتماع وتداعي على تغيري حكم هللا -سبحانه وتعاىل ،-وحاول وأنت تستمع لتلك األوصاف واملناطات أن تنزهلا
على الواقع املعاصر الذي نعيشه ،واملسألة يف غاية الوضوح؛ إذًا اليهود أحدثوا واجتمعوا وتكامتوا واصطلحوا هذه
العقوبة بينهم ،ويف رواية لإلمام أمحد من طريق عبد هللا بن عباس -رضي هللا عنها -أنه قال واص ًفا فعل اليهود:
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5

(ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة ،فديته مخسون وسقا ،وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة،
(

فديته مائة وسق).

).

9

5

2

إ ًذا يتضح من هذه الروايت بصورة جليّة ،أن الصورة اليت قام هبا اليهود بتغيري حكم هللا وتبديله؛ هي أهنم اجتمعوا
واصطلحوا وارتضوا واتفقوا على تبديل حكم هللا وتغيريه ،مث تكامتوا فيما بينهم ،والذين تكامتوا هم األحبار والرهبان،
الذين قاموا بتغيري هذه األحكام ،فتكامتوها على أن يظهروا للناس أن حكم الزًن ليس هو الرجم ،وإمنا هو التحميم
والتجبية ،من عند أنفسهم وليس من عند هللا تعاىل؛ إذًا القوم غريوا حكم هللا وبدلوه واستحدثوا محم آخر مكانه هو
اجللد والتجبية والتحميم.
أمر آخر يوضح لنا املناط الذي كفره هللا به وهو الباعث الذي دفعه إىل تغيري وتبديل حكم هللا؛ وهذه مسألة مهمة؛
فمعرفة الباعث بصورته الصحيحة ُيعلك تعرف البواعث اليت قيل أن وجودها دليل على الكفر األصغر؛ وهذا الكالم
يف منتهى الباطل ،فهذه البواعث اليت ذكروها وجعلوها من الكفر األصغر ،هي بعينها البواعث املذكورة يف روايت
الصحيحني ويف روايت السنن ،واليت كفرهم هللا -عز وجل -من أجلها.
وأول تلك الروايت ما رواه اإلمام مسلم عن الرباء بن عازب –رضي هللا عنه -أهنم قالوا( :جنده الرجم ،ولكنه كثر يف
أشرافنا ،فكنا إذا أخذًن الشريف تركناه ،وإذا أخذًن الضعيف أقمنا عليه احلد ،قلنا :تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه
(

على الشريف والوضيع ،فجعلنا التحميم ،واجللد مكان الرجم)

).

0

3

إ ًذا أول ابعث يف هذه الرواية هو املصلحة العقليّة ،فرأوا أن املصلحة حىت ال حتدث فتنة بني األغنياء والشرفاء وبني
عاما وننبذ كتاب هللا وراء ظهورًن ،فهذه الرواية توضح أن ابعثهم هلذا
حكما ً
املساكني وابقي الناس؛ فقالوا تعالوا جنعل ً

أبدا إنكار حكم هللا ،ومل يكن جحود حكم هللا بقلوهبم ،وإمنا هي املصلحة اجملردة ،املصلحة العقلية مبنع هيجان
مل يكن ً
الفتنة؛ وتذكرون يف الرواية اليت ذكرًنها ،أن امللك عندما أراد أن يقيم احلد على أحد العامة /قام قومه وقالوا( :ال نرجم
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(

صاحبنا حىت جتيء بصاحبك فرتمجه)
والوضيع.

)

1

5

3

 ،فحىت مينعوا هذه الفتنة ،اجتمعوا على عقوبة يطبقوها على الشريف

ويف الرواية الثانية ،اليت أخرجها اإلمام أمحد يف مسنده ،عن أيب هريرة أن النيب –عليه الصالة والسالم -قال هلم( :فما
أول ما ارختصتم أمر هللا؟) فقالوا( :زىن ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم ،مث زىن رجل يف أثره من الناس
فأراد رمجه ،فحال قومه دونه وقالوا :ال نرجم صاحبنا حىت جتيء بصاحبك فرتمجه ،فاصطلحوا على هذه العقوبة
(

بينهم)

).

2

5

3

فالذي دفعهم لتغيري حكم هللا بينهم املصلحة اليت رأوها ،والسبب الثاين :احملاابة واجملاملة؛ فامللك ترك حكم هللا حماابة
وجماملةً لقريبه ،ويف هذا نزلت اآليت.
وكذلك يف رواية أيب داوود عن جابر بن عبد هللا –رضي هللا عنه ،-أن النيب -عليه الصالة والسالم -قال( :فما
مينعكما أن ترمجومها؟) ،قاال( :ذهب سلطاننا ،فكرهنا القتل).

(

3

) إ.ه .

3

فرأى اليهود أنه بدل أن يستشري القتل يف رجالنا ويقضي على أكثرًن ،عطلنا الرجم وأردًن أن نضع عقوبة تؤمن لنا
بقاء رجالنا.
ويف رواية الطرباين عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -أهنم قالوا( :وإًن كنا قوما شببة ،وكانت نساؤًن حسنة وجوهها،
4

3

وأن ذلك كثر فينا ،فلم نقم له ،فصرًن جنلد والتعبري)( )؛ ومعىن هذا الكالم أن نساء اليهود كانت مجيالت ،فكثر
الزًن يف اليهود واستشرى ،فلو صرًن نقتل ونقتل كما هو حد الرجم مل يبقى أحد من الرجال ،وهنا العلة ظاهرة يف
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أمرين؛ أوال :املصلحة العقلية واثنيا :اهلوى؛ فاهلوى جعلهم يقعون يف الزًن ،مث يغريون حكم هللا من الرجم إىل اجللد؛
حىت يؤمنوا أنفسهم إذا وقعوا فيه فال يطبق عليهم احلد.
ويف رواية قصة الدية عند أمحد ،عن طريق ابن عباس رضي هللا عنهما( :وكانت إحدامها قد قهرت األخرى يف اجلاهلية،
حىت ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة ،فديته مخسون وسقا ،وكل قتيل قتلته الذليلة من
العزيزة ،فديته مائة وسق ،فكانوا على ذلك حىت قدم النيب صلى هللا عليه وسلم ،املدينة ، ..فقالت الذليلة( :وهل كان
هذا يف حيني قط دينهما واحد ،ونسبهما واحد ،وبلدمها واحد ،دية بعضهم نصف دية بعض؟ إًن إمنا أعطيناكم هذا
ضيما منكم لنا ،وفرقا منكم ،فأما إذ قدم حممد فال نعطيكم ذلك)

(

5

).

3

فالذي جعل العزيزة تفرض على الذليلة أن أتخذ نصف الدية ،بينما تعطي العزيزة الدية كاملة هو القوة والقهر .فهذه
الرواية مصرحة بصورة واضحة ،على أن الباعث لتغيري حكم هللا يف الدية ،هو الظلم والقهر واجلور والطغيان.
إذًا من جممل هذه الروايت نقول أن الباعث وراء تغيري اليهود حلكم هللا؛ هو املصلحة العقلية اجملردة ،واآلراء الفاسدة
واألهواء الباردة ،والظلم واجلور االستبداد والشهوات ،اليت جعلتهم يتحايلون على شرع هللا ،حىت يقعوا يف شهواهتم
ويكونون يف َمأمن من إقامة حد هللا عليهم؛ وقارن هذه البواعث مع صورة العصر احلايل.
قال ابن كثري مبينًا هذا كله يف تفسريه( :نزلت هذه اآليت الكرميات يف املسارعني يف الكفر ،اخلارجني عن طاعة هللا
ورسوله ،املقدمني آراءهم وأهواءهم على شرائع هللا عز وجل ،...كانوا قد بدلوا كتاب هللا الذي أبيديهم من األمر برجم
من أحصن منهم ،فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على اجللد مائة جلدة ،والتحميم ،واإلركاب على محارين
مقلوبني)

(

) اه .

6

3

5

وليس معىن قول ابن كثري (فحرفوه) أهنم جاؤوا ابلتوراة وحذفوا آية الرجم ،وكتبوا حملها اجللد والتحميم والتجبية؛ وهذه
هي النقطة الثالثة اليت سنتكلم فيها عن صفة فعل أهل الكتاب ،إ ًذا قلنا يف النقطة األوىل :أن أهل الكتاب أحدثوا
واجتمعوا واصطلحوا ،ويف النقطة الثانية :ذكرًن اهلوى واملصلحة والظلم والقهر.
حديث رقم (.)2212
()535
تفسري ابن كثري ط دار الكتب العلمية .102\3
()536
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اتما ال شك فيه ،بل كانوا يعتقدون صحته ويقرون به وأبنه
كان أهل الكتاب –على التحقيق -مقرين حبد الرجم إقر ًارا ً
مسطور يف توراهتم ،وكانوا فوق ذلك يعتقدون أفضليته وأنه حكم هللا ح ًقا وصدقًا؛ وقد ظهر معنا يف روايت سبب
أبدا بقلوهبم وألسنتهم وإمنا جحدوها أبفعاهلم؛ أما من
النزول أهنم كانوا يعرفون أحكام الزًن معرفةً تفصيلية ،ومل ُيحدوها ً
ًنحية االعتقاد ،فكانوا مقرين ومعرتفني أن حكم هللا يف الزاين احملصن هو الرجم.
وهذا األمر صرحت به عدة روايت ،وأول هذه الروايت ما أخرجه البخاري يف صحيحه عن طريق مالك ،عن ًنفع
(

عن ابن عمر أهنم قالوا :عندما قال عبد هللا بن سالم أن فيها الرجم ،قالوا( :صدق ي حممد ،فيها آية الرجم)
وهذا دليل قاطع أهنم كانوا يعتقدون به ويعرفونه معرفة يقينية اثبتة.

)،

كذلك يف البخاري أيضا ،عن طريق عبد هللا بن دينار عن ابن عمر -رضي هللا عنهم -أنه قال( :أن اليهود جاءوا إىل
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-فذكروا له أن رجال منهم وامرأة زنيا ،فقال هلم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم:-
(ما جتدون يف التوراة يف شأن الرجم) فقالوا( :نفضحهم وُيلدون) ،قال عبد هللا بن سالم( :كذبتم إن فيها الرجم ،فأتوا
ابلتوراة فنشروها) ،فوضع أحدهم يده على آية الرجم ،فقرأ ما قبلها وما بعدها ،فقال له عبد هللا بن سالم( :ارفع يدك
فرفع يده فإذا فيها آية الرجم) ،قالوا( :صدق ي حممد فيها آية الرجم) ،فأمر هبما رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
(

فرمجا فرأيت الرجل ُيين على املرأة ،يقيها احلجارة

) ا.ه .

8

5

3

ويف هذا األثر أن اليهود مل ُيذفوا آية الرجم ،ومل ُيرفوها ومل يزيلواها من التوراة ،بل تركوها كما هي؛ فهي من املواطن
اليت مل يطاهلا التحريف ،وحىت اآلن لو أحضرت نسخ التوراة احملرفة ،ستجد يف عدة مواضع من الكتاب حترمي الزًن.
(

ويف رواية عند البخاري كذلك أن اليهودي قال( :ي حممد ،إن عليهما الرجم ،ولكنا نكامته بيننا)

) ،والتكامت إّمنا

يكون بعد العلم املستقر ،فاجلاهل ال يسمى كامتًا قبل أن يعرف ،فهم علموه واعتقدوا صوابه ،ولكنهم بعد ذلك كتموه

صحيح البخاري(.)3635
()537
صحيح البخاري (.)6841
()538
صحيح البخاري (.)7543
()539
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0

اَّلل ِميث َ َّ ِ
ِ
اب لَتُبَ يِّنُنَّهُ لِلنَّ ِ
اس َوَال تَكْتُ ُمونَهُ)( )؛ واخلطاب يف هذه اآلية
َخ َذ َُّ َ
وأخفوه ،قال تعاىلَ ( :وإِ ْذ أ َ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
اق الذ َ
وجه للذين أوتوا الكتاب ،وهذا يعين أهنم عرفوا واعتقدوا صحته ،ولكنه كتموه ومل يبيّنونه للناس.
1

ويف رواية مسلم عن الرباء بن عازب أن ذلك احلرب قال( :جند حد الزاين يف كتابنا الرجم)( ) ،ويف رواية أخرى ذكرها
الطرباين وذكرها القرطيب يف تفسريه ،ونقلها عنه ابن حجر يف فتح الباري ( ،)168\12أن األعور قال( :أما وهللا ي
مرسل ،ولكنهم ُيسدونك)
أاب القاسم إهنم ليعلمون أنك ٌّ
نيب ٌ
معروف وكان مقرر يف نفوسهم.

2

(

4

)
متوفرا ،فاحلد كان
كان
اليقني
و
بل
االعتقاد
و
فالعلم
.
ً

وكذلك يف رواية اإلمام أمحد وأيب داود عن أيب هريرة –رضي هللا عنه( :-أن ذلك احلرب قال بعد أن ًنشده النيب -عليه
(

الصالة والسالم( :-اللهم إذ نشدتنا فإًن جند يف التوراة الرجم)
كانوا مقرين أن حد هللا هو الرجم.

3

4

) ،فهذه الروايت كلها مصرحة وموضحة أن القوم

وكذلك يف رواية احلميدي يف مسنده عن جابر بن عبد هللا –رضي هللا عنها -أن النيب -عليه الصالة والسالم -قال
هلم( :فأنشدكم ابلذي فلق البحر لبين إسرائيل ،وظلل عليكم الغمام ،وأجناكم من آل فرعون ،وأنزل املن والسلوى على
بين إسرائيل ،ما جتدون يف التوراة من شأن الرجم؟) ،فقال أحدمها لآلخر :ما نشدت مبثله قط ،مث قاال( :جند ترداد
النظر زنية ،واالعتناق زنية ،والقبل زنية ،فإذا أشهد أربعة أهنم رأوه يبدي ويعيد كما يدخل امليل يف املكحلة ،فقد وجب
(

الرجم) أ.ه .

)

4

4

سورة آل عمران\.187
()540
صحيح مسلم ( )1700وأخرج أبو داود يف سننه ( )4448واللفظ له.
()541
تفسري الطربي ( ،)11921السنن الكربى للبيهقي ( ،)17119ومل أجدها عند القرطيب.
()542
سنن أيب داود حديث رقم ( .)4450تفسري الطربي .589 /4
()543
مسند احلميدي (.)1331
()544
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5

وانظر هلذه املعرفة التفصيلية ألحكام الزًن ،اليت ما زالت حىت اآلن يف كتبهم ،وهذا الكالم الذي ذكره يصدقه قوله -
عليه الصالة والسالم( :-فزًن العني النظر ،وزًن اللسان املنطق ،والنفس متىن وتشتهي ،والفرج يصدق ذلك كله
5

5

4

ويكذبه)( )  ،بل حىت شرط الشهود يوافق شرعنا كما هو يف سورة النور؛ والشاهد من هذا األثر ،أن هلؤالء القوم
معرفة تفصيلية -وليست إمجالية فحسب -ألحكام الزًن.
وقد ذكر ابن حجر يف فتح الباري ،أن آية الرجم املذكورة يف التوراة ذكرت يف رواية عن طريق أيب هريرة -رضي هللا
عنه ،-فقال ابن حجر يف الفتح (( :)169\12ووقع بيان ما يف التوراة من آية الرجم يف رواية أيب هريرة (احملصن
(

واحملصنة إذا زنيا فقامت عليهما البينة رمجا وإن كانت املرأة حبلى تربص هبا حىت تضع ما يف بطنها)

) ا.ه .

وهذه اآلية يف التوراة موافقة ملا روي عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف قصة الغامدية ،عندما جاءت واعرتفت ابلزًن
وظهرت عليها أاثر احلمل؛ فأمرها النيب -عليه الصالة والسالم -أن تذهب وأتيت بعد أن تضع محلها ،فذهبت
وجاءت بعد وضعت محلها ،فجاءت للنيب -عليه الصالة والسالم -وابنها يف حجرها ،فقال هلا :ارجعي حىت تفطميه،
مث رجعت بعد أن فطمته ويف يده كسرة من خبز ،فأمر النيب -عليه الصالة والسالم -أن يُتكفل ابلطفل ،مث أمر هبا
فرمجت.
والشاهد يف هذا الكالم ،أن آية الرجم كانت ما زالت موجودة يف التوراة وكانوا يعرفوهنا ،وهي موافقة ألحكام القرآن
الكرمي؛ كذلك يف رواية أيب داود عن جابر -رضي هللا عنهما ،-أن اليهود قالوا بعد أن سأهلم الرسول -عليه الصالة
والسالم( :-كيف جتدان أمر هذين يف التوراة؟) ،أهنم قالوا( :جند يف التوراة إذا شهد أربعة أهنم رأوا ذكره يف فرجها مثل
(

امليل يف املكحلة رمجا)

7

)؛ والشاهد يف الرواية هو املعرفة التفصيلية هلم هلذا احلكم.

صحيح البخاري (.)6243
()545
فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر.)169\12( :
()546
سنن أيب داود ().4452
()547
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5

6

ويف (فتح الباري) أيضا (( :)169\12زاد البزار من هذا الوجه (أي الوجه الذي رواه أيب داود عن جابر بن عبد هللا
(

-رضي هللا عنه :)-فإن وجدوا الرجل مع املرأة يف بيت أو يف ثوهبا أو على بطنها فهي ريبة وفيها عقوبة)

).

ك َو ِعْن َد ُه ُم
ف ُُيَ ِّك ُمونَ َ
إ ًذا القوم كانوا يعرفون حد الرجم معرفة تفصيلية ،وهذه الروايت توافق قول هللا من قبلَ ( :وَكْي َ
9

4

5

ِ ( )
ِ
فبني هللا -عز وجل -أنه يف تلك الفرتة اليت ذهبوا ليتحاكموا للنيب -عليه الصالة
ْم َّ
اَّلل) ّ ،
الت َّْوَراةُ ف َيها ُحك ُ
والسالم -يف تلك احلادثة؛ أن حكم هللا ما زال يف التوراة مل ميسسه التغيري وكانوا يعرفونه ،بل وهذا من األمور اليت
ضاعفت كفرهم؛ ألهنم كفروا حبكم هللا يف التوراة ،مث أرادوا أن يكفروا حبكم هللا يف القرآن.

خاصة على
يصرح ابن كثري يف تفسريه هبذه املعاين ،وانتبه لكالم ابن كثري ً
جيدا؛ ألن فيه رد على كثري من الشبهاتّ ،
شبهة اشرتاط االعتقاد لتكفري احلاكم بغري ما أنزل هللا ،فيقول يف تفسريه هلذه اآليت( :مث قال تعاىل منكرا عليهم يف
آرائهم الفاسدة ،ومقاصدهم الزائغة يف تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي أبيديهم ،الذي يزعمون أهنم
مأمورون ابلتمسك به أبدا ،مث خرجوا عن حكمه ،وعدلوا إىل غريه مما يعتقدون يف نفس األمر بطالنه وعدم لزومه هلم،
ِ ِ
فقال( :وَكيف ُُي ِّكمونَك و ِعْن َدهم التَّوراةُ فِيها حك ِ
ِِ
ني))
ك َوما أُولئِ َ
ْم ا ََّّلل ُمثَّ يَتَ َولَّْو َن ِم ْن بَ ْعد ذل َ
ك ِابلْ ُم ْؤمن َ
َ ْ َ َ ُ َ َ ُُ ْ
ُ ُ

(

) اه .

وهذا الكالم يعين أن القوم كانوا مصرحني أبهنم مؤمنون ،متمسكون بكتاب هللا وحبكم هللا ودين هللا ،بل كانوا عندما
ُيادلون املسلمني يزعمون أهنم أفضل منهم وأحسن منهم ،وأهنم على دين أفضل من دينهم ،فإذا قلت ألحدهم( :أنت
تركت حكم هللا وح ّد هللا وأنت غري مؤمن وغري مسلم وغري متمسك بدينك)؛ فسيقول لك( :ال بل أًن مؤمن مسلم
ِ
متاما مثل حال حكامنا
متمسك بكتاب ريب) .هذا بلسان مقالهّ ،أما بلسان حاله فيُح ّكم غري هللا ويُعطل شرعه؛ فهذا ً
اليوم.
مث يقول ابن كثري( :مث خرجوا عن حكمه ،وعدلوا إىل غريه) من اجللد والتجبية والتحميم؛ ولكنهم مل يكونوا يعتقدون أن
اجللد والتجبية والتحميم هي حكم هللا ،ومل يكونوا يعتقدوا أن اجللد والتجبية والتحميم أفضل من الرجم؛ ويف هذا رد
فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر.)169\12( :
()548
سورة املائدة\.43
()549
تفسري ابن كثري ط دار الكتب العلمية .109\3
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300

0

على الذين يقولون أنه يشرتط أن يقول أبن القوانني الوضعية أفضل من شرع هللا لنكفره ،فاليهود كانوا يعتقدون أن
الرجم أفضل بكثري من احلكم الذي ابتدعوه ،بل كانوا يعتقدون ببطالن هذا احلكم الذي وضعوه؛ قال ابن كثري( :مما
يعتقدون يف نفس األمر بطالنه وعدم لزومه هلم)؛ أي يعرفون أن هذا الشرع الذي وضعوه من عند أنفسهم أنه غري ملزم
هلم.
إ ًذا القوم يف البداية استبدلوا حكم هللا ،ووضعوا حكم جديد من عند أنفسهم ،وجعلوا هذا احلكم ًنفذ بينهم؛ وكان
الدافع هلذا االستبدال والتغيري؛ هو اآلراء الفاسدة واألهواء الباردة واملصاحل العقلية والظلم واجلور واهلوى ،إىل غري ذلك
من البواعث.
أبدا بقلوهبم حد الرجم ،بل كانوا معرتفني ومقرين أن حكم هللا هو الرجم ،ابإلضافة إىل ذلك كانوا
اثلثًا :القوم مل ينكروا ً
سبيال ،ابإلضافة إىل ذلك كانوا يعتقدون أن هذا الشرع املبدل ،الذي وضعوه
يعتقدون أن هذا احلكم هو أفضل وأقوم ً
من عند أنفسهم هو ابطل بذاته وغري ملزم هلم؛ ورغم هذا كفرهم هللا -عز وجل ،-وجعل هذه املناطات هي السبب
يف كفرهم وإخراجهم من دين هللا.
صفة فعل حكام اليوم ومطابقتها لصفة فعل اليهود:
متاما يف حكامنا اليوم؛ فهم بداية عدلوا وخرجوا
نفس هذه الصورة ونفس هذه املناطات ونفس هذه البواعث ،جندها ً
عن حكم هللا تعاىل ،واستوردوا قوانني الشرق والغرب ،ونبذوا كتاب هللا وشرع هللا وراء ظهورهم ،واستحدثوا قوانني
جديدة اجتمعوا عليها واصطلحوا عليها وارتضوها بينهم ،مثّ طبقوها بينهم.
والذي دفعهم لذلك كما يصرحون أبنفسهم؛ اآلراء الفاسدة واألهواء الباردة واملصاحل العقلية ،اليت زيّنها هلم شياطني
صرحوا أهنم مسلمون مؤمنون موحدون ،وأهنم من والة األمور وأمراء
اإلنس واجلن ،ابإلضافة لذلك أهنم حىت لو ّ
ِ َّ ِ
ين
مصرحة هبذا ،كما قال تعاىل( :أََملْ تََر إ َىل الذ َ
املؤمنني ،ال يغين عنهم من أمرهم شيء ،واآليت اليت مرت معنا ّ
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ِ
يدو َن أَ ْن ي تَحا َكموا إِ َىل الطَّاغُ ِ
وت)
ك يُِر ُ
ك َوَما أُنْ ِزَل ِم ْن قَ ْبل َ
َّه ْم َآمنُوا ِمبَا أُنْ ِزَل إِلَْي َ
يَ ْزعُ ُمو َن أَن ُ
َ َ ُ
ِ ِ
ِِ
آمنَّا ِاب ََّّللِ وِاب َّلرس ِ
ني)
ك َوَما أُولَئِ َ
يق ِمْن ُه ْم ِم ْن بَ ْعد ذَل َ
ك ِابلْ ُم ْؤمن َ
ول َوأَطَ ْعنَا ُمثَّ يَتَ َوَّىل فَ ِر ٌ
َ
َ ُ

(

).

(

1

) ،وقال تعاىلَ ( :ويَ ُقولُو َن
2

علما
فزعم اإلميان واإلسالم والتوحيد والعقيدة هو زعم ابطل ،طاملا أن احلاكم معرض عن كتاب هللا وعن شرع هللا ً
وحتكيما؛ وهؤالء القوم كانوا يزعمون أهنم مؤمنون موحدون ،وأهنم متمسكون بشريعتهم وبدينهم ،إال أهنم يف
وعمال
ً
ً
الواقع العملي عطلوه واستبدلوه بغريه.
كفرا من صورة اليهود الذين أنزلت فيهم اآلايت-:
صورة حكام اليوم هي أشد ً

متاما صورة الواقع املعاصر ،بل إن صورة الواقع املعاصر هي على التحقيق أشد
إ ًذا تبني لنا أن صفة سبب النزول هي ً
وأقوى من صورة سبب النزول ،فما تلبس فيه حكام اليوم من مناطات مكفرة أكثر بكثري مما قام به اليهود يف عدة
أمور:
مر معنا يف الروايت الصحيحة وهم كذلك حىت اليوم ،وكل الذي فعله
األمر األول :أن اليهود مل يستبيحوا الزًن ،كما ّ
غريوا العقوبة ومل يغريوا احلكم؛ فحكم الزًن ابق على التحرمي عندهم حىت اليوم ،أما يف تلك الدساتري
اليهود أهنم ّ
والقوانني فقد أابح القوم الزًن والراب واخلمر واحملرمات القطعية بصورة واضحة ،وحنن نقلنا لكم من قبل نصوص كثري
منها.
فهم يصرحون يف قوانينهم أن املرأة إذا بلغت وزنت برضاها فليس عليها أي شيء ،وال يستطيع أحد أن ُياكمها ما مل
تكن متزوجة ،وإذا كانت متزوجة فليس ألحد أن يرفع عليها دعوى إال الزوج ،فليس لألب وال لألخ وال لالبن وال
ألي قريب أن يتكلم معها ولو ببنت شفاة ،وإذا تنازل الزوج برضاه عن دعواه وقَبِ َل أن يعاشرها؛ فقد سقطت الدعوة،
فتخرج معززة مكرمة من قاعة احملكمة ُيفها التصفيق والرتحيب.

سورة النساء\.60
()551
سورة النور\.47
()552
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فأوال :غريوا العقوبة واستبدلوها ابلغرامة
فالقوم أابحوا الزًن بصورة واضحة ،فباإلضافة ألهنم غريوا العقوبة غريوا احلكمً ،
والسجن ،مث بعد تغيري العقوبة غريوا احلكم؛ فجعلوا هناك شروط وضوابط هي فقط اليت ُيرم بدوهنا الزًن ،فإذا فعل
الرجل أو املرأة هذه اجلرمية والفاحشة مع االنضباط هبذه الشروط والضوابط ،فال يستطيع أحد أن يعاتبه.
أصال جرمية تسمى جرمية الراب؛ بل ابإلضافة لذلك
ونفس الشيء فعلوه ابلراب ،فأابحوا الراب بصورة أشد ،فليس عندهم ً
وضعوا له اللوائح التنظيمية والقوانني والرتاتيب اإلدارية ،اليت يستطيع عربها الناس أن يتاجروا ويتعالوا ابلراب كما يشاءون،
مع حتديد نسبة الفائدة ،ابإلضافة إلنشاء الصروح الربوية الشاهقة.
وكذلك أابحوا اخلمر؛ فأصدروا الرتاخيص اليت تبيح االجتار ابخلمر والتعامل معها يف أماكن دون أماكن ،وذكرًن ساب ًقا

ترفيها عن اجلنود
أنه يف حرب اخلليج كيف كانت السفن أتيت حمملة بنوعني من املرفهات؛ املومسات واخلمور؛ ً
األشاوس الذي يدافعون عن بالد احلرمني.
أصال؛ فأابحوا الراب واخلمر والزًن وغريها
فباإلضافة لتغيري العقوبة والذي يكفي للحكم بكفرهم ،فالقوم قد غريوا احلكم ً
من احملرمات القطعية ،إ ًذا اجتمع فيهم مناطات؛ املناط األول :هو التشريع ،واملناط الثاين :هو التحليل ملا حرم هللا،
وحنن ذكرًن من قبل أن اإلمجاع منعقد على التكفري يف كال األمرين ،واليهود الذين أنزلت فيهم اآليت ،وجد فيهم
مناط واحد وهو التشريع بتغيري العقوبة؛ وابلتحقيق هم وقعوا يف أربعة مناطات؛ التشريع والتحليل واتباع قوانني اليهود
والنصارى وموالة اليهود والنصارى.
هذا الفارق األول ،والفارق الثاين أن هللا تعاىل قد أكفر هؤالء القوم ،بتغيريهم وتبديلهم حلكم واحد من حدوده؛
فكيف ابهلل عليكم ُحكم ّم ْن بدَّل أكثر األحكام أو جممل األحكام؟ وحنن ال نفرق بينهم ،فالذي يبدل ولو جزئية
شرعا خبالف شرع هللا فقد كفر ،ولكن هؤالء كفرهم كفر فوق كفر.
واحدة من دين هللا ،ويشرع ً
الفرق الثالث :أ ّن اليهود عندما أحدثوا هذا احلكم وبدلوه مل يضعوا له دوائر وقوانني مكتوبة ،وإمنا ارتضوه واصطلحوا
نظري وشفهيًا ،أما اليوم ،فتلك القوانني الوضعية تكرم وتصان وحتفظ ويصنع هلا املصادر واملراجع ،ابإلضافة
عليه بينهم ً
لذلك تنشأ هلا احملاكم الوضعية والقاعات واملؤمترات ،مث أنشؤوا هلا األعوان والشرط والدرك ،الذي يتكفلون بتطبيقها
وإخضاع الناس هلا ابحلديد والنار؛ فأعطوا تلك القوانني القوة اإللزامية ،والعقوابت اليت جتعل الناس خيضعون هلا رغبًا
وحتكما منهم ابلعباد والبالد؛ وهذا األمر مل يفعله اليهود.
قهرا منهم للناس
ً
ورهبًاً ،
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فهذه األمور الثالث الفارقة ،تزيد كفر حكام اليوم عن كفر اليهود ،الذين أنزلت فيهم تلك اآليت.
انعقاد اإلمجاع على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول يف احلكم-:
وإذًا كان أهل العلم قد أمجعوا على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول يف احلكم؛ وصورة سبب النزول يف هذه
اآليت أن اليهود غريوا احلكم ،فكل حالة تشابه هذه احلالة تسمى صورة سبب النزول ،فإذا كان أهل العلم أمجعوا
على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول يف النص واحلكم؛ فما ابلكم إذا كانت صورة الواقع أشد وأقوى من صورة
سبب النزول؟
وهذه املسألة ذكرها أهل العلم وخاصة الذي تكلموا منهم يف األصول ،وذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه
(الصارم املسلول) فقال( :وليس بني الناس خالف نعلمه ،أهنا تعم الشخص الذي نزلت بسببه ومن كان حاله
(

كحاهلا)

) اه .

3

5

5

وهذا أمر معروف ال مياري فيه عاقل ،فاآليت اليت ينزهلا هللا -عز وجل -بسبب بعض الصحابة أو بسبب بعض
األفراد من اليهود والنصارى وكفار قريش ال ختصهم وحدهم ،وإمنا تشمل كل من وقع يف نفس هذه الفعلة؛ وسيأيت
معنا هذا الكالم عندما نتكلم عن أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ،وسيأيت معنا عندما نتكلم على أن قول
ختصيصا للنص ،وإمنا هو إخبار عن صورة من الصور تدخل يف احلكم ،ويبقى احلكم
الصحايب نزلت يف كذا وكذا ليس
ً
عاما يدخل فيه كل من يفعل نفس هذه الفعلة.
ً
وكذلك ذكر هذه القاعدة السيوطي يف كتاب (اإلتقان يف علوم القرآن)( :فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها
ابالجتهاد ممنوع ،كما حكى اإلمجاع عليه القاضي أبو بكر يف (التقريب) وال التفات إىل من شذ فجوز ذلك)
ا.ه .

الصارم املسلول على شامت الرسول ص .33
()553
اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي .107\1
()554
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(

)

وسبب النزول على نوعني؛ عني السبب وصورة السبب ،فعني السبب :هم نفس األفراد الذين أنزلت فيهم اآليت ،أما
كل من يفعل فعله فيسمى صورة السبب أو نوع السبب .واملسألة واضحة وهي فيها إمجاع ،وهي ال حتتاج تنظري ولكن
حىت نؤصل األمور.
ونقل نفس اإلمجاع الغزايل يف كتابه الشهري (املستصفى) ( ،)61\2وذكر نفس املسألة اآلمدي يف كتابه (اإلحكام يف
أصول األحكام) ( ،)241\2وقال الشنقيطي يف مذكرة أصول الفقه ص ( :252ومجهور أهل األصول على أن صورة
السبب قطعية الدخول يف العام ،فال ُيوز إخراجها منه مبخصص وهو التحقيق)

(

5

) اه .

وهذه املسألة سنأيت هلا مبزيد بيان ،عندما نتكلم عن تلك الشبهة اليت أاثرها البعض ،فقالوا أن آيت املائدة خاصة
شم رائحة العلم يعلم أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ،وأن صورة
ابليهود؛ مع أن كل طالب علم بل كل من ّ
مر معنا.
سبب النزول قطعية الدخول يف حكم النص ،وقد نقل اإلمجاع على هذا أكثر من عامل كما ّ

هذا إذا كانت صورة سبب النزول تشابه السبب ،فما ابلكم إذا كانت صورة املسألة تشابه السبب وتزيد عليها بعدة
مناطات؛ فهو كفر فوق كفر وليس كفر دون كفر كما يردد البعض ،وستأيت معنا ابلتفصيل اململ.
يقول سيد قطب -رمحه هللا يف الظالل( :-روي أن هذه اآليت نزلت يف قوم من اليهود ارتكبوا جرائم- ،ختتلف
الروايت يف حتديدها -منها الزًن ومنها السرقة..؛ وهي من جرائم احلدود يف التوراة ،ولكن القوم كانوا قد اصطلحوا
على غريها؛ ألهنم مل يريدوا أن يطبقوها على الشرفاء فيهم يف مبدأ األمر .مث هتاونوا فيها ابلقياس إىل اجلميع ،وأحلوا
(

حملها عقوابت أخرى من عقوابت التعازير (كما صنع الذين يزعمون أهنم مسلمون يف هذا الزمان!)

) " اه .

وذكر نفس هذا الكالم إبفاضة الشيخ حممد شاكر الشريف ،يف كتابه (إن هللا هو احلكم) املطبوع يف ضمن سلسلة
(دراسات يف منهج أهل السنة واجلماعة) ،حتت رقم ( )30يف الصفحة 87-83؛ فذكر مدى مطابقة بني صفة فعل
اليهود الذين أنزلت فيهم اآليت ،بني صفة فعل احلكام اليوم بل زيدات حكام اليوم مبناطات مكفرة.
أقول قويل هذا وأستغفر هللا يل ولكم.
مذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي ص .252
()555
 556ظالل القرآن لسيد قطب 892\2
( ) يف
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الفصل الثاين :عموم هذه اآلايت وعدم إختصاصها أبهل الكتاب.
إن شاء هللا نتكلم عن شبهة من الشبهات اليت تثار واليت يروج هلا يف وقتنا هذا ،وبدايةً نقول أن هذه الشبهة على
فضال عن األدلة واألقوال املعتربة ،هذه
التحقيق ال تستحث أن توصف أبهنا شبهة ،فهي أوهى من أن ترتقي للشبهات ً
الشبهة هي اليت أطلقها بعض الناس فقالوا أن تلك اآليت يف سورة املائدة إمنا هي خاصة أبهل الكتاب ،وخاصة هبذه
األعيان من اليهود الذين أنزلت فيهم وعليهم.
الوجه األول يف الرد على هذه الشبهة:
وحنن ابألمس ذكرًن وجه من تلك الوجوه املتعددة يف الرد على هذه الشبهة ،بل ربطنا بني صفة فعل أهل الكتاب من
اليهود وبني صفة احلكام العاصرين ،وذكرًن قاعدة ذكرها أهل العلم وعلى رأسهم شيخ اإلسالم أن صورة سبب النزول
قطعية الدخول يف حكم النص.
مثال آيت يف عمر؛ فيسمى عمر عني السبب ،ولكن
وسبب النزول له أمران ،عني السبب وصورة السبب ،فلو أنزلت ً
احلكم عام يشمل عمر بدايةً ويشمل كل من فَ َعل فِعل عمر ،قال شيخ اإلسالم إبن تيمية يف كتابه الصارم املسلول:
"وليس بني الناس خالف نعلمه أهنا -أي اآليت -تعم الشخص الذي نزلت بسببه ومن كان حاله كحاله ) (".اه .
وكالم شيخ اإلسالم يعترب نقل ضمين لإلمجاع ،وحنن ذكرًن من قبل أن املسألة فيها إمجاع ،وان هذا اإلمجاع نقله الغزايل
يف املستصفى ونقله السيوطي يف (اإلتقان يف علوم القرآن) ،وكذلك ذكرًن ابألمس كالم الشيخ الشنقيطي يف مذكرته
يف علم األصول ،قال الشيخ" :ومجهور أهل األصول على أن صورة السبب قطعية الدخول يف العام فال ُيوز إخراجها
(

منه مبخصص وهو التحقيق"

) اه  ،وكذلك الشيخ8الشنقيطي هذا الكالم يف 5أضواء البيان .430\7

طتاب (الصارم املسلول على شامت الرسول) البن تيمية\ .33
()557
مذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي ص .252
()558
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5

جدا ال يستغين عنها
والدرس اليوم سيكون يف أغلبه جمموعة من القواعد اليت ذكرها أهل العلم ،وهي قواعد نفيسة ً
فضال عن طالب العلم يف مجيع األبواب ،وهي قواعد يقرره العقل وإن كان العمدة هو الشرع ،فانتبه هلذه
املسلم ً
القواعد اليت تستطيع أن تستصحبها يف كثري من املسائل.
وحنن ابألمس بيّنا صورة الواقع ليست مشاهبة فحسب لصورة النزول بل هي أشد وأقوى من صورة النزول بعدة
مناطات فارقة بني حكام اليوم وبني اليهود الذي أنزلت فيهم اآليت ،ولذلك قال إمساعيل القاري يف أحكام القرآن
فيما نقله عنه إبن حجر العسقالين يف (فتح الباري) بعد أن حكى اخلالف حول اآلية وهل هي خاصة ابليهود أو
تشمل املسلمني قال" :ظاهر اآليت يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا واخرتع حكما خيالف به حكم هللا وجعله دينا
(

يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد املذكور حاكما كان أو غريه"

) اه .

أيضا القامسي يف تفسريه (حماسن التأويل) عن إمساعيل القاضي
وذكر هذا الكالم ً
نستطيع أن نرد به هذه الشبهة

9
(

0
األول الذي
) ،فهذا هو الوجه

الوجه الثاين-:
أبدا يف أن هذه اآليت أنزلت ابلفعل يف اليهود ،وهذه
بدايةً هناك مسألة ُيب أن نقررها ،وهي أننا ال مناري وال جنادل ً
املسألة ليس فيها شك بل هو القول املعترب الصحيح ،وحنن ذكرًن من قبل قصة سبب النزول سواء قصة الزانيني أو
قصة القصاص الدية ،فهذه املسألة ال نزاع فيها ،وهذا منقول عن عدد الصحابة والتابعني ابإلضافة للصحابة اخلمسة
الذي رووا لنا روايت أسباب النزول.

انظر فتح الباري يف شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين .120\13
()559
تفسري القامسي حماسن التأويل .147\4
()560
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ولكن هذا ال يعين أن القول خيتص فقط ابليهود وال يشمل غريهم ممن يتلبس بنفس الفعل ،ومل يقل هذا أحد من أهل
العلم ،بل سيأيت معنا أن الصحابة الذين ذكروا أن هذه اآليت نزلت يف اليهود ذكروا أهنا تشمل وتعمل وواجبة على
املسلمني.
الوجه الثاين الذي نرد به على هذه الشبهة أن قول الصحايب (نزلت هذه اآلية يف فالن أو نزل يف كذا) ال يعترب
ختصيص للنص العام وقصر له على سبب نزوله ،ومل يقل هذا أحد من أهل العلم ،فلو نزلت آيت يف فالن فحكم
النص يشمله ويشمل كل من فعل هذه الفعلة ًأي ما كان.
وقد أشار هلذه القاعدة شيخ اإلسالم إبن تيمية يف جمموع فتاواه فقال رمحه هللا:
"ومن ذلك قوهلم( :إن هذه اآلية نزلت يف فالن وفالن) فبهذا ميثل مبن نزلت فيه نزلت فيه أوال وكان سبب نزوهلا ال
يريدون به أهنا آية خمتصة به كآية اللعان وآية القذف وآية احملاربة وحنو ذلك .ال يقول مسلم إهنا خمتصة مبن كان نزوهلا
بسببه ،واللفظ العام وإن قال طائفة إنه يقصر على سببه فمرادهم على النوع الذي هو سببه مل يريدوا بذلك أنه يقتصر
على شخص واحد من ذلك النوع .فال يقول مسلم إن آية الظهار مل يدخل فيها إال أوس بن الصامت وآية اللعان مل
يدخل فيها إال عاصم بن عدي أو هالل بن أمية ،وأن ذم الكفار مل يدخل فيه إال كفار قريش؛ وحنو ذلك مما ال يقوله
مسلم وال عاقل .فإن حممدا صلى هللا عليه وسلم قد عرف ابالضطرار من دينه أنه مبعوث إىل مجيع اإلنس واجلن وهللا
6
1
القرآن من إنسي وجين فقد
تعاىل خاطب ابلقرآن مجيع الثقلني كما قالِ( :ألُنْ ِذ َرُك ْم بِِه َوَم ْن بَلَ َغ)( ) .فكل من بلغه
أنذره الرسول به .واإلنذار هو اإلعالم ابملخوف واملخوف هو العذاب ينزل مبن عصى أمره وهنيه .فقد أعلم كل من
وصل إليه القرآن أنه إن مل يطعه وإال عذبه هللا تعاىل وأنه إن أطاعه أكرمه هللا تعاىل .وهو قد مات فإمنا طاعته ابتباع ما
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يف القرآن مما أوجبه هللا وحرمه وكذلك ما أوجبه الرسول وحرمه بسنته .فإن القرآن قد بني وجوب طاعته وبني أن هللا
أنزل عليه الكتاب واحلكمة وقال ألزواج نبيه (واذْ ُكر َن ما ي ْت لَى ِيف ب يوتِ ُك َّن ِمن ِ
اَّللِ و ِْ
ْم ِة)( ) "( ) اه .
ْ َ
ُُ
َ ْ َ ُ
احلك َ
آيت َّ َ

2

فالقول ابختصاص اآليت أبعيان أسباب النزول كالم ابطل ال يقول به عاقل ،وهو تعطيل للشريعة ،فالشريعة أنزلت
لكل زمان ومكان ،وقد ذكر شيخ اإلسالم يف آخر كالمه قاعدة من أصول اإلميان بىن عليه هذا الكالم فقال" :فإن
حممدا صلى هللا عليه وسلم قد عرف ابالضطرار من دينه أنه مبعوث إىل مجيع اإلنس واجلن وهللا تعاىل خاطب ابلقرآن
مجيع الثقلني كما قالِ( :ألُنْ ِذ َرُك ْم بِِه َوَم ْن بَلَ َغ)( ) ،فكل من بلغه 4القرآن من إنسي وجين 6فقد أنذره الرسول
5
6
5
ِِ ( )
به"**
اح ُك ْم بَْي نَ ُه ْم ِمبَا أَنْ َزَل
 ...فهذا النص يتعدى النيب –عليه الصالة والسالم -ليشمل أمته بعده ،وكذلك قوله تعاىل( :فَ ْ
5
6
السالم -تشمل نبيه مث
تعاىل نبيه -عليه الصالة و
اَّللُ َوَال تَتَّبِ ْع أ َْه َواءَ ُه ْم)( ) فكل هذه النصوص 6اليت خياطب هبا هللا
َّ
تتعداه لتشمل أمته من بعده .وهذا القاعدة عليها أهل العلم يف القدمي واحلديث.

ابإلضافة إىل أن النيب -عليه الصالة والسالم -كان هو احلكم يف تلك الواقعة اليت أنزلت هذه اآليت من أجلها،
فاحلكم ال خيتص ابلنيب -عليه الصالة والسالم -وإمنا يشمل أمته من بعده ،قال الشنقيطي يف املذكرة:
"وأبن األدلة دلت على أن اخلطاب اخلاص به -صلى هللا عليه وسلم -يشمل األمة حكمه ال لفظه إال بدليل على
اخلصوص كقوله( :لََق ْد َكا َن لَ ُكم ِيف رس ِ
اَّللِ أُ ْس َوةٌ َح َسنَةٌ) وقد علمنا من استقرار القرآن أن خياطب نبيه -صلى هللا
ول َّ
ْ َُ
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5

َّيب) مث قال( :إِ َذا طَلَّ ْقتُ ُم
عليه وسلم -خبطاب لفظه خاص واملقصود منه تعميم احلكم.فمن ذلك قوله تعاىلَ ( :ي أَيُّ َها النِ ُّ
6
7
النِّ َساءَ) اآلية .فأفهم مشوله حكم اخلطاب للجميع ) (".اه .
فال خيصص اخلطاب إال أن يقوم دليل صحيح خيصص هذا احلكم ابلنيب عليه الصالة والسالم ،كما يف قصة املرأة اليت
ِ
َّيب أَ ْن يَ ْستَ ْن ِك َح َها
ت نَ ْف َس َها لِلنِ ِّ
وهبت نفسها للنيب عليه الصالة والسالم فقال تعاىلَ ( :و ْامَرأَةً ُم ْؤمنَةً إِ ْن َوَهبَ ْ
َّيب إِ ْن أ ََر َاد النِ ُّ
5
ِ ِِ
خالِصةً لَ َ ِ
السالم ،ومثل
ني)( ) ،فنصت اآلية على 8أن هذا احلكم خاص 6ابلنيب عليه الصالة و
ك م ْن ُدون الْ ُم ْؤمن َ
َ َ
إختصاصه -عليه الصالة والسالم -ابلوصال ،فنهى عليه الصالة والسالم عن الوصال وبني أنه خاص به ألنه يف هذا
احلكم خيتلف عن عموم األمة.
فهذه القاعدة هي قاعدة معتربة ومعمول هبا عند أهل العلم يف القدمي واحلديث؛ أن اخلطاب املوجه للنيب عليه الصالة
والسالم ال خيتص به وإمنا يتعداه ليشمل عموم األمة ما مل يقم دليل على أن هذا احلكم خاص به صلى هللا عليه وسلم.
موضحا هذه القاعدة يف جمموع فتاواه  " :82\15األصل فيما خوطب به النيب -صلى
قال شيخ اإلسالم إبن تيمية
ً
هللا عليه وسلم -يف كل ما أمر به وهني عنه وأبيح له سار يف حق أمته كمشاركة أمته له يف األحكام وغريها حىت يقوم
دليل التخصيص فما ثبت يف حقه من األحكام ثبت يف حق األمة إذا مل خيصص ،هذا مذهب السلف
والفقهاء"

(

9
اإلسالم نفس الكالم يف اجمللد6الثاين والعشرين ص .5321
)اه  ،وكرر شيخ

ول)
الر ُس ُ
بل إن صيغة هذه اآليت ابإلضافة إىل أن هللا إستفتحها خبطابه للنيب عليه الصالة والسالم فقال( :ي أَيُّ َها َّ
أوال بداللة ضمنيّة مث جاءت
جاءت صيغة اآليت بعد ذلك لتوضح أن اخلطاب موجه لألمة ،فنحن أخذًن احلكم ً
َّاس
داللة صرُية توضح أن اخلطاب لألمة وليس فقط للنيب عليه الصالة والسالم ،وذلك يف قوله تعاىل (فَ َال َختْ َش ُوا الن َ
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5

ول) إىل صيغة اجلمع؛ ويف هذا إشارة واضحة
الر ُس ُ
اخ َش ْو ِن)؛ فعدل سبحانه وتعاىل عن صيغة املفرد يف قوله (ي أَيُّ َها َّ
َو ْ

أتكيدا هلذا املعىن ( َوَال تَ ْشتَ ُروا) بصيغة اجلمع.
إىل أن اخلطاب موجه لعامة األمة ،مث قال ً
الوجه السادس-:

الوجه السادس الذي يتبني به أن احلكم عام يف املسلمني وإن كان سبب النزول هم اليهود؛ أن النيب -عليه الصالة
والسالم -أخربًن وأوصاًن يف احلديث الصحيح املتفق عليه من أثر أيب هريرة -رضي هللا عنه -أنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم( :لتتبعن سنن من كان قبلكم ،شربا شربا وذراعا بذراع ،حىت لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم)،
).

(

قلنا :ي رسول هللا ،اليهود والنصارى؟ قال( :فمن)

0

5

7

فهذا احلديث مصرح أننا سنتبع سنن اليهود والنصارى ،ومن ضمن األمور اليت سوف نتبعهم فيها عدوهلم عن حكم هللا
إىل حكم البشر أي القوانني الوضعية ،وهذه املسألة أشرًن إليها عندما تكمنا عن وجه من وجوه إحلاق احلكام ابلكفر،
ونقلنا وقتها كالم أهل العلم أبن هذا الباب أي العدول حكم هللا إىل حكم البشر يدخل يف ضمن وجوه املشاهبة اليت
وقع فيها املسلمون أبهل الكتاب من اليهود والنصارى.
وقد ذكر هذا الدكتور ًنصر بن عبد الكرمي العقل يف كتابه (من تشبه بقوم فهو منهم) فقال بعد أن ذكر هذا احلديث
ص " :13والسند الذي أصدر النيب صلى هللا عليه وسلم –كما قال أهل العلم -تشمل العقائد والعبادات واألحكام
والعادات والسلوك واألعياد" اه .
مث قال يف ص " :17بسط األمور اليت ورد النهي عن التشبه ابلكفار وغريهم فيها على العموم أربعة أمور" :أوهلا العقائد
وهي أخطر أمور التشبه ،والتشبه فيها كفر وشرك؛ مثل تقديس الصاحلني ومثل صرف أي نوع من أنواع العبادة لغري
(

هللا واحلكم بغري ما أنزل هللا"

).اه .

1

7

أخرجه البخاري عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه ( )7320( )3456ومسلم (.)2669
()570
571نطلع عليه وهذا نص الكالم كما نقله الشيخ أاب عبد هللا املهاجر.
( ) مل
311

5

فصرح الشيخ أن احلكم بغري ما أنزل هللا هو من األمور اليت شابه هبا املسلمون الكفار من اليهود والنصارى.
إ ًذا مع القول أن هذه اآلية أنزلت يف اليهود فهذه اجلزئية -قضية احلكم -تدخل يف قوله -صلى هللا عليه وسلم:-
(لتتبعن سنن الذين من قبلكم)

(

7
عدوهلم عن حكم هللا إىل 5حكم البشر،
) ،وابلفعل إتبع فئام 2من املسلمني الكفار يف

إستدل به أحد الصحابة الكرام على مشول اآلية للمسلمني ،وهو الصحايب اجلليل
بل هذا الوجه –وانتبه هلذه اللطيفة-
ّ
صاحب سر رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -جذيفة بن اليمان -رضي هللا عنه -وذلك فيما أخرجه إبن جرير
الطربي يف تفسريه  293\6إبسناده عن أيب البخرتي قال :سأل رجل حذيفة عن هؤالء اآليت (:تفسري ( َوَم ْن َملْ
َّ ِ
ِ
ك هم الْ َف ِ
ِ
اس ُقو َن) ،قال فقيل :ذلك يف بين
َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
ك ُه ُم الْ َكاف ُرو َن)(،فَأُولَئِ َ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
ك ُه ُم الظال ُمو َن) (فَأُولَئ َ ُ ُ
إسرائيل؟ قال( :نعم اإلخوة لكم بنو إسرائيل ،إن كانت هلم كل ُمَّرة ،ولكم كل حلوة! كال وهللا ،لتسلكن طري َقهم قِ َدى
5
7
3
الشراك) ) (.اه .
وحذيفة هبذا الكالم مل أييت بشيء من عند نفسه بل هو من مشكاة النبوة ،كما قال صلى هللا عليه وسلم (والذي
نفسي بيده ،لتتبعن سنن الذين من قبلكم شربا بشرب ،وذراعا بذراع ،وابعا فباعا ،حىت لو دخلوا جحر ضب
(

دخلتموه)

5
4
ابلنعل ،حىت إن كان منهم من أتى أمه
على أميت ما أتى على بين 7إسرائيل حذو النعل
) ويف رواية (ليأتني

عالنية لكان يف أميت من يصنع ذلك)

(

).

5

7

5

فهذه قسمة ضيزى أن جتعلوا اإلميان خاص بكم وجتعلوا الكفر والشرك خاص ببين إسرائيل رغم أنكم وقعتم يف نفس
الفعل املكفر ،وهللا سبحانه وتعاىل ال ُيايب احد وال ُيامل أحد.

مسند اإلمام أمحد (.)8340
()572
تفسري الطربي (.)12030
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أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه وإبن أيب حاكم يف تفسريه واحلاكم يف مستدركه وذكره القرطيب يف تفسريه ص ،2187
(

وذكره حممد صديق خان يف تفسريه (فتح البيان يف مقاصد القرآن) مث قال (وعن ابن عباس حنوه)

) ،وهذه زيدة

جدا نتوقف عندها ،أي ورد عن إبن عباس نفس الكالم الذي ورد عن حذيفة ،أي ورد عن إبن عباس أن اآلية
مهمة ً
تشمل املسلمني ،وهذا األمر سنرجع له.
وهذا األمر ذكره الزخمشري يف تفسريه الكشاف برواية خمتلفة فقال قال حذيفة (أنتم أشبه األمم مستا ببين إسرائيل:
لرتكنب طريقهم حذو النعل ابلنعل والقذة ابلقذة ،غري أىن ال أدرى أتعبدون العجل أم ال؟)

(

) ،فحذيفة –رضي 7هللا

عنه -يقول لنا أنه كما كان فيهم من بدل حكم هللا ووقع يف الكفر املخرج من امللة فسيكون فينا من يبدل حكم هللا
ويقع يف الكفر األكرب املخرج من امللة.
الوجه السابع-:
وجه سابع يتبني به أن هذه اآلية تشمل املسلمني كما مشلت غريهم من أهل الكتاب أن أهل العلم هلم كالم شرعي
عليه عامة السلف ومجهور اخللف أن شرع من قبلنا شرع لنا ،ولكن هذه املسألة فيها تفصيل ،فشرع من قبلنا على
ثالثة صور؛ الصورة األوىل أن أييت يف شرعنا نقل عن شرع من قبلنا ،مث أييت هلذه اليت جاء أهنا كان يف شرع من قبلنا؛
أييت هلا أتكيد وتقرير وموافقة من شرعنا؛ فهذه الصورة هي شرع لنا ابإلمجاع.
ا لصورة الثانية أن أتيت مسألة يف شرع من قبلنا مث أييت ما خيالفها يف شرعنا ،فهذه حكمها أهنا ليست شرع لنا
ابإلمجاع.
الصورة الثالثة –هي حمل النزاع -أن أييت يف شرعنا شرع ملن قبلنا على وجه الذكر؛ مث ال يتعرض له شرعنا مبوافقة وال
مبخالفة ،فهذه حمل البحث ،وعموم أهل العلم على أهنا شرع لنا.
كتاب (فتح البيان يف مقاصد القرآن) حملمد صديق خان القنوجي .428\3
()576
تفسري الزخمشري (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل) .638\1
()577
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يقول الشيخ الشنقيطي يف كالمه حول هذه املسألة يف املذكرة-:
"وحاصل حترير هذه املسألة أن هلا واسطة وطرفني  ،طرف يكون فيه شرعاً إمجاعا  ،وطرف يكون فيه غري شرع لنا
إمجاعا وواسطة هي حمل اخلالف املذكور ،أما الطرف الذي يكون فيه شرعاً لنا إمجاعا فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان
شرعاً ملن قبلنا مث ثبت بشرعنا انه شرع لنا؛ كالقصاص فانه ثبت بشرعنا أنه كان ملن قبلنا يف قوله تعاىلَ ( :وَكتَ ْب نَا َعلَْي ِه ْم
ِ
ِ
َن النَّ ْفس ِابلنَّ ْف ِ
فِ َيها أ َّ
اص ِيف الْ َقْت لَى)
ب َعلَْي ُك ُم الْق َ
ص ُ
س) اآلية .مث صرح لنا يف شرعنا أبنه شرع لنا يف قوله تعاىلُ ( :كت َ
َ
اآلية.

وأما الطرف الثاين :الذي يكون فيه غري شرع لنا إمجاعا فهو أمران :أحدمها :ما مل يثبت بشرعنا أصال كاملأخوذ من
اإلسرائيليات ،الثاين :ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً هلم وصرح يف شرعنا بنسخة كاألصر واألغالل اليت كانت عليهم
ت َعلَْي ِه ْم) ،وقد ثبت يف صحيح مسلم أنه صلى هللا عليه
صَرُه ْم َواألَ ْغالَ َل الَِّيت َكانَ ْ
كما يف قوله تعاىلَ ( :ويَ َ
ض ُع َعْن ُه ْم إِ ْ
َّ ِ
ِ
ين ِمن قَ ْبلِنَا) قال هللا :قد فعلت .والواسطة :هي ما ثبت
وسلم ملا قرأَ ( :ربَّنَا َوَال َْحتم ْل َعلَْي نَا إِ ْ
صًرا َك َما َمحَْلتَهُ َعلَى الذ َ
(

بشرعنا أنه شرع ملن قبلنا ومل يصرح بنسخة يف شرعنا" .

) اه .

8

7

أوال قررت يف شرع من قبلنا مث
وهذه املسألة اليت نتحدث فيها –احلكم بغري ما أنزل هللا -هي من النوع األول؛ فهي ً
جدا بعضها يعضد بعض من الكتاب والسنة واإلمجاع ،فهي من النوع
ّقررت يف شرعنا بشىت الوجوه وعليها أدلة كثري ً
األول الذي عليه اإلمجاع أنه شرع لنا.

أيضا
وفصل فيه ً
وذكر هذه القواعد شيخ اإلسالم إبن تيمية يف جمموع الفتاوى يف ( )258\1و ً
أيضا يف (ّ ، )7\15

يف (إقتضاء الصراط املستقيم) من صفحة .169-167

إ ًذا فيما ذكرًن يتبني لنا هبذا الوجه األخري أن شرع من قبلنا شرع لنا ،وأن هذه القضية قضية احلاكمية من النوع األول
الذي عليه اإلمجاع.
مذكرة يف أصول الفقه للشيخ الشنقيطي .192
()578
314

الوجه الثامن-:

ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) وإن سلمنا أهنا أنزلت يف
الوجه الثامن أن هذه القضية وقوله تعاىل ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
اليهود إال أهنا من األمور العقائدية وليست من الفرعية ،وهي من أصول الدين وليست من فروع الدين ،بل هي من
أصل أصول الدين كما ذكرًن ابلتفصيل عند حديثنا عن منزلة احلاكمية من الدين واإلميان والتوحيد.
وأمور اإلعتقاد والعقيدة وأصول الدين ال ختتلف من دعوة نيب إىل أخرى ،وعامة األنبياء من لدن آدم إىل نبينا حممد -

أبدا ،ومن مجلة هذه األمور
صلى هللا عليهم وسلم -جاؤوا بعقيدة واحدة وبدين واحد وأبصول دين واحدة ال تتغري ً
فصلنا فيها عند
اليت ّقررها اإلعتقاد الشامل الذي جاء به مجيع األنبياء واملرسلني هي قضية احلاكمية ،وهذه القضية ّ
حديثنا عن منزلة احلاكمية من التوحيد ،يقول النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف احلديث املتفق عليه عن أيب هريرة رضي
) ،ويف رواية( :إًن

(

هللا عنه أن النيب -عليه الصالة والسالم -قال( :األنبياء إخوة لعالت ،أمهاهتم شىت ودينهم واحد)
معاشر األنبياء ديننا واحد).

يقول اإلمام النووي يف شرحه هلذا احلديث من صحيح مسلم " :مجهور العلماء معىن احلديث أصل إمياهنم واحد
(

وشرائعهم خمتلفة فإهنم متفقون يف أصول التوحيد وأما فروع الشرائع فوقع فيها االختالف"

0

) اه .

وقال إبن حجر يف (فتح الباري) يف شرحه هلذا احلديث " :ومعىن احلديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن
اختلفت فروع الشرائع".

(

) اه

1

8

5

إ ًذا أصول الدين وأمور اإلعتقاد ومسائل اإلميان واحدة عند جيمع األنبياء واملرسلني من لدن آدم -عليه السالم -وحىت
نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ،ومن أعظم هذه األصول اليت يقوم عليها التوحيد واليت يقوم عليها الدين؛ اإلذعان

أخرج البخاري ( ،)3443ومسلم (.)2365
()579
كتاب (املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج) إلمام النووي .120\15
()580
كتاب (فتح الباري شرح صحيح البخاري) البن حجر العسقالين .489\6
()581
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9

واإلنقياد واإلستسالم واخلضوع حلكم هللا وألمر ولنهيه ،فهذه القضية ليس فيها أي إختالف يف أي شريعة أو يف أي
دعوة ،بل أساس وأصل مجيع الدعوات عند مجيع األنبياء واملرسلني هي قضية احلاكمية.
بل حنن ذكرًن من قبل أن الصراع بني الرسل وأقوامهم إمنا كان يرتكز يف نقطة واحدة هي أن هل يكون السلطان هلل أو
لألغيار؟ وهل احلكم هلل أو لألغيار؟ وهل األمر هلل أو لألغيار؟ وهل النهي هلل أو لألغيار؟
هذه هي املسألة اليت -على التحقيق -دار من أجلها الصراع بني الرسل وبني أقوامهم ،كما قال تعاىل على لسان
2
ِ
ِ
املعرفة والتصديق وإمنا كان الن8زاع يف جتريد
اب)( ) ،فلم ينازعوا يف
َج َع َل ْاآلهلَةَ إِ َهلًا َواح ًدا إِ َّن َه َذا لَ َش ْيءٌ عُ َج ٌ
املشركني (أ َ
تلك اآلهلة الباطلة املزعومة من مجيع سلطاهتا ومن مجيع إختصاصاهتا ،وإعطاء لك السلطات واإلختصاص هلل وحده.
والقرآن يوضح هذه املسألة يف قوله تعاىل( :إِ َّن ِّ
اَّللِ ِْ
اإل ْس َال ُم)( ) ،الدين الذي هو 3اإلنقياد واإلذعان
ين ِعْن َد َّ
الد َ
ِ ِ
ول إَِّال نُ ِ
ك ِمن رس ٍ
وحي إِلَْي ِه أَنَّهُ َال إِلَهَ إَِّال أ ًََن
واإلستسالم حلكم هللا وحكم رسوله ،ويقول تعاىلَ ( :وَما أ َْر َس ْلنَا م ْن قَ ْبل َ ْ َ ُ
5
8
اعب ُد ِ
الطاعة هلل عز وجل ،وكذلك قوله
العبادة واليت من أعظمها
ون)( )  ،فالغاية توحيد هللا 4ابلعبادة بكافة أفراد
فَ ْ ُ
ِ
صى بِِه نُوحا والَّ ِذي أَوحي نا إِلَيك وما و َّ ِِ ِ ِ
ِ
يموا
ع لَ ُك ْم ِم َن ال ِّدي ِن َما َو َّ
تعاىلَ ( :شَر َ
صْي نَا به إبْ َراه َيم َوُم َ
يسى أَ ْن أَق ُ
ْ ََْ ْ َ َ َ َ
ً َ
وسى َوع َ
5
5
ِِ ( )
ِ
اَّلل و ِ
ٍ
ِ8
وت)( ) ،وهذه
اجتَنبُوا الطَّاغُ َ
ين َوَال تَتَ َفَّرقُوا فيه)  ،وقوله تعاىلَ ( :ولََق ْد بَ َعثْ نَا ِيف ُك ِّل أ َُّمة َر ُس ًوال أَن ْاعبُ ُدوا ََّ َ ْ
ال ّد َ
ومصرحة أبن قضية احلاكمية من األمور اإلعبقادية الكلية اليت كان يتوارثها األنبياء
اآلية هي نص يف حمل النزاع
ّ
واملرسلني من أوهلم إىل آخرهم صلوات هللا عليه وسالمه عليهم أمجعني ،معاين الطاغوت اليت ذكرًنهم من قبل الذي
ُيكم بغري ما أنزل هللا.

سورة ص\.5
()582
سورة آل عمران\.19
()583
سورة األنبياء\.25
()584
سورة الشورى\.13
()585
سورة النحل\.36
()586
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8

ولشيخ اإلسالم إبن تيمية فتوى عجيبة يف هذا املقام تبني هذه املسألة؛ أن قضية احلاكمية من القضاي اليت كان
يتواصى هبا األنبياء واملرسلون من لدن آدم إىل حممد صلى هللا عليه وسلم ،وأهنا من القضاي العقدية الكلية يف كل
شىت دعوات األنبياء واملرسلني ،وهي فتوى خمزية لكل من ُيادل يف كفر
الدعوات ،وأهنا من املرتكزات اإلميانية يف ّ
هؤالء احلكام الطواغيت ،وفتوى قاطعة ألعناقهم ،يقول شيخ اإلسالم كما يف جمموع فتاواه (" :)106\8معلوم أن من
(

أسقط األمر والنهي الذي بعث هللا به رسله فهو كافر ابتفاق املسلمني واليهود والنصارى"

) اه .

7

فأهل األدين الثالثة متفقون على تكفري من أعرض عن حكم هللا َّ
وحكم قوانني البشر ،وال خيرج من هذا اإلتفاق إال
هؤالء املرجئة الذي فاقوا املرجئة اآلوائل يف إرجائهم ،فهي فتوى ُخمزية لكل من ُيادل عن هؤالء الطواغيت الكفرة
املرتدين ،فهو إتفاق مركب بني مجيع األدين السماوية املشهورة ،وهذا يؤكد هذا املعىن الذي تكلمنا حوله أن تلك
العقيدة عقيدة احلاكمية من العقائد الكلية ومن املرتكزات اإلميانية اليت كان يتواصى هبا األنبياء واملرسلون من لدن آدم
وحىت حممد صلى هللا عليه وسلم.
بل إذا قلنا أن اليهود إذا أعرضوا عن شريعتهم وكفروا هبا ،والنصارى إذا أعرضوا عن شريعتهم وكفروا هبا فإعراض
كفرا من كفر اليهود والنصارى لعدة أمور:
املسلمني عن شريعتهم وكفرهم هو على التحقيق أعظم ً
أوهلا أن املسلمني أصحاب الرسالة اخلامتة النافذة ،فرسالتهم وشريعتهم أكمل الرساالت وأحسنها وأمجلها وأمشلها؛ فمن
جدا ،وكفره يف تركه هلذه الشريعة الناسخة اخلامتة الكاملة الشاملة
كانت هذه صفات شريعته فإعراضه عن شريعته قبيح ً
خاصني ووقت خاص.
وحتكيمه لشرائع البشر أقبح من الذي يعرض عن شريعة أنزلت لقوم ّ
فالشرعية اإلسالمية مل حتدد بوقت ومل تقيد بقئة ،فهي شاملة إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها وعامة لكل البشر ،أما
خاصة هبم زمنيًا وجنسيًا ،فهي خاصة بلك الفرتة من الزمن وخاصة
شريعة اليهود الذين أنزلت فيهم اآليت فكانت ّ
كفرا إال أن إعراض املسلمني عن شريعتهم أشد.
هبم ،فإعراضهم وإن كان ً
جمموع الفتاوى 106\8
()587
317

الوجه الثاين أن املسلمني خري أمة أخرجت للناس بنص قوله تعاىلُ ( :كْن تم خي ر أ َُّم ٍة أُخ ِرج ِ
َّاس َأتْمرو َن ِابلْمعر ِ
وف
ْ َ ْ
َ ُْ
ت للن ِ ُ ُ
ُْ ََْ
5
8
يعرضوا عن
حاهلم عند هللا -عز وجل  -8فال ُيسن هبم أن
َوتَ ْن َه ْو َن َع ِن الْ ُمْن َك ِر َوتُ ْؤِمنُو َن ِاب ََّّللِ)( ) ،فمن كان هذا

جدا ولذلك كان كفرهم أعظم وأشد عند هللا تعاىل.
شريعته وحكمه ،بل هذا قبيح ً

األمر الثالث أن هلل -عز وجل -جعل املسلمني شهداء هللا -عز وجل -يف األرض بنص قوله -صلى هللا عليه وسلم-
(

( :أنتم شهداء هللا يف األرض).

5
8
9
هللا وُي ّكموا
األرض أن يعرضوا عن شرع
كانوا شهداء هللا يف
) ،فهل ُيسن مبن

أيضا كان كفرهم أعظم من كفر اليهود والنصارى.
أهواء وآراء البشر ،ولذلك ً
األمر الرابع أن هللا -عز وجل -من كرمه ومن فضله على هذه األمة أنه جنبهم أسباب ضالل اليهود والنصارى وجنبهم
موارد اهلالكني من قبلهم بقوله تعاىل (إهدًن الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب وال الضالني)،
فسبب ضالل اليهود أهنم مل يعملوا مبا علموا ،وأسباب ضالل النصارى هو أهنم عملوا على جهل ،فرزق هللا هذه األمة
أبمرين؛ العلم والعمل .فمن أعطي الصراط املستقيم هل ُيوز له أن يعدل عنه إىل سبل وضالالت شىت من وضع
البشر ،ولذلك كان كفرهم أشد من كفر اليهود والنصارى.
الوجه التاسع-:
الوجه ا لتاسع أن معىن قولنا أن هذه اآليت خاصة ابليهود وال تشمل املسلمني أنه مهما يعرض املسلمون عن حكم
ومهما يشرعوا غريه ال يكفرون ،وهذا الكالم يف إهتام للنيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه أيمر الناس ابلرب وال أيمر نفسه،
فهذا الكالم يعين أن النيب -عليه الصالة والسالم -كان يقول لليهود :ي أيها اليهود إذا مل حتكموا ملا أنزل هللا بينكم
فأنتم كافرون أما حنن إذا مل حنكم مبا أنزل هللا وشرعنا معه فنحن مسلمون ،وحاشا للنيب -عليه الصالة والسالم -وهو

سورة آل عمران\.110
()588
مسند اإلمام أمحد (.)12938
()589
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الصادق املعصوم أن يفعل ذلك وأن أيمر الناس ابلرب وينسى نفسه وأمته ،وهو القائل( :إنه ليس من شيء يقربكم من
(

اجلنة ويبعدكم من النار إال قد أمرتكم به ،وليس شيء يقربكم من النار ويبعدكم من اجلنة إال قد هنيتكم عنه)

).

شأًن من شعيب عليه السالم،
والذي يقول هذه املقولة يرتتب على كالمه أنه جعل النيب -عليه الصالة والسالم -أقل ً
9
1
الصالة
املقولة أن النيب -عليه
ُخالَِف ُك ْم إِ َىل َما أَنْ َها ُك ْم َعْنهُ)( ) ،فيلزم قائل هذه
فشعيب قال لقومهَ ( :وَما أُ ِر ُ
يد أَ ْن أ َ
والسالم -يريد أن خيالف اليهود إىل ما ينهاهم عنه ،فيقول هلم البد أن حتكموا مبا أنزل هللا وإال كنتم كافرين مث ُيوز
َّاس
هو ألمته أن حتكم مبا أنزل هللا ،حاشا هلل أن يقع النيب -عليه الصالة والسالم -هبذا ،وهللا تعاىل يقول( :أ ََأتْ ُم ُرو َن الن َ
9
2
ِ
ِ
اب أَفَ َال تَ ْع ِقلُو َن)( ).
ِابلْ ِّرب َوتَ ْن َس ْو َن أَنْ ُف َس ُك ْم َوأَنْتُ ْم تَ ْت لُو َن الْكتَ َ
الوجه العاشر-:
الوجه العاشر الذي يتبني به عموم هذه اآلية ومشوهلا للمسلمني هو تفصيل عدد من الصحابة والتابعني أن اآلية
مر معنا كالمه،
تتضمن وتشمل ويدخل فيها أهل اإلسالم ،وأول هؤالء حذيفة بن اليمان  -رضي هللا عنه -الذي ّ
وكذلك إبن عباس -رضي هللا عنه -الذي ُحكي عنه أنه قال مثل ما قال حذيفة ،ومن هذا ما ذكره الزخمشري يف

تفسريه أن إبن مسعود رضي هللا عنه قال عن هذه اآليت( :هو عام يف اليهود وغريهم).

(

).

3

وقال القرطيب يف تفسريه" :قال ابن مسعود واحلسن :هي عامة يف كل من مل ُيكم مبا أنزل هللا من املسلمني واليهود
(

والكفار"

).

4

9

مصنف إبن أيب شيبة حديث رقم (.)34332
()590
سورة هود\.88
()591
سورة البقرة\.44
()592
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تفسري القرطيب .190\6
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5

النخعي :أن هذه اآليت الثالث
وقال القامسي يف تفسريه هلذه اآليت" :ونقل يف (اللباب) عن ابن مسعود واحلسن و ّ
).

(

عامة يف اليهود ويف هذه األمة"

5

5

9

كذلك روى إبن كثري يف تفسريه ومثله الطربي يف تفسريه عن إبراهيم النخعي أنه قال( :نزلت هذه اآليت يف بين
(

األمة هبا).
إسرائيلَ ،ورضي هلذه ّ

)

6

9
(

كذلك روى إبن كثري عن احلسن البصري( :نزلت يف الكتاب وهي علينا واجبة)

5
7
يفعل نفس ما
) ،أي أن الذي

فعله اليهود فهو كافر مثلهم.
وهنا ملحوظة وهي نقطة لطيفة ج ًدا حول معىن قول هؤالء العلماء من الصحابة والتابعني أن اآلية نزلت يف أهل
الكتاب وهي علينا واجبة أو رضيها هللا لنا:
أوال يعين قوهلم أن اآلية نزلت يف أهل الكتاب أن الكفر املذكور يف اآلية هو الكفر األكرب ،ألن كفر اليهود والنصارى
ً
ليس كفر أصغر .فهذه أول نقطة تُستفاد من كالمهم .وقوهلم هي يف املسلمني أو هي على املسلمني واجبة يعين أن
هذا الكفر األكرب كما مشل اليهود والنصارى فكذلك يشمل املسلمني إذا وقعوا يف نفس الفعلة.
أوال أن هذه اآليت يف أهل الكتاب ،مث صرحوا اثنيًا أن حكمها يشمل األمة اإلسالمية ،أي أن هذا
فهم صرحوا ً
الكفر األكرب املذكور يف هذه اآلية ال خيتص ابليهود بل يتعداهم ويشمل املسلمني الذين يفعلوا نفس ما فعله اليهود.
النقطة الثانية كيف يقول إبن عباس (هي يف هذه األمة)
(

ابلقذة)

)

(

)

ويقول (لرتكنب طر8يقهم حذو النعل ابلنعل 9والقذة

5
املذكور يف هذه اآلية هو الكفر األكرب
مث يقول (كفر دود9كفر)؛ هذا الكالم يعين 9أن األصل يف الكفر
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متاما ،فابن عباس نفسه الذي روي عنه (كفر
بال خالف ،أما قوله (كفر دون كفر) فهو يشري إىل قضية أخرى خمتلفة ً
دون كفر) هو نفسه الذي روي عنه أن اآلية أنزلت اليهود ،أي أن الكفر املذكور فيها هو الكفر األكرب ،وروي عنه أن

احلكم يشمل املسلمني وأهنا واجبة على املسلمني.
متاما عن ما حنن فيه،
فهذا ُيعلك تعلم أن هناك أصل يف املسألة ال ُيتمل خالف ،مث هناك صورة أخرى ختتلف ً
متاما عن التشريع والتبديل والتغيري ملا أنزل هللا هي اليت أسقط عليها (كفر دون كفر) ،وحاشا الصحايب اجلليل
وختتلف ً

إبن عباس -رضي هللا عنه -أن يقول أن تبديل الشرع وأن تشريع ما مل أيذن به هللا أنه كفر اصغر ،فلم يقلها وما كان
له أن يقوهلا.
الوجه احلادي عشر:
الوجه احلادي عشر واألخري الذي يتضح به أن هذه اآلية تشمل املسلمني وتشمل كل من فعل ما فعله اليهود ،أنه
أمرا عجيبًا؛ فبعض
هناك من الصحابة والتابعي من مل يصرح فحسب أن هذه اآلية واجبة على املسلمني بل ذكر ً
ك ُه ُم
العلماء من الصحابة والتابعني ومن املعاصرين من قال أن هذه اآلية بعينها ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
ك
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن) ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
الْكافُِرو َن) دون اآليتني األخرييتني ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
هم الْ َف ِ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن)
أصال يف املسلمني ،أما قوله تعاىل ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اس ُقو َن)؛ أن هذه اآلية نزلت ً
اَّللُ فَأُولَئِ َ
ُُ
ك هم الْ َف ِ
فقالوا يف اليهود( ،ومن َمل َُي ُكم ِمبَا أَنْزَل َّ ِ
اس ُقو َن) يف النصارى.
َ
ََ ْ ْ ْ ْ
اَّللُ فَأُولَئ َ ُ ُ
أصال خاصة ابملسلمني دون أهل
فلم يكتفوا ابلقول أن هذه اآلية يدخل فيها املسلمني وتشملهم بل قالوا هذه اآلية ً
الكتاب ،ذكر ذلك القرطيب يف تفسريه فقال( :وقيل":الْكافِرو َن" للمسلمني ،و"الظَّالِمو َن" لليهود ،و"الَ ِ
فاس ُقو َن"
ُ
ُ

()599ذكره الشيخ حممد صديق خان يف تفسريه (فتح البيان يف مقاصد القرآن) ( ).428\3عن حذيفة رضي هللا عنه؛ مث قال
(وعن ابن عباس حنوه)
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للنصارى ،وهذا اختيار أيب بكر بن العريب ،قال :ألنه ظاهر اآليت .وهو اختيار ابن عباس وجابر بن زيد وابن أيب
(

زائدة وابن شربمة والشعب أيضا).

0

) اه .

6

0

وذكر ذلك إبن كثري فقال يف تفسريه" :وقال عبد الرزاق ،عن الثوري ،عن زكري ،عن الشعيب :ومن مل ُيكم مبا أنزل هللا،
قال للمسلمني".

(

) اه  ،فصرح الشعيب 1أمري املؤمنني يف احلديث 0هبذا األمر تصرُيًا ال ُيتمل 6أي إحتمال.

وممن قال من املعاصرين هبذه املقولة الشيخ العالمة الشنقيطي ،فقال يف تفسريه أضواء البيان" :الظاهر املتبادر من
سياق اآليت أن آية فأولئك هم الكافرونً ،نزلة يف املسلمني؛ ألنه تعاىل قال قبلها خماطبا ملسلمي هذه األمة :فال
ختشوا الناس واخشون وال تشرتوا آبييت مثنا قليال ،مث قال :ومن مل ُيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون ،فاخلطاب
(

للمسلمني كما هو ظاهر متبادر من سياق اآلية".

) اه .

2

0

فالشيخ جعل اآلية ًنزلة يف املسلمني ،ومل يقل فحسب أهنا تشمل املسلمني ،فهذه مسألة وهذه مسألة ،فلم يكتفي
أبن احلكم يشمل املسلمني ويدخل فيه املسلمني فهذه مسألة منتهية ،وإمنا قال أن هذه اآلية بعينها أنزلت يف املسلمني
دون أهل الكتاب.
إ ًذا هؤالء العلماء من الصحابة والتابعني واملعاصرين مل يكتفوا أبن اآلية يشمل حكمها املسلمني وإمنا أن اآلية األوىل
ِ
خاصة يف املسلمني ،ويف هذا من التخصيص ما فيه.
( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
ك ُه ُم الْكاف ُرو َن) أنزلت ّ
.
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الفصل الثالث :بيان أن الكفر املذكور يف آايت املائدة هو الكفر األكرب
نتكلم عن مسألة على قدر كبري من األمهية ،وهي مسألة إنقسم الناس فيها ،وهذه املسألة هي حجر األساس
ك ُه ُم الْكافُِرو َن)( )  ،هل الكفر الوارد 3يف هذه اآلية هو
يف تلك اآليت ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
الكفر األكرب أم الكفر األصغر.
وسيتضح معنا بصورة بينة ال لبس فيها وال غموض وال غثاء؛ أن احلق الذي ال حق غريه ،وأن الصواب الذي ال
صواب غريه ،هو أن الكفر الوارد يف هذه اآلية هو الكفر األكرب؛ وليس فقط الكفر الوارد يف هذه اآليت ،وإمنا كذلك
الظلم الذي ورد يف هذه اآليت يراد به الظلم األكرب املخرج من امللة ،وليس فقط ذلك وإمنا كذلك الفسق الوارد يف
هذه اآليت ليس املراد به الفسق األصغر ،بل املراد به الفسق األكرب املخرج من امللة؛ فهو كفر فوق كفر وليس كفر
دون كفر ،واملسألة على غاية من الوضوح.
و-إن شاء هللا -سنؤكد هذه املسألة من ع ّدة أوجه:
الوجه األول :داللة ظاهر النص .وهذه املسألة هي قاعدة معروفة عند أهل العلم ،وبعض الناس ال يعنيه ما ّقررًن من

قبل ،وإمنا فقط يريد أن يعرف هل الكفر الوارد يف اآلية هو الكفر األكرب أو الكفر األصغر ،وهذا تبعيض للنصوص
وتبعيض لألدلة ينبغي أن يرتفع عنه املسلم؛ وحنن ذكرًن من قبل أن هذه اآلية ليست هي فقط الدليل الوحيد يف هذه
املسألة ،بل هي دليل من جمموعة من األدلة اليت تعاضدت على بيان هذا احلكم ،بل أن هناك دليل مستقل ،الذي هو
مر معنا وسيمر معنا بشيء من التفصيل.
اإلمجاع الذي ّ
الوجه الثاين :داللة عرف الشارع ،وسنبني املراد من هذه املصطلحات بشيء من التفصيل.

الوجه الثالث :داللة اللغة؛ أي البناء اللغوي الذي بنيت به وصيغت به هذه اآلية ،وسنجد أهنا يف غاية اإلحكام يف
الداللة ،ليس على الكفر األصغر وإمنا على وقوع هؤالء احلكام يف الكفر حبقيقته الكاملة.
الوجه الرابع :داللة سياق اآليت.
الوجه اخلامس :داللة تفسري الصحابة والتابعني هلذه اآلية.
سورة املائدة\.44
()603
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الوجه السادس :داللة الشرع؛ أي سائر النصوص اليت صيغت يف نفس هذه املسألة ،وهذه قاعدة معروفة عند أهل
حكما ما؛ البد عليه أن ُيمع سائر النصوص اليت صيغت يف بيان هذا
السنة واجلماعة؛ أن الذي يريد أن يستظهر ً
احلكم ،وُيعلها بعضها جبانب بعضها؛ حىت يكون صحيح النظر إذا أصدر احلكم يف هذه املسألة.
الوجه السابع :داللة اإلمجاع على أ ّن الكفر املذكور يف هذه اآلية هو الكفر األصغر.
وهي كلها أدلة يكفي وجه واحد منها للخروج بنتيجة يقينية؛ أن الكفر املذكور هو الكفر األكرب ال غري.
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الوجه األول يف بيان أن الكفر املذكور يف اآلايت هو الكفر األكرب املخرج من امللة
[داللة ظاهر اآلية]
واليوم -إن شاء هللا -نتكلم عن الوجه األول الذي هو داللة ظاهر النص ،ونقول هناك قاعدة من أجل وأمتع قواعد
دائما تذكر يف مقام الرد على املبتدعة ،الذين احنرفوا عن منهج أهل السنة ،وهذه القاعدة هي
االستدالل ،وهي قاعدة ً
وخاصة يف مسائل االعتقاد؛ ومضمون هذه القاعدة أنه البد من إجراء النصوص على ظاهرها،
يف مسائل الدين عامة
ّ
فيصال بني أهل السنة
وعدم أتويلها وصرفها عن ذلك املعىن الظاهر املتبادل من تلك النصوص ،وهذه القاعدة كانت ً
واجلماعة وبني سائر طوائف املبتدعة.
واإلعراض عنها كان السبب الرئيس يف احنراف فئام كثريون ،من أرابب الكالم وأرابب املقاالت كاجلهمية واملعتزلة ،ومن
معىن
حنى حنوهم وسار على درهبم؛ هو أهنم أعرضوا عن ظواهر النصوص ،وجعلوا هذه الظواهر غري ُمرادة ،وإمنا املراد ً
أتويال وحتري ًفا لتلك النصوص الظاهرة.
آخر وضعوه هم من عند أنفسهمً ،
وهذه القاعدة مبينة على قاعدة منطقية شرعية ،كما قال الشيخ العالمة حممد أمني هراس يف شرح العقيدة الواسطية،
يقول الشيخ:
(الكالم إمنا تقصر داللته على املعاين املرادة منه ألحد ثالثة أسباب :إما جلهل املتكلم وعدم علمه مبا يتكلم به ،وإما
لعدم فصاحته وقدرته على البيان ،وإما لكذبه وغشه وتدليسه .ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه األمور الثالثة
من كل وجه ،فكالم هللا وكالم رسوله يف غاية الوضوح والبيان؛ لصدوره عن كمال العلم ابلنسب اخلارجية ،وهو كذلك
صادر عن متام النصح ،والشفقة ،واحلرص على هداية اخللق وإرشادهم .فقد اجتمعت له األمور الثالثة اليت هي عناصر
(

الداللة واإلفهام على أكمل وجه)

) ا.ه .

4

0

6

فإذا تكلم إنسان ومل يفهمه السامع ،فإن عدم فهم السامع ملا تكلم به املتكلم ،يرجع إىل أسباب ثالثة ذكرها الشيخ؛
اجلهل أو الكذب أو عدم الفصاحة ،ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الثالث كما ذكر الشيخ ،فال أحد
هراس ط دار اهلجرة ص .75
()604
شرح العقيدة الواسطية للشيخ حممد بن خليل حسن ّ
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يستطيع أن يتهم الشارع أبنه ُيهل ما يتكلم فيه ،أو أنه ال ميلك من الفصاحة والبيان أن يوصل املعىن الصحيح
للسامع ،أو أن يتهمه أنه يعلم ويستطيع أن يوصل لنا املعىن ،ولكنه يوصل لنا ٍ
معان ظاهرية ختالف املعىن احلقيقي؛
متويها على الناس ،وهذا الزم كالم الذي يقولون أن الظاهر غري الزم ،والذي يقول هذا الكالم هو كافر كفر
تدليس و ً
ً
أكرب خمرج من امللة ،و زنديق ملحد يف آيت هللا ويف دين هللا.
وطبق هذا الكالم الذي ذكره الشيخ ،على هؤالء الذين صرفوا الكفر من ظاهره إىل الكفر اجملازي ،وأولوا اآلية من
الكفر احلقيقي إىل الكفر اجملازي؛ ومعىن قول الشيخ( :كما أنه املثل األعلى يف الصدق واملطابقة للواقع) ،أن هذا
اقعا َع َمليًا َك َما قَالت عائشة –رضي هللا عنها ،-عندما
الشرع أنزل حىت يُطبَّق يف ُدنيا الناس ،وحىت يعيش به الناس و ً
(

سئلت عن خلق النيب -عليه الصالة والسالم( : -كان خلقه القرآن)
اقعا حيًا ُيياه الناس.
تشريع هذا الدين؛ حىت يصبح و ً

5

)؛ فهذا هو اهلدف الرئيسي واألساسي من

إ ًذا على هذه األمور اليت ذكرها الشيخ تنبين هذه القاعدة أن ظواهر النصوص مرادة؛ وأن الذي ُيرف هذه النصوص
عن ظاهرها فإنه قد قصد التأويل والتحريف واإلحلاد يف آيت هللا ،وهذا الزم قوله ،بل يرتتب على هذا التأويل اهتام
للشارع احلكيم ،أبنه مل ُيسن اختيار األلفاظ اليت تعرب عن مضمونه.
وكما أننا ألزمنا املخالفني من أهل التأويل  -من اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة واملاتريدية -هبذه القاعدة يف أتويلهم
لألمساء والصفات؛ فكذلك هذه القاعدة الزمة هلؤالء الذي صرفوا معىن الكفر عن ظاهره؛ رغم أن هناك قرائن تؤكد
وإنكارا على من يقول ابجملاز وعلى من يقول بصرف
توبيخا
هذا الظاهر وتزيده
ً
تعضيدا ،ورغم أهنم من أشد الناس ً
ً
النصوص عن ظاهرها؛ ولكن أييت ابلتبعيض الذي يظهر أكثر ما يكون يف قضية احلاكمية ،ويف املسائل اليت بنيت
عليها؛ فيظهر التبعيض يف املنهج السلفي ،ويف قواعد املنهج السلفي؛ فيأخذوا هذه القاعدة وينكرون على خمالفها،
ولكن ملاذا ال ُيعلون هذه القاعدة قاعدة مطردة؟
وملاذا ال يُعملوها يف مجيع نصوص الكتاب والسنة؟
وملاذا ال جنعها كما كان يفعل السلف قاعدة حاكمة؟ وليست قاعدة حمكومة نطبقها فيما نريد دون ما ال نريد؟
أخرج اإلمام أمحد يف مسنده (.)24601
()605
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فصال
وهذه القاعدة ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتبه يف أكثر من موضع؛ من أشهر تلك املواضع واليت أفرد فيها ً
خاصا هلذه القاعدة ،هو يف رسالته الشهرية (التدمرية) ،وللشيخ ابن عثيمني تقريب هلا مسّاه (تقريب التدمرية) ،يقول
ً
الشيخ ابن عثيمني يف (تقريب التدمرية)؛ مبسطًا لعبارة شيخ اإلسالم ابن تيمية:
(القاعدة الثالثة :يف إجراء النصوص على ظاهرها :ظاهر النصوص :ما يتبادر منها من املعاين حبسب ما تضاف إليه
ِ ِ
ب
يل َر ِّ
وما ُيتف هبا من القرآن ،والواجب يف النصوص :إجراؤها على ظاهرها بدون حتريف لقوله تعاىلَ ( :وإنَّهُ لَتَ ْنز ُ
ِ
ك لِتَ ُكو َن ِمن الْمْن ِذ ِر ِِ ٍ
ِ
ان َعرٍِيب ُمبِ ٍ
ني)
ني ،نََزَل بِِه ُّ
نيَ ،علَى قَ ْلبِ َ
وح ْاألَم ُ
الْ َعالَم َ
الر ُ
َ ُ َ
ين ،بل َس َ ّ
7

(

0

6

)
 .وقوله( :إِ ًَّن َج َع ْلنَاهُ قُ ْرآًنً

8

6
( )

َعَربِيّاً لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن)( ) .وقوله( :اتَّبِعُوا َما أُنْ ِزَل إِلَْي ُك ْم ِم ْن َربِّ ُك ْم َوال تَتَّبِعُوا ِم ْن ُدونِِه أ َْولِيَاء) ؛ فإذا كان هللا تعاىل
أنزله ابللسان العريب من أجل عقله وفهمه ،وأمرًن ابتباعه ،وجب علينا إجراؤه على ظاهره مبقتضى ذلك اللسان العريب،
إال أن متنع منه حقيقة شرعية ،وال فرق يف هذا بني نصوص الصفات وغريها)

(

) ا.ه .

9

ك هم الْ َكافِرو َن) هو الكفر
وال شك أن أول ما يتبادر للذهن عند قراءة هذه اآلية ( َوَم ْن َملْ َْحيك ْم ِمبَا أَنْـ َز َل َّ
اَّلل فَأولَئِ َ

األكرب وليس الكفر األصغر ،وحىت الذين أولوا اآلية على الكفر األصغر يقرون هبذا ،ويقولون أول ما يتبادر هو الكفر
األكرب ،ولكنا نؤوهلا للكفر األصغر لكذا وكذا؛ وهذا استدراك على هللا تعاىل وفيه ما فيه.
وكذلك ذكر هذه القاعدة الشيخ ابن عثيمني يف كتابه (القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن) ،فجعلها من
ضمن أربعة قواعد ذكرها يف كتابه ،يقول الشيخ:
(القاعدة الثانية :الواجب يف نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون حتريف ،ال سيما نصوص الصفات،
ِ
ك
حيث ال جمال للرأي فيها ،ودليل ذلك :السمع والعقل؛ أما السمع :فقوله تعاىل( :نََزَل بِِه ُّ
ني َعلَى قَ ْلبِ َ
وح ْاألَم ُ
الر ُ

سورة الشعراء\ 195 - 192
()606
سورة الزخرف\ 3
()607
سورة األعراف\ 3
()608
609ريب التدمرية البن عثيمني ص .55
( ) تق
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0

لِتَ ُكو َن ِمن الْمْن ِذ ِر ِِ ٍ
ان َعرٍِيب ُمبِ ٍ
ني)
َ ُ َ
ين بل َس َ ّ

(

1

0

) ،وقوله( :إِ ًَّن أَنْ َزلْنَاهُ قُ ْرآًنً َعَربِيّاً لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن)
2

(

)

16

 ،وقوله( :إِ ًَّن َج َع ْلنَاهُ
6

1

قُ ْرآًنً َعَربِيّاً لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن)( )؛ وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره ابللسان العريب ،إال أن مينع منه
دليل شرعي .وقد ذم هللا تعاىل اليهود على حتريفهم ،وبني أهنم بتحريفهم من أبعد الناس عن اإلميان ،فقال( :أَفَتَطْ َمعُو َن
أَ ْن ي ْؤِمنُوا لَ ُكم وقَ ْد َكا َن فَ ِر ِ
اَّللِ ُمثَّ ُُيَِّرفُونَهُ ِم ْن بَ ْع ِد َما َع َقلُوهُ َوُه ْم يَ ْعلَ ُمو َن)
الم َّ
ٌ
يق مْن ُه ْم يَ ْس َمعُو َن َك َ
ُ
ْ َ

(

) ،وقال تعاىل:

4

1

ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ ِِ
صْي نَا)( ) اآلية .وأما العقل فألن املتكلم هبذه النصوص
ين َه ُ
ادوا ُُيَِّرفُو َن الْ َكل َم َع ْن َم َواضعه َويَ ُقولُو َن َمس ْعنَا َو َع َ
(م َن الذ َ
أعلم مبراده من غريه ،وقد خاطبنا ابللسان العريب املبني ،فوجب قبوله على ظاهره ،وإال الختلفت اآلراء وتفرقت
األمة)

(

) ا.ه .

5

6

1

وكذلك ذكر هذه القاعدة صاحب كتاب )منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة)( )؛ أفرد
هلا عدد كبري من الصفحات من اجمللد ( ،)389-433حتت عنوان (النصوص ُيب إجراؤها على ظاهرها) ،وذكر من
ضمن ما ذكر كالم نفيس ،أحال فيه إىل كالم شيخ اإلسالم ابن القيم ،نقله يف (الصواعق املرسلة) (.)204\1
يقول الشيخ

(

)- :

7

1

6

سورة الشعراء\ 195 - 192
()610
سورة يوسف\.2
()611
سورة الزخرف\ 3
()612
سورة البقرة\ .75
()613
سورة املائدة\46
()614
615واعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن للشيخ ابن عثيمني ص .33
( ) الق
للشيخ عثمان بن علي حسن.
()616
الكالم املنقول هو للشيخ عثمان بن علي يف كتابه املذكور وليس البن القيم –رمحه هللا -كما قد يفهم من كالم الشيخ ،فقمنا
()617
بتعديل يف كالم الشيخ املهاجر للتوضيح.
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3

"وعليه فصرف الكالم عن ظاهره من غري دليل يبني مراد املتكلم؛ حتكم سببه اجلهل أو اهلوى؛ بل الواجب إبقاء
الكالم على ظاهره؛ خاصة إذا عرف أن املتكلم يريد البيان والنصح واإلرشاد ،فإذا محل السامع كالمه على خالف
إخبارا منه على مراد املتكلم ُيتمل الصدق والكذب ،وال
ظاهره وخالف ما يفهم منه عند التخاطب عاد ًة؛ كان هذا ً
يكون صدقًا إال إذا بني دليل هذا احلمل ،وإال فهو حمض كذب وتقول على املتكلم)

(

8

) ا.ه

يقول ابن الوزير اليماين يف كتابه (إيثار احلق على اخللق)( :وأما ْاألَمر الث ِ
ُّصوص
َّاينَ :وُه َو النَّ ْقص ِيف ال ّدين برد الن ُ
َ
والظواهر ورد حقائقها إِ َىل الْمجاز ،من غري طَ ِريق قَ ِ
اط َعة تدل على ثُبُوت الْ ُموجب للتأويل)
َ

(

9

) ا.ه .

ومراد الشيخ بقوله ابلدليل القاطع؛ النص الشرعي من الكتاب أو السنة ،فالذي يؤول بغري نص ،فهذا نقص يف الدين
كما يقول ابن الوزير ،وهو حمض كذب وتقول على املتكلم.
يقول اإلمام الشافعي يف معرض بيانه هلذه القاعدة يف كتابه (اختالف احلديث)( :القرآن عريب كما وصفت ،واألحكام
فيه على ظاهرها وعمومها ،ليس ألحد أن ُييل منها ظاهرا إىل ابطن ،وال عاما إىل خاص إال بداللة من كتاب هللا،
فإن مل تكن فسنة رسول هللا تدل على أنه خاص دون عام أو ابطن دون ظاهر ،أو إمجاع من عامة العلماء الذين ال
(

ُيهلون كلهم كتااب وال سنة ،وهكذا السنة)

) ا.ه .

0

6

2

ومن تلك األمور اليت عاب هللا فيها أهل الكتاب وذمهم عليها؛ هو حتريفهم الكلم عن مواضعه ،وأتويلهم آليت هللا
الواضحات ابلنقص أو الزيدة ،قال تعاىل يف بيان معرض ذمهمِ ( :من الَّ ِذين هادوا ُُي ِرفُو َن الْ َكلِم عن مو ِ
اضعِ ِه)
َ َ َ ُ َّ
َ َ ْ ََ

(

كتاب منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة ،للشيخ عثمان بن علي حسن ص .395
()618
.
إيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفات إىل املذهب احلق من أصول التوحيد البن الوزير123
()619
كتاب (اختالف احلديث) لإلمام الشافعي .592\8
()620
سورة النساء\.46
()621
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)،

اَّللِ وما هو ِمن ِع ِ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ند
وقال تعاىلَ ( :وإ َّن مْن ُه ْم لََف ِري ًقا يَ ْل ُوو َن أَلْسنَ تَ ُه ْم ِابلْكتَاب َوَما ُه َو م َن الْكتَاب َويَ ُقولُو َن ُه َو م ْن عند َّ َ َ ُ َ ْ
اَّللِ وي ُقولُو َن علَى َِّ ِ
ب َوُه ْم يَ ْعلَ ُمو َن)
َ
اَّلل الْ َكذ َ
َّ َ َ

(

2

).

2

6

هناك تعليق يف منتهى النفاسة لعالمة العراق الشيخ حممود شكري األلوسي ،يف كتابه (فصل اخلطاب يف شرح مسائل
اجلاهلية) ،وهو شرح لكتاب (مسائل اجلاهلية) لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب؛ فذكر العالمة األلوسي هذه

اآلية ،مث قال عقبها مباشرةً بعد قوله تعاىل( :وإِ َّن ِمْن هم لََف ِري ًقا ي ْلوو َن أَلْ ِسنَ تَ هم ِابلْ ِكتَ ِ
اب)..
ُْ
ُْ
َ
َُ

(

)  ،قال الشيخ:

3

(فمن أول نصوص الكتاب والسنة على حسب شهواته ومبقتضى هواه فهو أيضا من قبيل الذين يلوون ألسنتهم
ابلكتاب .وأنت تعلم ما اشتمل عليه اليوم كثري من كتب الشريعة ،من اآلراء اليت ليس هلا مستند من دالئل الشريعة.
(

فإىل هللا املشتكى من صولة الباطل ومخول احلق)

) اه .

4

6

2

مث عاد الشيخ -رمحه هللا -وقال يف نفس الكتاب( :وكثري من األمة احملمدية سلكوا مسلك الكتابييني يف التحريف،
والتأويل ،واتباع شهواته) ا.ه .
وهذه املسألة جعلها شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب -صاحب املنت -من تلك املسائل اليت خالف فيها النيب -
عليه الصالة والسالم -أهل اجلاهلية( :السابعة واخلمسون :حتريف الكلم عن مواضعه) ا.ه .
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) يف تفسريه حماسن التأويل" :ونُقل
يقول القامسي يف تفسريه هلذه اآليةَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
النخعي :أن هذه اآليت الثالث عامة يف اليهود ويف هذه األمة ،فكل من
يف (اللباب) عن ابن مسعود واحلسن و ّ
(

ي؛ ألنه ظاهر اخلطاب".
الس ّد ّ
ارتشى وبدل احلكم فحكم بغري ُحكم هللا ،فقد كفر وظلم وفسق .وإليه ذَهب ُ

سورة آل عمران\.78
()622
سورة آل عمران\.78
()623
()624فصل اخلطاب يف شرح (مسائل اجلاهلية ،اليت خالف فيها رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أهل اجلاهلية ،حملمد بن عبد
الوهاب -رمحه هللا )-للشيخ أبو املعايل حممود شكري األلوسي ،ت :حمب الدين اخلطيب (.)254\1
تفسري القامسي حماسن التأويل .147\4
()625
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) اه .

6

السدي رواه كذلك الطربي يف تفسريه( ) ،ونقله عنه إبن كثري ،يقول ابن كثري يف
وهذا الذي ذكره القامسي عن ُ
ك ُه ُم الْكافُِرو َن) يقول :ومن مل ُيكم مبا أنزلت فرتكه عمدا أو
تفسريه( :وقال السدي ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولئِ َ
(

جار وهو يعلم ،فهو من الكافرين)،

7

)ا.ه .

2

2

6

إعماال لظاهر النص وظاهر اخلطاب.
وقد قال السدي هذا الكالم؛ ً
وقال أبو حيان األندلسي يف (البحر احمليط) يف تفسريه هلذه اآلية( :وقال ابن األنباري :فعل فعال يضاهي أفعال
الكفار ،وضعف أبنه عدول عن الظاهر)

(

) ا.ه .

8

6

2

ك ُه ُم
يقول سيد قطب -رمحه هللا -يف تفسريه (يف ظالل القرآن) عند قوله تعاىل ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولئِ َ
الْكافُِرو َن):
(هبذا احلسم الصارم اجلازم .وهبذا التعميم الذي حتمله «من» الشرطية ومجلة اجلواب .حبيث خيرج من حدود املالبسة
عاما على كل من مل ُيكم مبا أنزل هللا ،يف أي جيل ،ومن أي قبيل ...إن املماحكة يف
حكما ً
والزمان واملكان ،وينطلق ً
هذا احلكم الصارم اجلازم العام الشامل ،ال تعين إال حماولة التهرب من مواجهة احلقيقة .والتأويل والتأول يف مثل هذا
احلكم ال يعين إال حماولة حتريف الكلم عن مواضعه .وليس هلذه املماحكة من قيمة وال أثر يف صرف حكم هللا عمن
(

ينطبق عليهم ابلنص الصريح الواضح األكيد)

) ا.ه .

9

2

وهذه اآلية ما إن يقع عليها بصرك ،حىت تستيقن يقينًا أهنم كفار كفر أكرب خمرج من امللة ،وما من إنسان ُيادل عنهم
ابلباطل ،إال ويف نفسه حرج من هذه اآلية ،ويتمىن لو َح َّكها كما كانت صفة أهل البدع يف القدمي واحلديث)..( ،

تفسري الطربي حديث رقم (.)12062
()626
تفسري ابن كثري ط دار الكتب العلمية.
()627
البحر احمليط يف التفسري البن حيان األندلسي [سورة املائدة .270\4 ]48-41
()628
 629ظالل القرآن لسيد قطب [سورة التوبة اآليت .898 \2 ]50-4
( ) يف
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6

وإحلادا بكتاب هللا وصرفًا للنصوص عن ظاهرها ،مهما
أتويال آليت هللا
فمهما حاولوا أي يدافعوا عنهم ابلباطل؛ ً
ً
حوالوا فأمر هللا ًنفذ وحكم هللا غالب ،وما ينتظر هؤالء الطواغيت سيتحقق؛ إما على أيدينا أو على أيدي غريًن.
هذا هو الوجه األول لتقرير أن الكفر الوارد يف اآلية هو الكفر األكرب ،ويبقى معنا -إن شاء هللا -الوجه الثاين :وهو
داللة عرف الشارع ،وهذه القاعدة متممة ومكملة وموضحة للقاعدة األوىل اليت ذكرهنا ،وهي ضرورة إجراء النصوص
على ظاهرها.

332

الوجه الثاين يف بيان أن الكفر املذكور يف آايت املائدة هو الكفر األكرب-:
[داللة عرف الشارع]
الوجه الثاين الذي يتبني به أن الكفر الوارد يف آية املائدة هو الكفر األكرب :هو داللة عرف الشارع ،وهي متممة
ومكملة ومفصلة ملا سبقها من الوجه األول ،واملراد ابلعرف :هو العادة اجلارية اليت اعتادها الذي ينسب إليه هذا
العرف ،فعرف الشارع هو ما أعتاده الشارع.
نقول أن الشارع كما هو ظاهر يف الكتاب والسنة يطلق ألفاظ وتتكرر هذه أكثر من مرة ،ويكون املراد من هذه
حمددا ،بينه الشارع يف أكثر من وجه؛ فنستنتج أن للشاعر عرفًا يف هذا اللفظ وهذا املصطلح،
معىن و ً
احدا ً
األلفاظ ً
احدا يف مجيع مناحي استخدامه ،ويف
معىن و ً
مبعىن أن الشارع ال يستخدم هذا اللفظ وهذا املصطلح إال للداللة على ً
مجيع النصوص اليت ورد فيها النص.
فيأيت رجل يقرأ النص الذي ورد فيه هذا اللفظ ،فيحمل اللفظ على غري عرف الشارع؛ فنحن نعرف ابالستقراء أن
لفظ اإلميان :املراد به القول والعمل واالعتقاد ،كذلك نعرف ابالستقراء أن لفظ الكفر ،املراد به عند إطالقه الكفر
جاري للشارع يف نصوص الكتاب والسنة ،فيأيت رجل ويقرأ اآلية وفيها هذا
األكرب املخرج من امللة ،فهذا صار عرفًا ً
اللفظ ،فيحمله على غري عرف الشارع؛ فيخرجه من حقيقته عند إطالقه إىل معىن جمازي.
كما جاء املرجئة وقرؤوا ألفاظ اإلميان يف الكتاب والسنة ،وأخرجوها من عرف الشارع الذي أراد به االعتقاد والقول
والعمل إىل جمرد التصديق ،وهو نفس العرف الذي أطلقه املرجئة املعاصرين عندما قرؤوا هذه اآلية؛ فأولوا لفظ الكفر
معىن جمازي ،ليس هو العرف الذي اعتاده الشارع.
من عرف الشارع – الذي سنفصل به ،-ومحلوه على ً
ونقول أشار هلذه القاعدة صاحب كتاب (منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة)
( ،)401\1حتت فصل بعنوان (أحوال صرف النص على ظاهره) ،وذكر كالم البن القيم يف كتابه املشهور (الصواعق
املرسلة) ،يوضح هذه القاعدة اليت ذكرًنها.
قال ننب القيم يف الصواعق( :اللفظ الذي اطرد استعماله يف معىن هو ظاهر فيه ،ومل يعهد استعماله يف املعىن املؤول أو
وتدليسا
تلبيسا
عهد استعماله فيه ً
ً
ًندرا ،فتأويله حيث ورد ومحله على خالف املعهود من استعماله ابطل؛ فإنه يكون ً
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يناقض البيان واهلداية ،بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا يف غري معناه املعهود ،حفوا به من القرائن ما يبني للسامع
مرادهم به؛ لئال يسبق فهمه إىل معناه املألوف ،ومن أتمل لغة القوم وكمال هذه اللغة وحكمة واضعها ،تبني له صحة
ذلك .وأما أهنم أيتون إىل لفظ له معىن قد ألف استعماله فيه ،فيخرجونه عن معناه ويطردون استعماله يف غريه ،مع
وسى
أتكيده بقرائن تدل على أهنم أرادوا معناه األصلي ،فهذا من أحمل احملال ،مثاله قوله تعاىلَ ( :وَكلَّ َم َّ
اَّللُ ُم َ
0

6

3

ِ
يما)( )  ،وقوله( :ما منكم إال من سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترمجان يرتجم له وال حاجب ُيجبه)( :وقوله إنكم
تَكْل ً
عياًن)؛ وهذا شأن أكثر نصوص الصفات ،إذا أتملها من شرح هللا صدره لقبوهلا ،وفرح مبا أنزل على الرسول
ترون ربكم ً
(

منها ،يراها قد حفت من القرائن واملؤكدات مبا ينفي عنها أتويل املتأول)

) اه .

1

ِ
َنزَل
وال يوجد اثنان من العرب خيتلفان ،أن الذهن ينصرف أول ما ينصرف عندما يقرأ هذه اآليةَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) إىل الكفر األكرب؛ فمن القاعدة األوىل اليت ذكرهنا ُيب صرف الكالم إىل ظاهره ،وأتيت هذه
َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
القاعدة الثانية متممة ومكملة وموضحة ،فعرف الشارع أنه يقصد ابلكفر املعرف الكفر األكرب املخرج من امللة ،وإال
كان الكالم تلبيس وتدليس كما ذكر ابن القيم ،وهذا الكالم مبين على قاعدة عقلية ،وهي أن املتكلم إذا أراد أن يعرب
عن معىن يف نفسه ويوصله للسامع ،فهل خيتار اللفظ الذي ُيتمل معنيني؟ أم خيتار اللفظ الذي ُيتمل معىن واحد؟
هذه مسألة بديهية أنه لن يستخدم اللفظ الذي ُيتمل معنيني؛ حىت ال ُيعل السامع مشوش ال يعرف ماذا يريد
املتكلم ،بل سيستخد لفظ واحد يعطيه الرسالة مبضموهنا؛ وهللا -سبحانه وتعاىل -ال يريد منّا عندما أنزل لنا هذه
سيبيال ،هللا -سبحانه وتعاىل -أنزل هذا الكتاب بلسان عريب
الظواهر من النصوص أن نتخبط ،بل أراد منا أن هنتدي ً
ومنهجا.
مبني؛حىت ال حنتار وحىت ال خنتلط ،وحىت يكون احلق أوضح الواضحات ،فنأخذه طري ًقا
ً
فإذا أراد متكلم من لفظ املعىن اجملازي ومل يرد املعىن احلقيقي ،فيجب عليه أن يقرن هذا اللفظ بقرينة صارفة؛ حىت ال
ُيتار السامع وحىت يهتدي ،فإذا أردت أن تصرف لفظ يف النص إىل معىن جمازي ،فالبد أن أتيت من النص بقرينة
ِ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) إىل الكفر
َنزَل َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
صارفة؛ فهل هناك قرينة صرفت الكفر يف قوله تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
سورة النساء\.164
()630
الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة .196\1
()631
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3

اجملازي ،حىت الذين قالوا ابلكفر اجملازي مل ُيدوا قرينة ،إال استشهادهم الضعيف الواهي أبثر ابن عباس (كفر دون
كفر) والذي سيأيت يف حينه.
ونفس الكالم يذكره لنا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع فتاواه ،فيقول -رمحه هللا( :-أن اللفظ إذا تكرر ذكره يف
الكتاب ،ودار مرة بعد مرة على وجه واحد ،وكان املراد به غري مفهومه ومقتضاه عند اإلطالق ومل يبني ذلك؛ كان
(

تدليسا وتلبيسا ُيب أن يصان كالم هللا عنه)

) ا.ه .

2

3

فيجب أن ننزه كالم هللا عن التدليس ،فإذا قلنا أن الكفر يف هذه اآلية هو الكفر األصغر ،فهذا اهتام هلل -سبحانه
وتعاىل -واهتام لكتابه ابلتدليس والتلبيس؛ ألن اآلية مل حتتوي وال قرينة واحدة على أن الكفر املذكور هو الكفر
األصغر ،بل سيأيت معنا أن القرائن كلها جمتمعة متعاضدة ،على أن الكفر املراد هو الكفر األكرب؛ سواء يف هذا النص
كما سنبني -أو يف قرائن أخرى ،كقرينة سائر النصوص أو قرينة اإلمجاع أو قرينة تفسري الصحابة والتابعني.ويقول كذلك ابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى( :واللفظ إمنا يدل إذا عرف لغة املتكلم اليت هبا يتكلم ،وهي عادته
وعرفه اليت يعتادها يف خطابه...؛ وهلذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن واحلديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ؛
ماذا عىن هبا هللا ورسوله ،فيعرف بذلك لغة القرآن واحلديث وسنة هللا ورسوله اليت خياطب هبا عباده ،وهي العادة
املعروفة من كالمه )

(

) ا.ه .

3

3

6

جدا؛ فال نستطيع أن نفسر األلفاظ و النصوص دون أن نعرف عرف الشارع يف هذه األلفاظ،
وهذه القاعدة مهمة ً
فسروا اإلميان ابلتصديق ،ومل ينظروا إىل كيفية استعمال الشارع هلذا اللفظ؛
وهلذا وقعوا املرجئة يف اخلطأ البني عندما ّ
متاما عما يف أذهاهنم ،كان يستخدمه يف
فالشارع كان يستخدم لفظ اإلميان يف الكتاب والسنة بطريقة معنية ،ختتلف ً

معىن خاص وعرف خاص :هو ما يسمى ابملعىن الشرعي؛ يتضمن االعتقاد والقول والعمل ،فال بد من معرفة املعىن
أوال حىت نفهم النصوص.
الشرعي ً

جمموع الفتاوى .471\6
()632
جمموع الفتاوى .115\7
()633
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6

وكذلك البد من فهم املعىن الشرعي للكفر عند اإلطالق ،والذي هو الكفر األكرب املخرج من امللة؛ فإذا رأينا النصوص
وقرأًنها ،فيجب أن حنملها على املعىن الشرعي ،إال أن أتيت القرائن فتصرف املعىن عن الشرعي عن ظاهره إىل املعىن
اجملازي.
وهذه القاعدة خلصها القاضي شهاب الدين القرايف ،صاحب كتاب (الفروق) يف كتابه (شرح تنقيح الفصول)؛ فقال:
(

(من له عرف وعادة يف لفظ ،إّمنا ُيمل لفظه على عرفهن ،فإن كان املتكلم هو الشرع محلنا لفظه على عرفه)
ا.ه .

)

والكلمة كما ذكرًن هلا ثالث حقائق؛ حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية ،وهذا مل خيالف فيه إال أهل البدع
والضالل ،الذين جعلوا مقدمات من عند أنفسهم ،مث حكموا عليها الكتاب والسنة ،وهذا من أبطل الباطل .فيجب
أوال عرف الشارع؛ فإذا عرفنا هذا العرف ،فيجب علينا أن جنعله قاعدة اثبتة مستقرة مطردة مستمرة يف
علينا أن نعرف ً
كل نص ،إال أن أتيت قرينة تصرف هذا النص.
خاصة يف أحكام اإلميان والكفر
عامة ،فإذا أردًن أن نطبق هذه القاعدة؛ وهي ضرورة معرفة عرف الشارعّ ،
هذا بصورة ّ
وأبواب االعتقاد ،إذا أردًن أن نطبقها على لفظة الكفر؛ فنقول بناءً على هذه القاعدة ،فإن كل كفر أطلق يف الكتاب
والسنة ،فاألصل أن ُيمل على الكفر األكرب ،إال أن أييت دليل شرعي من كتاب هللا أو من سنة نبيه -عليه الصالة
والسالم ،-يصرف هذا الكفر من هذا النص اخلاص إىل الكفر اجملازي األصغر؛ ودون هذا خرط القتاد ،دون ذلك
يعترب أي أتويل ألي لفظ من ألفاظ الكفر ،يف أي نص من نصوص الكتاب السنة ،فهو حمض كذب وافرتاء على هللا،
وتقول على هللا بغري علم؛ كما قال ابن قيم.
وهناك مسألة أحب أن أنبه إليها ،ذكرها الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز –حفظه هللا -يف كتاب العلم ()832\2؛
وهي أن لفظ الكفر ابالستقراء والتتبع مل يذكر يف كتاب هللا ّإال وأريد به الكفر األكرب ،يف مجيع املواضع ابستثناء موضع

شرح تنقيح الفصول .211
()634
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ِ
اخٌر بَْي نَ ُك ْم َوتَ َكاثٌُر ِيف ْاأل َْم َو ِال
واحد ،وهو قوله تعاىل يف سورة احلديدْ ( :اعلَ ُموا أََّمنَا ْ
ب َوَهلٌْو َوِزينَةٌ َوتَ َف ُ
احلَيَاةُ الدُّنْيَا لَع ٌ
ِ
ٍ
ِ
ص َفًّرا)
يج فَتَ َراهُ ُم ْ
َّار نَبَاتُهُ ُمثَّ يَه ُ
ب الْ ُكف َ
َو ْاأل َْوَالد َك َمثَ ِل َغْيث أ َْع َج َ

(

5

).

3

واملفسرون فسروا (الكفار) يف اآلية أبهنم الزراع؛ وهذا صحيح ،فأصل الكفر لغةً هو السرت والتغطية ،والكافر لغةً :هو
كافرا؛ ألنه يسرت ويغطي الدنيا بغمامه ،ورغم ذلك ،ورغم أن اآلية يف ظاهرها يراد هبا
الزارع والفالح ،ومنه يسمى الليل ً
الزراع ،رغم هذا قال ابن كثري( :وكما يعجب الزراع ذلك ،كذلك تعجب احلياة الدنيا الكفار ،فإهنم أحرص شيء
6

6

3

عليها وأميل الناس إليها)( ) ا.ه  .فحىت هذه اآلية ،وجدًن من أهل العلم من محلها على الكفر األكرب؛ قال ذلك
(وقد قيل :الكفار يف هذه اآلية :الكفار ابهلل؛ وهم أشد إعجااب
املنصور األزهري يف كتابه املشهور (هتذيب اللغة)َ :
(

بزينة الدنيا وحرثها من املؤمنني)

7

) ا.ه .

6

3

الذي نريد أن خنلص إليه والذي يهمنا ،أنه سواء كانت هذه اآلية يف الكفار أو الزراع ،فالكفر ابالستقراء والتتبع مل يرد
يف كتاب هللا إال وأريد به الكفر األكرب املخرج من امللة ،إبستثناء هذا املوضع األخري؛ أما يف السنة فقد ورد األمران،
أطلق الكفر وأريد به الكفر األكرب ،وأطلق الكفر وأريد به الكفر األصغر بقرينة ،إال أنه تبقى القاعدة على أصلها؛ أن
الكفر إذا أطلق ُيمل على الكفر األكرب ،إال أييت قرينة شرعية صارفة .ويف هذا يقول الرازي يف تفسريه( :لفظ الكفر
(

إذا أطلق انصرف إىل الكفر يف الدين)

8

) ا.ه .

6

3

ونفس القاعدة ذكرها ابن حجر يف فتح الباري( :عرف الشارع إذا أطلق الشرك إمنا يريد به ما يقابل التوحيد وقد تكرر
هذا اللفظ يف الكتاب واألحاديث حيث ال يراد به إال ذلك)
سورة احلديد\.20
()635
تفسري إبن كثري ط دار الكتب العلمية .57\8
()636
هتذيب اللغة .113\10
()637
التفسري الكبري للرازي .367\12
()638
فتح الباري يف شرح صحيح البخاري .65\1
()639
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(

(

) ا.ه .

)

9

0

3

4

فيفهم من كالم احلافظ -رمحه هللا-؛ أن هللا -عز وجل -ورسوله -عليه السالم -إذا أطلقوا الكفر يف الكتاب والسنة
فاألصل أن ُيمل على الكفر األكرب ،إال أن أتيت قرينة شرعية ودون ذلك خرق االعتقاد.
أيضا بني معىن االسم
ونفس القاعدة يذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه (اقتضاء الصراط املستقيم) فيقول( :وفرق ً
كفارا ،يضرب
املطلق إذا قيل :كافر أو مؤمن ،وبني املعىن املطلق لالسم يف مجيع موارده ،كما يف قوله :ال ترجعوا بعدي ً
كفارا
بعضكم رقاب بعض .فقوله( :يضرب بعضكم رقاب بعض) تفسري الكفار يف هذا املوضع ،وهؤالء يسمون ً
تسمية مقيدة ،وال يدخلون يف االسم املطلق إذا قيل :كافر ومؤمن

)(

(

1

) ا.ه .

4

2

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ ،كما يف (جمموع الرسائل واملسائل النجدية)( :ولفظ
الظلم واملعصية والفسوق والفجور واملواالة واملعاداة والركون والشرك ،وحنو ذلك من األلفاظ الواردة يف الكتاب والسنة،
قد يراد هبا مسماها املطلق وحقيقتها املطلقة ،وقد يراد هبا مطلق احلقيقة؛ واألول هو األصل عند األصوليني ،والثاين ال
ُيمل الكالم عليه إال بقرينة لفظية أو معنوية .وإمنا يعرف ذلك ابلبيان النبوي ،وتفسري السنة قال تعاىلَ ( :وَما أ َْر َس ْلنَا
ِ ِ ِِ ِ
ِمن رس ٍ
ني َهلُْم)
ول إِالَّ بِل َسان قَ ْومه ليُبَ ِّ َ
ْ َُ

(

)(

) ا.ه .

3

4

4

4

6

6

وهناك قصة طريفة ذكرها اإلمام البخاري يف صحيحه ،يف احلديث املشهور حول قوله -صلى هللا عليه وسلم:-
(يكفرن العشري) ،احلديث أخرجه البخاري يف صحيحة من طريقني ،عن طريق أيب سعيد اخلدري ومن طريق ابن عباس
-رضي هللا عنهم أمجعني-؛ واحلديث فيه أن النيب -عليه الصالة والسالم -قال وهو يعظ النساء( :أريت النار فإذا
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أكثر أهلها النساء ،يكفرن) قيل :يكفرن ابهلل؟ قال( :يكفرن العشري ،ويكفرن اإلحسان ،لو أحسنت إىل إحداهن
(

الدهر ،مث رأت منك شيئا ،قالت :ما رأيت منك خريا قط)

5

).

4

فالصحابة عندما مسعوا قوله -صلى هللا عليه وسلم( -يكفرن) محلوه على الكفر األكرب مباشرًة بناءً على هذه القاعدة
أن الكفر إذا أطلق ُيمل على الكفر األكرب ،فسألت الصحابيات الرسول -عليه الصالة والسالم -مباشرًة( :أَيَ ْك ُف ْر َن
ِاب ََّّللِ؟) ،فقال :ال يكفرن العشري؛ فالكفر ُيمل مباشرًة ابللسان العريب املبني إىل الكفر األكرب ،إال أن أتيت قربنة كما يف
هذا احلديث ،وتبني أن الشارع مل يرد الكفر األكرب وإّمنا أراد الكفر األصغر.
جاء يف فتوى للجنة الدائمة يف اجلزيرة ،برائسة الشيخ ابن ابز حول حكم لبس الصليب ،وجاءت هذه الفتوى يف
جامع الفتاوى؛ فجاء ضمن هذه الفتوى( :والظلم إذا أطلق يراد به الشرك األكرب)
عثيمني يف جمموع فتاواه( :الشرك األكرب وهو :كل شرك أطلقه الشارع)
جمال لتحريف الكلم عن مواضعه.

(

)

(

)

6

( ،)..ويقول الشيخ ابن
7

إال أن أتيت قرينة ،وليس دون ذلك أي

ِ
ك ُه ُم
َنزَل َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
قال أبو حيان األندلسي يف تفسريه (البحر احمليط) ،يف تفسري قوله تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
الْ َكافُِرو َن)( :وقيل :املراد كفر النعمة ،وضعف أبن الكفر إذا أطلق انصرف إىل الكفر يف الدين)

(

) ا.ه .

ويف فتوى أخرى لنفس اللجنة (اللجنة الدائمة يف اجلزيرة) ،اجمللد الثاين من نفس اجملموع الذي مجعه الدرويش ،والفتوى
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) فهو كفر
برقم ( ،)5226قالوا( :أما نوع التكفري يف قوله تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ

أكرب)

(

9

4

) ا.ه  ،انتهى بنصه وحروفه وتوقيع الشيخ ابن ابز.

6
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8

وحىت جنمل ما قلناه ،نقول أن الشارع له عرف يف ألفاظه ،وخاصة تلك األلفاظ اليت تتعلق مبباحث االعتقاد؛ كاإلميان
والكفر والظلم والفسوق وسائر هذه األلفاظ؛ ونقول أن عرف الشارع جرى أنه عندما يستخدم هذه األلفاظ –كلفظ
الكفر ،-ال يريد به عند إطالقه إال معناه احلقيقي الكامل املخرج من امللة ،سواء يف ذلك لفظ الكفر أو الظلم أو
اخلسران بل وحىت املعصية.
َّ ِ
اَّللِ َوَم ْن
ين َآمنُوا َال تُ ْل ِه ُك ْم أ َْم َوالُ ُك ْم َوَال أ َْوَال ُد ُك ْم َع ْن ِذ ْك ِر َّ
وسيأيت معنا كالم ابن القيم يف تفسريه هلذه اآليةَ ( :يأَيُّ َها الذ َ
0

5

6

ِ
اخل ِ
اس ُرو َن)( ) ،فابن القيم استدل هبذه اآلية على كفر اترك الصالة ،وقال أن اخلسران هنا
ك فَأُولَئِ َ
يَ ْف َع ْل ذَل َ
ك ُه ُم َْ
مطلق وليس هناك ما يقيده؛ فاهلل -عز وجل -أطلق اخلسران ،واخلسران إذا أطلق يراد به اخلسران يف الدنيا ويف
اآلخرة ،وهذا ال يطلق إال على الكافر اخلارج من امللة ،فاستدل على أن إبطالق اللفظ على أن املراد به الكفر األكرب؛
فما ابلك بلفظ (الكافرون) ،وهو أقوى يف الداللة على الكفر األكرب!
جنمل فنقول أن الشارع إذا أطلق هذا اللفظ (الكفر) ،ال يريد به إال الكفر األكرب املخرج من امللة ،سواء يف كتاب هللا
أو سنة نبيه -عليه الصالة والسالم-؛ إال أن أييت دليل صارف من قوله -صلى هللا عليه وسلم ،-ودون ذلك يكون
الكالم حمض كذب وافرتاء وتقول على هللا بغري حق.

سورة املنافقون\.9
()650
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الوجه الثالث يف بيان أن الكفر املذكور يف آايت املائدة هو الكفر األكرب-:
[داللة اللغة]
الوجه الثالث يف بيان أن الكفر املذكور يف آيت املائدة هو الكفر األكرب :هو داللة اللغة ،وهذا الوجه متمم ومكمل
للوجهني السابقني؛ واملراد هبذا هو داللة البناء اللغوي ،الذي بُنيت به تلك اآلية من عند احلكيم العليم- ،داللة ألفاظ
هذه اآلية وداللة تراكيبها -على إثبات أن الكفر املذكور هو الكفر األكرب ،وسيتضح لنا معىن عجيب ،فهذه اآلية
لغوي يف غاية اإلتقان اإلحكام؛ ال يثبت لنا أن الكفر املذكور هو الكفر األكرب فقط ،بل يثبت لنا كذلك
بنيت بناءً ً
أخص الناس بوصف الكفر؛ فلو شاركوا
أن هؤالء الذين ب ّدلوا شرع هللا وحكموا بغري شرعه بلغُوا الغاية يف الكفر ،فهم ُّ
غريهم ابلكفر واخلروج عن الدين ،فهم قد حازوا النصيب األكرب واحلظ األوفر من الكفر والردة.
اتضاحا جليًا ،فليس هو كفر خمرج من امللة فحسب ،بل هو كفر فوق كفر فوق كفر ،ظلمات
وهذا أمر سيتضح لنا
ً
بعضها فوق بعض.
النقطة األوىل :تعرف الكفر بـ (أل).
منكرا بل
وأول أمر نتحدث فيه يف داللة هذه اآلية من ًنحية بنائها اللغوية؛ هو أن الكفر الوارد يف هذه اآلية مل أييت ً
عرف وبني اللفظ امل َّ
نكر ،فهناك فرق كبري
ورد معرفًا ب (أل) ،وعند أهل العلم وعند سلفنا الكرمي أهنم يفرقون بني اللفظ امل َّ
ُ
ُ
منكرا وبني أن يرد معرفًا.
يرد
أن
بني
البحث؛
يف الداللة ويف املعىن بني أن يرد لفظ (الكفر) على سبيل املثال وهو حمل
ً

منكرا فإنه يفيد احتمالني؛ االحتمال األول :أن يكون املراد منه الكفر األكرب املخرج امللة،
فلفظ الكفر إذا ورد ً
واالحتمال الثاين :أن يراد به الكفر األصغر غري املخرج من امللة؛ وتبقى القرينة هي الدليل الشرعي وليس من عقولنا،
فهو الذي يوضح لنا هل الكفر املراد هو األكرب أو األصغر.

إ ًذا الكفر إذا جاء منكراً ،فهو إما أن يفيد الكفر األكرب أو أن يفيد الكفر األصغر ،وهذه القاعدة فقط يف السنة وال
تشمل القرآن ،وحنن ذكرًن هذه األمر من قبل ،وقلنا أنه ابالستقراء والتتبع ُوجد أن لفظ الكفر يف كتاب هللا جبميع
منكرا ،فإنه ال يفيد إال الكفر األكرب املخرج من امللة،
فعال أو
مشتقاته؛ سواء ورد امسًا أو ً
ً
مصدرا ،وسواء ورد معرفًا أو ً
341

أيضا على الكفر
ابستثناء موضع واحد يف سورة احلديد ،الذي ذكرًنه من قبل وقلنا أن بعض أهل العلم محلوها ً
األكرب.
منكرا ،فإما أن يراد به الكفر األكرب أو األصغر ،والكفر األكرب
أما يف السنة؛ فاالحتماالن واردان فإذا جاء الكفر ً
منكرا أمثلته يف السنة معروفة؛ ّأما الكفر األصغر ،فمن أمثلته يف السنة حديث عبادة بن الصامت -رضي هللا
الوارد ً
عنه -وهو حديث متفق عليه ،يقول عبادة بن الصامت( :ابيعنا على السمع والطاعة ،يف منشطنا ومكرهنا ،وعسرًن
(

ويسرًن وأثرة علينا ،وأن ال ننازع األمر أهله ،إال أن تروا كفرا بواحا ،عندكم من هللا فيه برهان)

).

1

منكرا ،ورغم ذلك فاملراد به الكفر األكرب ابإلمجاع ،فلم يقل أحد من أهل العلم
فلفظ الكفر يف احلديث السابق جاء ً
أن الكفر املذكور يف هذا احلديث هو الكفر األصغر ،وهلذا قرائن؛ أول هذه القرائن أن النيب -عليه الصالة والسالم-
جعل هذا الكفر هو السبب يف نزع اليد من الطاعة ،ويف اخلروج على هؤالء األئمة املرتدين ،يف حني أن الكفر األصغر
ال يوجب اخلروج على األئمة واحلكام؛ الذي يوجب اخلروج على احلكام إمنا هو الكفر والردة ،فهذه أول يف الداللة
على أن الكفر املذكور هو الكفر األكرب.
ظاهرا ،فهذه قرينة من النص نفسه
احا) فقوله بو ً
(كفرا بو ً
احا أي ً
القرينة الثانية :قول النيب -عليه الصالة والسالمً :-
منكرا.
وضحت أن املراد من هذا الكفر هو الكفر األكرب ،ورغم أنه جاء ً
وهناك قرينة اثلثة :وهي داللة اإلمجاع ،وسيأيت معنا يف مبحث اخلروج عن احلكام ،أن هناك إمجاع منعقد عند أهل
السنة واجلماعة على وجوب اخلروج على الكافر ،وهذا اإلمجاع ُم ْستَ نَ ُده هذا احلديث.

فاألمر ليس كما يشتهر عند بعض طلبة العلم أن الكفر املن ّكر ُيمل على الكفر األصغر على اإلطالق؛ فهذا كالم
ابطل مل يقل به أحد من أهل العلم املح ِّق ِقني؛ فالكفر امل َّ
نكر ُيتمل الوجهني األكرب واألصغر ،وتبقى القرينة هي اليت
ُ
ُ
حتدد أيّهما أراد الشارع يف هذا النص.

متفق عليه :صحيح البخاري ( ،)7056صحيح مسلم (.)7056
()651
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ِ ِِ
ِ ِ
وكذلك من أمثلة الكفر امل َّ
ت َوُه َو َكافٌِر
نكر الذي يراد به الكفر األكرب ،قوله تعاىلَ ( :وَم ْن يَ ْرتَد ْد مْن ُك ْم َع ْن دينه فَيَ ُم ْ
ُ
2

اب النَّا ِر ُه ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن)( ) ،فلم يقل أحد أن الكفر
ت أ َْع َما ُهلُْم ِيف الدُّنْيَا َو ْاآل ِخَرِة َوأُولَئِ َ
فَأُولَئِ َ
ك َحبِطَ ْ
كأْ
َص َح ُ
متاما يف كتاب هللا ،ابإلضافة أن النص نفسه ذكر أنه ردة.
املذكور هو الكفر األصغر ،و ً
أصال هذه القاعدة منتقية ً
ِ ِِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّارا)
وكذلك قوله تعاىلَ ( :وَّد َكثريٌ م ْن أ َْه ِل الْكتَاب لَ ْو يَ ُرُّدونَ ُك ْم م ْن بَ ْعد إميَان ُك ْم ُكف ً

(

3

) ،فجاءت (كفار) منكرة رغم

أهنا جاءت يف سياق إثبات الردة والكفر املخرج من امللة ،وكذلك قوله تعاىلَ ( :وَكا َن الشَّْيطَا ُن لَِربِِّه َك ُف ًورا)

(

).

فكل هذه النصوص وغريها كثري ،تثبت لنا أن هذه القاعدة ال جتري يف كتاب هللا وإمنا جتري يف السنة على
االحتمالني؛ إما أن يراد به الكفر األكرب ،وإما أن يراد هبا الكفر األصغر ،وتبقى القرينة الشرعية الصارفة هي اليت حتدد
أي املرادين أراده الشارع يف هذا النص؛ أما إذا جاء الكفر معرفًا ،فإنه ال ُيتمل إال وجه واحد وهو الكفر األكرب
قطعا ،وحنن على التحقيق ال حنتاج إىل هذه القاعدة؛ ألننا ذكرًن أن الكفر –ابالستقراء -ال يرد يف القرآن إال ويراد به
ً
الكفر األكرب.
فباإلضافة إىل أن الكفر الوارد يف كتاب هللا هو الكفر األكرب ،ابإلضافة إىل هذا جاء معرفًا؛ للداللة على أن الكفر هو
الكفر األكرب وال احتمال.
ونقول أن هذه القاعدة أن الكفر املعرف يراد به الكفر األكرب ،مبنيّة على أن تصدير االسم ابأللف والالم يؤدي
حلصول كمال املسمى ،وهذه القادة قررها غري واحد من أهل العلم الفطاحل ،بلغة العرب اليت خاطب هبا هللا -عز
األمة؛ فهناك فرق كبري أن تقول فالن شجاع وبني أن تقول فالن الشجاع ،فمعىن أن تقول أن فالن شجاع أن
وجلّ -
له نصيب من الشجاعة ،فلو أن قلنا أن للشجاعة مئة درجة فله نصيب منها فقد يكون له منها عشرة أو عشرين أو
ثالثني ،ولكن عندما تقول أن عمر الشجاع فإنك تريد أن تقول أن هذا الرجل قد استأثر ابلشجاعة ،وقد حاز من

سورة البقرة\ .217
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()653
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343

الشج اعة النصيب األوفر ،فلو كان هناك أحد آخر يشاركه يف هذه األمر إال أن شجاعته ال ترتقي هلذا األمر؛ ونفس
املعىن يتنزل معنا يف قوله تعاىل( :الكافرون).
نقول هذه القاعدة ذكرها علم من أعالم اللغة والبالغة جالل الدين القزويين ،يف كتابه املشهور (اإليضاح يف علوم
العالمة ابن القيم يف كتابه القيم (الصالة) يف ص 42؛ وانظر هلذا
البالغة) يف ص ،101وكذلك ذكرها شيخ اإلسالم ّ
النص البن القيم وانظر هلذا االستدالل ،وهو يقرر لنا الوجهني السابقني؛ داللة اللغة وداللة عرف الشارع ،يقول ابن
القيم:
َّ ِ
اَّللِ
ين َآمنُوا ال تُ ْل ِه ُك ْم أ َْم َوالُ ُك ْم َوال أ َْوال ُد ُك ْم َع ْن ِذ ْك ِر َّ
(الدليل الثامن على كفر اترك الصالة :قوله تعاىلَ ( :ي أَيُّ َها الذ َ
ِ
اخل ِ
اس ُرو َن) ...ووجه االستدالل ابآلية إن هللا حكم ابخلسران املطلق ملن أهلاه ماله وولده
ك فَأُولَئِ َ
َوَم ْن يَ ْف َع ْل َذل َ
ك ُه ُم َْ
عن الصالة ،واخلسران املطلق ال ُيصل إال للكفار؛ فإن املسلم ولو خسر بذنوبه ومعاصيه فآخر أمره إىل الربح،
يوضحه أنه سبحانه وتعاىل أكد خسران اترك الصالة يف هذه اآلية أبنواع من التأكيد:
أحدمها :إتيانه بلفظ االسم الدال على ثبوت اخلسران ولزومه ،دون الفعل الدال على التجدد واحلدوث.
الثاين :تصدير االسم ابأللف والالم املؤدية حلصول كمال املسمى هلم ،فإنك إذا قلت :زيد العامل الصاحل ،أفاد ذلك
إثبات كمال ذلك له؛ خبالف قولك عامل صاحل.
ك
الثالث :إتيانه سبحانه ابملبتدأ واخلرب معرفتني ،وذلك من عالمات احنصار اخلرب يف املبتدأ ،كما يف قوله تعاىلَ ( :وأُولَئِ َ
ِ
ِ
ِ
ك ُه ُم الْ ُم ْؤِمنُو َن َح ّقاً) ونظائره.
ُه ُم الْ ُم ْفل ُحو َن) ،وقوله تعاىلَ ( :والْ َكاف ُرو َن ُه ُم الظَّال ُمو َن)( ،أُولَئِ َ
الرابع :إدخال ضمري الفصل بني املبتدأ واخلرب ،وهو يفيد مع الفصل فائدتني أخريني؛ قوة اإلسناد واختصاص املسند
ِ
اَّلل هو َّ ِ
ِ
الرِح ُيم)
ين ْ
إليه ابملسند ،كقولهَ ( :وإِ َّن َّ
ور َّ
احلَ ِم ُ
اَّللَ َهلَُو الْغَِ ُّ
السم ُ
يع الْ َعل ُيم) ،وقوله( :إنَّهُ ُه َو الْغَ ُف ُ
يد) ،وقولهَ ( :و َُّ ُ َ
(

ونظائر ذلك الدليل)

) ا.ه .

5

5

6

اخل ِ
استدل هبا الشيخ على كفر اترك
اس ُرو َن)- ،اليت
ّ
وليس هناك أي عاقل ُيد أي فرق بني قوله تعاىل( :فَأُولَئِ َ
ك ُه ْم َْ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن)؛ إال أ ّن لفظة (الكافرون) أقوى يف الداللة
كفرا أكرب خمرج من امللة ،-وبني قوله تعاىل ( :فَأ ُْولَئِ َ
الصالة ً
الصالة وأحكام اتركها البن القيم ص .48
()655
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أصال لفظ (الكفر) وضع للداللة على هذا املعىن،
على الكفر والردة واخلروج عن دين هللا من لفظة (اخلاسرون)ً ،
أصال للداللة على هذا املعىن؛
وهناك فرق بني أن يصلح اللفظ للداللة على معىن ،وبني أن يكون هذا اللفظ وضع ً
أصال للداللة على اخلروج عن دين
فلفظ (اخلاسرون) تصلح للداللة على معىن الكفر ،ولكن لفظ (الكافرون) وضع ً
هللا ،وللداللة على استحقاق صاحبها السيف يف الدنيا والنار يف اآلخرة.
وكذلك قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف بيان هذه القاعدة يف التفريق بني االسم املعرف واالسم املنكر ،كما جاء يف
(اقتضاء الصراط املستقيم)( :وفرق بني الكفر املعرف ابلالم كما يف قوله -صلى هللا عليه وسلم( :-ليس بني العبد وبني
(

الكفر  -أو الشرك  -إال ترك الصالة) وبني كفر منكر يف اإلثبات)

6

) ا.ه .

5

وكذلك أشار إىل هذه القاعدة الشيخ ابن عثيمني يف كتابه (حكم اترك الصالة)؛ فقال وهو يعدد األدلة على كفر اترك
الصالة( :الرابع :أن التعبري ابلكفر خمتلف؛ ففي ترك الصالة قال( :بني الرجل وبني الشرك والكفر)  1فعرب ب (أل)
الدالة على أن املراد ابلكفر حقيقة الكفر ،خبالف كلمة (كفر) منكراً أو كلمة (كفر) بلفظ الفعل ،فإنه دال على أن
(

هذا من الكفر ،أو أنه كفر يف هذه الفعلة وليس هو الكفر املطلق املخرج من امللة)

7

) ا.ه .

شارحا احلديث السابق( :بني الرجل وبني
وقال الشيخ ابن عثيمني ً
أيضا كما يف فتاوى (نور على الدرب) ص 125؛ ً
الشرك أو الكفر ترك الصالة)( :وال يراد ابلكفر هنا ما كان من أعمال الكفر؛ ألنه إذا كان املراد ما كان من أعمال
مقروًن أبل ،بل إمنا يذكر منكراً كما يف قوله -صلى هللا عليه وسلم( :-اثنتان يف الناس مها
الكفر فإنه ال يذكر الكفر ً
هبم كفر؛ الطعن يف النسب والنياحة على امليت) ،أما هنا فقال( :بني الرجل وبني الشرك والكفر) ،ب (أل) الدالة على
حقيقة اجلنس ،وهو الكفر األكرب املخرج عن امللة)

(

) ا.ه .

8

5

اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم البن تيمية .237\1
()656
حكم اترك الصالة البن عثيمني ص .14
()657
فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمني من برًنمج املكتبة الشاملة ،حتت كتاب الصالة ،ابب حكم الصالة ،السؤال الثامن:
()658
(هل ُيوز لالبن الدعاء ألبيه الذي مات اترًكا للصالة؟).
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6

وهذه القاعدة أشار إليها أحد أهل العلم املعاصرين ،وهو الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف يف كتابه (نواقض اإلميان)،
قال يف معرض بيانه كفر اترك الصالة( :وقد جاء الكفر يف هذا احلديث معرفًا ،فدل على التخصيص والعهد)
ا.ه .

(

)

ومراد الشيخ ابلتخصيص :عرف الشارع .مبعىن أن الشارع إذا ذكر الكفر فاملراد الكفر األكرب ،فما ابلك إذا جاء معرفًا
زيدة يف التأكيد؛ ينصرف الذهن مباشرًة إىل املعىن الشرعي ،وقوله (العهد) :أي معهود استعمال الشارع والطريقة اليت
سار عليها الشارع يف أغلب نصوصه؛ أي أن اللفظ إذا أطلق ينصرف إىل حقيقته الكاملة.
مث قال الشيخ يف موضع آخر يف الرد على الذين ال يكفرون اترك الصالة( :وأما قوهلم كفر دون كفر ،فقد سبق بيان
(

أن الكفر إذا جاء معرفًا كما يف حديث جابر أفاد التخصيص والعهد ..وفرق بني هذا وبني الكفر املنكر)

) ا.ه .

أوال :أن
وهذا الكالم يصلح يف الرد على هؤالء الذين يقولون أن الكفر يف هذه اآلية هو الكفر األكرب؛ فنقول هلم ً
الكفر الذي يرد يف القرآن ال يقصد به ّإال الكفر األكرب ،واثنيًا :أن الكفر جاء يف هذا النص معرفًا؛ فانتفت أي شبهة
صغريا.
وارتفع أي احتمال ولو كان ً

كذلك ذكر هذه القاعدة صاحب كتاب (ضوابط التكفري عند أهل السنة واجلماعة) ،وهذه رسالة ماجستري يف جامعة
أم القرى عام 1410ه للباحث عبد هللا بن حممد القرين ،قال( :ومن الدالالت على الشرك والكفر األصغر أن أييت
منكراً غري معرف ،فإن جاء معرفاً أبل دل على أن املقصود به الكفر املخرج من امللة ،ال مطلق الكفر الذي يصدق
على الكفر األصغر كما يصدق على الكفر األكرب)

(

) ا.ه .

1

6

وقد أييت من يقول من هؤالء خروج أصغر! سبحان هللا؛ هي محّى الشبهات ،فهي عندما تستشري توصلهم إىل (أيف

هللا شك) ،فاإلنسان عندما يقع يف قلبه محى الشبهات فتوقع منه العجب العجاب ،توقع أن يرى ضوء الشمس يف
وضح النهار ويقول لك ال أرى شيء.
659نطلع عليه نقلناه كما نقله الشيخ املهاجر.
( ) مل
660نطلع عليه نقلناه كما نقله الشيخ املهاجر.
( ) مل
661وابط التكفري عند أهل السنة واجلماعة .271
() ض
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6

شمس من رمد *** وينكر ال َفم طعم ِ
ِ
املاء من َس َق ِم
ضوء ال ّ َ ََ
قد تنكر العني َ
َ

يقول الشيخ الباحث صاحب كتاب (ضوابط التكفري عند أهل السنة واجلماعة) يف موضح آخر( :ويف هذه اآلية ( َوَم ْن
ِ
قصدا)
َنزَل َّ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) ،داللة اآلية على الكفر األكرب على الصحيح هو املعىن املقصود هبا ً
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
ا.ه .
يقول كذلك عامل آخر من أئمة املعاصرين ،وهو الشيخ عبد اجمليد الشاذيل يف كتابه الشهري (حد اإلسالم وحقيقة
اإلميان) ،وهو املطبوع من ضمن مطبوعات جامعة أم القرى سنة 1404ه ؛ يقول الشيخ عن هذه اآلية ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم
ِ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن)( :اللفظ على إطالقه ،وليس منكر يف اإلثبات كقوله -صلى هللا عليه وسلم:-
َنزَل َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
مبَا أ َ
املعرف ابلالم ،ليس من املنّكر ،وال هو من املقيّد كما
(اثنان يف الناس مها هبم كفر ،الطعن ابلنسب ..اخل)؛ بل هو من ّ
يف قوله تعاىلِ ( :م ْن َم ٍاء َدافِ ٍق)
(

َماءً فَتَ يَ َّم ُموا)

) (

)

) ا.ه .

(

2

6

6

) ،مسي املين ماء تسمية مقيدة ،ومل يدخل يف االسم املطلق حيث قال( :فَلَ ْم َِجت ُدوا
3

4

6

6

6

6

ِ
أوال :الكفر
َنزَل َّ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن)؛ فنقول ً
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
وإذا أردًن أن نطبق هذه القواعد على قوله تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
ذكر مطل ًقا ومل يقيد ،فال ُيق ألي أحد كائن من كان أن يقيده ،اثنيًا :الكفر جاء معرفًا زيدة يف ال تأكيد أن الكفر
املراد هو الكفر األكرب املخرج من امللة ،واألصل أن ُيمل الكفر على إطالقه إال أن أييت دليل شرعي يقيد هذا
اإلطالق.
هذا كان الوجه األول من تلك الوجوه اللغوية اليت صيغت هبا هذه اآلية ،ليس للداللة على الكفر املخرج من امللة
فحسب؛ وإمنا للداللة على كمال هذا الكفر الذي حاز به أصحابه النصيب األكرب.

سورة الطارق\.6
()662
سورة النساء\ .43
()663
كتاب حد اإلسالم وحقيقة اإلميان لعبد اجمليد الشاذيل ص .412
()664
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النقطة الثانية يف لغة اآلية :التعبري عن الكفر بصيغة االسم.
لغوي لبيان أن الكفر الوارد
األمر الثاين :هو أن التعبري عن الكفر جاء بصيغة االسم ،وحنن قلنا من قبل أن اآلية مل تبىن ً
فيها هو الكفر األكرب فقط؛ وإمنا بنيت للداللة على أن هذه الفعلة ،وعلى أن هؤالء النفر وهؤالء احلكام مل يستحقوا
فقط الكفر املخرج من امللة ،وإمنا استحقوا كمال الكفر وبلغوا من غايته ،فهو كفر فوق كفر.
إذًا أن هذه اآلية جاءت بصيغة االسم ومل ِ
أيت بصيغة الفعل .ولالسم منزلة ودرجة وخاصية معتربة عند أهل اللغة،
فاالسم كما قال ابن القيم يف كتابه (إغاثة اللهفان)( :إتيانه ابسم الفاعل الدال على الثبوت واللزوم ،دون الفعل الدال
5

6

6

على التجدد)( ) ا.ه  ،فهو كفر اثبت مالزم مستقر الصق ألصحابه ال ينفك عنهم وال ينفكون عنه ،وهذا الذي
يستفاد من االسم دون الفعل.
عرف فيها كال املبتدأ واخلرب يف مجلة جواب الشرط:
النقطة الثالثة يف لغة اآلية :التعبري جبملة شرطية ّ
ِ
ك ُه ُم
َنزَل َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
األمر الثالث :أن هللا -سبحانه وتعاىل -جعل هذه اجلملة يف هذه اآليةَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
ِ
ِ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن)،
َنزَل َّ
اَّللُ) ،مث جواب الشرط( :فَأ ُْولَئِ َ
الْ َكاف ُرو َن) مجلة شرطية ،فيها فعل الشرطَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
وجواب الشرط جاء معرفًا يف املبتدأ واخلرب؛ وكما يقول أهل للغة وكما ذكر ابن القيم يف كتابه (الصالة)؛ إذا جاء املبدأ
أمرا على غاية من األمهية.
واخلرب معرفان أفاد ذلك ً

يقول ابن القيم يف كتابه الصالة( :إتيانه سبحانه ابملبتدأ واخلرب معرفتني؛ ذلك من عالمات احنصار اخلرب يف املبتدأ ،كما
ِ
ِ
ِ
ك ُه ُم الْ ُم ْؤِمنُو َن َح ّقاً)،
ك ُه ُم الْ ُم ْفل ُحو َن) ،وقوله تعاىلَ ( :والْ َكاف ُرو َن ُه ُم الظَّال ُمو َن)( ،أُولَئِ َ
يف قوله تعاىلَ ( :وأُولَئِ َ
(

ونظائره)

) ا.ه .

6

6

6

ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) ،حصر للكفر يف هؤالء احلكام الذين بدلوا شرع هللا ،وكأنه ليس هناك كفر بلغ
فقوله تعاىل( :فَأ ُْولَئِ َ
الغاية ككفر هؤالء احلكام؛ فهو ليس كفر خمرج من امللة فحسب -فهذه مسألة انتهينا منها ،-ولكنه كفر بلغ الغاية

كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان البن القيم .113\1
()665
كتاب الصالة وأحكام اتركها.البن القيم .48
()666
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من الكفر ،وكأن الكفر ليس له تعلق يف كفار آخرين ،وإّمنا يكون يف صورته املثلى ويف غايته القصوى ،يتمثل يف فعل
هؤالء احلكام الذين بدلوا حكم هللا.
وكذلك أشار إىل هذه املسألة جالل الدين القزويين ،يف كتابه (اإليضاح يف علوم البالغة) ص .101
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) ،بتعريف املبتدأ الذي هو اسم اإلشارة املعرف ،وبتعريف اخلرب ب (أل
وعلى هذا فقوله تعاىل( :فَأ ُْولَئِ َ
التعريف) واليت تفيد كمال املسمى؛ كان هذا التعريف للمبتدأ واخلرب زيدة يف إفادة حتقق كمال املسمى ،الذي هو
ِ
اَّللُ).
َنزَل َّ
الكفر يف املبتدأ الذي هو (أولئك) ،الذي يرجع ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
النقطة الرابعة :وهو جميء املبتدأ بصيغة اسم اإلشارة:
كذلك أمر رابع جاء به البناء اللغوي هلذه اآلية ،وهو جميء املبتدأ بصيغة اسم اإلشارة ،وهلذا األمر داللة عند أهل
اللغة وليس أمر اعتباطي؛ فالقرآن معجز بلفظه ومن ضمنه هذه اآلية ،فهذا األمر يفيد املبالغة بل الزيدة يف املبالغة يف
قيام وصف الكفر يف هؤالء القوم ،يقول جالل الدين القزويين يف كتابه (اإليضاح يف علم البالغة)..( :قوله تعاىل:
ك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن)
دى ِم ْن َرّهبِِ ْم وأولَئِ َ
(أولَئِ َ
ك َعلَى ُه ً
(

املذكورين قبله ابستحقاق اهلدى من رهبم والفالح)

(

7

6

)؛ أفاد اسم اإلشارة زيدة الداللة على املقصود من اختصاص
8

) ا.ه .

6

فمجيء املبتدأ على صيغة اسم اإلشارة يفيد اختصاص املذكور قبله ابخلرب ،واملذكور قبل اسم اإلشارة يف هذه اآلية هو
(الذين ُيكمون بغري ما أنزل هللا)؛ فجاء اسم اإلشارة للزيدة يف املعىن واملبالغة يف كمال حلوق الكفر هبؤالء احلكام،
وهناك قاعدة عند أهل اللغة يقولون أن الزيدة يف املبىن تدل زيدة يف املعىن ،فهناك فرق بني قولك كافر وقولك الكافر.
ِ
وقد استدل ابن القيم بقوله تعاىل( :ي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا َال تُ ْل ِه ُكم أَموالُ ُكم وَال أَوَال ُد ُكم عن ِذ ْك ِر َِّ
ك
اَّلل َوَم ْن يَ ْف َع ْل ذَل َ
َ َ
ْ َْ ْ َ ْ ْ َ ْ
َ َ
اخل ِ
اس ُرو َن)
فَأُولَئِ َ
ك ُه ُم َْ

(

6

6

) على كفر اترك الصالة ،ومن املعلوم أن داللة لفظ (الكافرون) على الكفر أقوى من داللة

سورة لقمان\5
()667
اإليضاح يف علوم البالغة جلالل الدين .22\2
()668
سورة املنافقون\.9
()669
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6
6

لفظ (اخلاسرون) ،يقول ابن القيم( :أكد هللا –تعاىل_ خسران اترك الصالة يف هذه اآلية أبنواع من التأكيد ...الرابع:
إدخال ضمري الفصل بني املبتدأ واخلرب ،وهو يفيد مع الفصل فائدتني أخريني؛ قوة اإلسناد واختصاص املسند إليه
يد)
ين ْ
ابملسند ،كقولهَ ( :وإِ َّن َّ
احلَ ِم ُ
اَّللَ َهلَُو الْغَِ ُّ

(

2

الرِح ُيم)
َّ

) ،ونظائر ذلك الدليل)

(

(

)

ا.ه .

0

)
اَّلل هو َّ ِ
يع الْ َعلِ ُيم)
و
(
له:
و
وق
،
َّ
ُ
السم ُ
َ ُ َ
37

(

76

)

1

7

ِ
ور
 ،وقوله( :إنَّهُ ُه َو الْغَ ُف ُ
6

ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) تفيد قوة إسناد الكفر على
فإذا طبقنا هذه القاعدة اليت ذكرها ابن القيم ،نستفيد أن هذه اآلية (فَأ ُْولَئِ َ
هؤالء احلكام ،وقوة تعلق الكفر هبؤالء احلكام ،وقوة قيام الكفر يف صورته الكاملة يف هؤالء احلكام ،الذين غريوا حكم
هللا.

الفائدة الثانية :اختصاص املسند إليه ابملسند ،أي اختصاص املبتدأ ابخلرب ،اختصاص الكفر هبؤالء احلكام الذي بدلوا
شرع هللا ،فكأن الكفر خاص هبم وكأهنم هم خاصون به ،وكأن الكفر ال يوجد إال هبم ،وكأنه ليس هناك أحد من
الكفار اآلخرين قد قام به الكفر ،يف صورته البالغة ويف غايته املثلى كما قام يف هؤالء؛ فهو ليس كفر خمرج من امللة بل
هو كفر مركب بعضه فوق بعض.
يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ حول قوله -صلى هللا عليه وسلم( :-وأولئك هم
الشهداء)

(

4

7

6

)  ،وهلذه اجلملة نفس الصياغة اللغوية لآلية اليت نتحدث عنها من سورة املائدة ،يقول الشيخ:

سورة احلج\.64
()670
املائدة\.76
()671
سورة يوسف\.98
()672
الصالة وأحكام اتركها البن القيم .48
()673
أخرج أبو داود يف سننه ( )4306عن أيب بكرة رضي هللا عنه أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال( :ينزل ًنس من أميت
()674
بغائط يسمونه البصرة ،عند هنر يقال له :دجلة ،يكون عليه جسر ،يكثر أهلها ،وتكون من أمصار املهاجرين  -قال ابن ُيَي :قال
أبو معمر :وتكون من أمصار املسلمني  -فإذا كان يف آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه ،صغار األعني ،حىت ينزلوا على شط
النهر ،فيتفرق أهلها ثالث فرق :فرقة أيخذون أذًنب البقر والربية وهلكوا ،وفرقة أيخذون ألنفسهم وكفروا ،وفرقة ُيعلون ذراريهم خلف
ظهورهم ،ويقاتلوهنم وهم الشهداء) .حسنه الشيخ األلباين.
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(وأخرب أن أولئك هم الشهداء ،وأهنم خمصوصون ابلشهادة دون سائر الشهداء ،كما يستفاد من اجلملة اإلمسية املعرفة
الطرفني ،ومن ضمري الفصل املقحم بني املبتدأ واخلرب)

(

5

) ا.ه .

7

فهؤالء احلكام خمصوصون ابلكفر دون سائر الكفرة؛ فكأن الكفر ال يوجد إال هبم ،وكأنه غريهم من الكفار مل يستحوذ
على درجة مقاربة ،أما هم فقد بلغوا الغاية منه فحصلوا على الكمال ،فكما هو معلوم الكفر دركات كما أن اإلميان
درجات ،وكما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية :هناك ردة مغلظة وهناك ردة خمففة ،ومن أغلظ وأكرب أنواع الردة ردة
هؤالء احلكام ،وهذا فقط يف ابب احلاكمية وهم كفروا من عدة أبوب أخرى ،أما إذا حتدثنا عن املواالة واملعاداة
فحدث وال حرج ،ورغم هذا يسميهم بعض الناس والة األمور.
ِ
َنزَل
يقول الشيخ عبد اجمليد الشاذيل يف كتابه (حد اإلسالم وحقيقة اإلميان) ص  ،412يف قوله تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن)" :األصل يف منطوق هذه اآلية أن يراد هبا الكفر األكرب الصراح ،إذ ورود التعريف فيها يدل
َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
على إرادة الكفر احلقيقي" ..فأولئك" تعريف ،و"هم" تعريف ،و"ال " تعريف ،فال يوجد تعريف أقوى من هذا؛ فكان
(

املعىن( :أولئك هم أحق بوصف الكفر من غريهم))

) ا.ه .

6

7

متندرا ،على هؤالء الذي يقولون ابلكفر األصغر ويثريون الشبهات حوله؛ وهو الشيخ عبد
وكما قال أحد الكتاب ً
ِ
ك ُه ُم
َنزَل َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
العزيز حامد يف كتابه (أضواء على ركن من التوحيد)؛ يقول هذه اآليةَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
الْ َكافُِرو َن) صارت عند بعض الناس( :ومن مل ُيكم مبا أنزل هللا فأولئك عند املسلمون)! ،وليسوا مسلمني فحسب ،بل
جعلوهم والة أمور وأمراء املؤمنني وحدث وال حرج.
اخلالصة اليت نريد أن نصل إليها؛ أن هذه اآلية من الناحية اللغوية –واليت هي الوجه الثالث ،-مل تبلغ فقط إىل درجة
أكربا
أن بَيَّنَت أن الكفر الوارد فيها هو الكفر األكرب؛ وإمنا بَيَّنت ً
أيضا بصورة جلية ،أن هذا الكفر ابإلضافة إىل كونه ً
ُخمرج من امللة ،فهو كذلك الكمال والغاية والصورة املثلى من الكفر والردة واخلروج عن دين هللا ،فهو كفر فوق كفر
وكفر مركب وظلمات بعضها فوق بعض.
جمموعة الرسائل واملسائل النجدية لبعض علماء جند األعالم (اجلزء الثالث) دار العاصمة ص .34
()675
حد اإلسالم وحقيقة اإلميان ص(.)412
()676
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قاعدة :اإلعراض عن فهم نصوص الكتاب والسنة بغري فهم العرب هلا؛ يؤدي إىل الضالل واالحنراف عن املنهج
احلق:
وقبل أن ننتهي من هذا الوجه ،نريد أن نذكر قاعدة على درجة من األمهية ،سواء يف هذه املسألة أو يف غريها من
املسائل؛ وهي أن الذي يعرض عن فهم كتاب هللا وسنة نبيه –صلى هللا عليه وسلم -بغري ما فهمه العرب ،فيعمل عقله
ويستنتج نتائج ُختالف اللسان العريب املبني ،الذي خاطب هللا به هذه األمة يف كتابه وسنة نبيه -صلى هللا عليه وسلم-
حتما والبد سيقع يف الشبهات ،هذا إذا أحسنا الظن.
؛ الذي يعرض عن هذا األمر ً

طبعا بعد تقرير املعىن الشرعي ،فلم يعهد عن
فنقول أنه البد لفهم الكتاب والسنة من التقيد بفهم أهل اللغة ،وهذا ً
العرب أهنم استخدموا اللفظ املعرف للداللة على اجملاز دون احلقيقة ،وكذلك مل يعرف عندهم استخدام هذا البناء
اللغوي املتني -كما ّقررًن وفصلنا -يف احلقيقة الصغرى؛ وإمنا اإلطالق ُيمل على احلقيقة الكربى ،والتعريف ُيمل على
كمال املعىن وعلى كمال املسمى.
حتما يف الشبهات ،وهذا األمر قدمي .وإذا
إذًا فاإلعراض عن فهم الكتاب والسنة بفهم العربٌ ،
جرم يؤدي إىل الوقوع ً
أردًن أن نستعرض اتريخ املبتدعة من أصناف الفرق اليت ضلّت واحنرفت عن منهج هللا ،كان هذا السبب من أسباب
ضالهلا واحنرافها عن الفرقة الناجية؛ وهو أهنم فهموا كثري من نصوص الكتاب والسنة بغري فهم العرب هلا ،ومل يتقيدوا
ابللسان العريب املبني ،ونقول هذا بعد إثبات وتقرير املعىن الشرعي.
وهذا األمر أشار إليه غري واحد من أهل العلم من أهل السنة واجلماعة ،منهم اإلمام الشافعي يف كتابه املعروف
(الرسالة) ،فقال( :ال ُقَرآن نزل بلسان العرب دون غريه؛ ألنه ال يعلم ِمن إيضاح ُمجَل ِع ْلم الكتاب أحد ،ج ِهل َس َعة
ِ
ِ
ت على من ج ِهل
ت عنه الشُّبَه اليت دخلَ ْ
اع معانيه وتفرقَها .ومن علمه انت َف ْ
لسان العرب ،وكثرةَ وجوهه ،ومج َ
(

لساهنا)
َ

) ا.ه .

7

7

6

وكذلك أشار إليها الشاطيب يف كتابه (االعتصام)( :فإذا ثبت هذا فعلى الناظر يف الشريعة واملتكلم فيها أصوال وفروعا
أمران؛ أحدمها :أن ال يتكلم يف شيء من ذلك حىت يكون عربيا أو كالعريب يف كونه عارفا بلسان العرب ،ابلغا فيه
الرسالة للشافعي ت أمحد شاكر ص .47
()677
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مبالغ العرب .أو مبالغ األئمة املتقدمني كاخلليل وسيبويه والكسائي والفراء ومن أشبههم وداًنهم .وليس املراد أن يكون
) ا.ه .

(

حافظا كحفظهم وجامعا كجمعهم ،وإمنا املراد أن يصري فهمه عربيا يف اجلملة)

7

8

كذلك أشار إليها الشاطيب يف كتابه (املوافقات)( :ال بد يف فهم الشريعة من اتباع معهود األميني ،وهم العرب الذين
نزل القرآن بلساهنم ،فإن كان للعرب يف لساهنم عرف مستمر ،فال يصح العدول عنه يف فهم الشريعة ،وإن مل يكن مث
عرف ،فال يصح أن ُيرى يف فهمها على ما ال تعرفه)

(

) ا.ه .

9

7

فال ُيوز أن ُيمل الكفر يف هذه اآلية على وجه ال تعرفه العرب؛ فنصرف النص عن ظاهره ،أو نقيد ما أطلقه الشارع،
أو نعكس بني الكفر املعرف والكفر املنكر.
وهذا األمر كما قلنا كان سبب من أسباب وقوع أهل البدع يف الضالالت اليت وقعوا فيها؛ على سبيل املثال :املعتزلة يف
تقريرهم ألصل من أصوهلم وهو الوعد والوعيد؛ فنتيجة عدم فهمهم ملعهود العرب مل يفرقوا بني الوعد الوعيد ،فجعلوا
أصال من أصوهلم ،فالذي يتخلف عن الوعيد هو يف لغة
العفو عن الوعيد شر ينزه هللا عنه؛ وهذا خطأٌ مبني جعلوه ً
العرب ممدوح وليس مذموم ،فالذي يتوعد إنسان مث يعفوا عنه ميدح وال يذم.
هناك قصة طريفة توضح لنا هذه املسألة؛ حصلت مناظرة بني أيب عمرو بن العالء وبني رأس املعتزلة يف زمانه عمرو بن
عبيد؛ وكان عمرو بن عبيد يريد أن يقرر مبدأ املعتزلة ،يف أن الوعيد البد أن يلحق العصاة وأن العصاة خملدون يف
عارا
النار ،فرد عليه أيب عمرو بن العالء فقال له( :ن العُ ْجمة أتيت أاب عثمان ،إن الوعد غري الوعيد ،إن العرب ال تعد ً
خريا مث
كرما
ً
وال خل ًفا؛ وهللا -جل وعز -إذا وعد وىف ،وإذا أوعد مث مل يفعل كان ذلك ً
وتفضال؛ وإمنا اخللف أن تعد ً
ال تفعله) مث ذكر له البيت املشهور:
وإين وإن أوع ـ ــدته أو وعـ ـ ـ ــدته ** ملخلف إيعادي ومنجز موعدي

االعتصام للشاطيب ت الشقري احلميد والصيين .257\3
()678
679وافقات للشاطيب ت مشهور .131\2
( ) امل
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كذلك من تلك األمثلة للبدع اليت نشأت بسبب اجلهل بلغة العرب؛ أتويل اجلهمية للفظ (استوى)؛ فقالوا :املراد به
(استوىل) ،فزادوا حرفًا كما فعلت اليهود؛ واستدلوا على هذا ببيت ملحون يدل على جهله بلغة العرب ،وأن العرب ال
تستخدم لفظ استوى للداللة على استوىل:
قد استوى بشر على العراق **

من غري سيف ودم مهراق

وهو بيت ملحون كما قال غري واحد من أهل العلم ،وعلى رأسهم شيخ اإلسالم ابن تيمية.
وكذلك من األمثلة اليت تدل جهل املبتدعة بلغة العرب ،استدالل األشاعرة واملاتريدية يف تقرير مذهبهم الفاسد أن كالم
هللا إمنا هو كالمه يف نفسه؛ استدالهلم ببيت شعر لألخطل:
إن الكالم لفي الفؤاد وإمنا

**

دليال
جعل اللسان على الفؤاد ً

متكلما ،فهم جبهلهم
متكلما ،والعرب بلغتها ال تسمي األخرس
وهذا كالم ابطل؛ فمقتضى هذا الكالم أن األخرس
ً
ً
بلغة العرب وقعوا يف هذه البدعة .فيأخذون هذا البيت هلذا الشاعر النصراين ويرتكون نصوص الكتاب والسنة؛ ففي
حني أهنم يتبجحون أن أحاديث اآلحاد ال تثبت هبا عقائد ،فال يثبتون العقائد أبحاديث اآلحاد ويثبتوهنا ببيت شعر
لرجل نصراين.
وكذلك اجلهمية يف استدالهلم الفاسد القاصر على مسألة خلق القرآن ،ويف معرض مناظراهتم الكثرية إلمام أهل السنة
0

آًن َعَربِيًّا)( ) فيقولون اجلعل هو اخللق
واجلماعة اإلمام أمحد بن حنبل؛ كانوا يستدلون بقوله تعاىل( :إِ ًَّن َج َع ْلنَاهُ قُ ْر ً
متعلما؛ فلم يفرقوا بني اجلعل الذي يتع ّدى
شم رائحة العلم ً
فضال أن يكون ً
فالقرآن خملوق ،وهذا استدالل ال يقوله من ّ
مفعول واحد واجلعل الذي يتع ّدى مفعولني ،وهذا نتيجة جلهلهم للغة العرب.
ِ
ت
وكذلك من تلك األمثلة استدالل املعتزلة ومن ورائهم األشاعرة واملاتريدية يف أتويلهم لقوله تعاىل( :ل َما َخلَ ْق ُ
1

8

6

ي)( )؛ فقالوا اليدين هنا املراد هبا النعمة القدرة ،والعرب ال تستخدم لفظ اليدين ابلتثنية للداللة على النعمة
بِيَ َد َّ
والقدرة ،وإمنا تستخدم لفظ اليد ابإلفراد ،ويكون هذا بداللة التضمن وليس داللة املطابقة؛ ورد عليهم يف هذه املسألة
سورة الزخرف\.3
()680
سورة ص\.75
()681
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أيب احلسن األشعري بعد عودته إىل منهج أهل السنة واجلماعة ،وتربؤه من مذهيب االعتزال واألشعرية ،وذلك يف كتابه
(اإلابنة عن أصول الدينة) ص .56
حتما للوقوع يف الضالل ،والبدع املخالفة ملنهج أهل السنة
فهذه كلها أمثلة تبني أن اجلهل ابللغة العربية يؤدي ً
واجلماعة؛ املراد أنه البد يف فهمنا يف نصوص الكتاب والسنة أن نتقيد بفهم أهل اللغة هلما ،وأن نتقيد ابللسان العريب
املبني الذي خاطب هللا به هذه األمة بكتابه.
يقول ابن القيم يف كتابه (الصواعق املرسلة)( :وهذا موضع زلت فيه أقدام كثري من الناس وضلت فيه أفهامهم؛ حيث
(

كثريا من ألفاظ النصوص ،مبا مل يُؤلف استعمال اللفظ له يف لغة العرب البتة)
أتولوا ً

) ا.ه .

2

وهذا املوضع الذي ذكره ابن القيم وقع فيه هؤالء؛ الذين يفسرون الكفر يف اآلية ابلكفر األصغر ،فيجعلون الكفر
املعرف للداللة على الكفر األصغر ،فهذا ال يوجد يف لغة العرب؛ اليت تفرق بني االسم املصدر ب (أل) التعريف الدال
على كمال املسمى فيه وبني االسم املنكر.
إ ًذا املراد من هذا الكالم؛ أنه البد ملن ينظر يف كتاب هللا وسنة نبيه -صلى هللا عليه وسلم- ،-ابإلضافة لفهم القواعد
الشرعية ،وابإلضافة لإلحاطة التامة والكاملة منهج أهل السنة واجلماعة ،-البد عليه أن يتقيد بفهم أهل اللغة يف هذه
النصوص ،فال يؤول النصوص بتفسري مل يعرف قط يف لغة العرب؛ وهذا اإلعراض كان سببًا رئيسيًا يف ضالل كثري من
فرق املبتدعة ،اليت خرجت واحنرفت عن منهج احلق ،ويكاد يكون هذا السبب قاسم مشرتك بني سائر فرق الضالل
والبدع على كثرهتا.
وهبذا نكون قد انتهينا من الوجه الثالث ،يف تقرير أن الكفر الوارد يف هذه اآلية هو الكفر األكرب املخرج من امللة.

كتاب الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية 189\1
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الوجه الرابع يف بيان أن الكفر املذكور يف آايت املائدة هو الكفر األكرب-:
داللة سياق اآلايت.
هائال
حشدا ً
الوجه الرابع وهو يدور حول داللة سياق اآليت؛ وكيف أن اآليت من أوهلا إىل آخرها كلها حشدت ً
ابلصواعق املرسلة والشهب املفرقة على كفر هؤالء الناس ،فبلغت القمة والغاية يف الداللة على عظيم كفره ،وعلى عظيم
ردهتم وخروجهم على دين هللا.
يؤدي إىل برت النص وإىل تشويه هذا السياق وإىل إهتام كالم
وعلى هذا فإن القول أبن الكفر الوارد هو الكفر األصغر ّ

هللا ابلتناقض بل وإهتامه كذلك ابلعبئ وعدم الفصاحة ،ويكفي هذا يف رد هذا القول ،وإن شاء هللا سنستعرض هذه

الداللة من خالل احلديث عن أربعة حماور:
احملور األول :ذكر أوصاف املعرضني عن شرع هللا احملكمني لغريه:

احملور األول والذي بدأت فيه هذه اآليت يدور حول ذكر أوصاف هؤالء القوم املعرضني عن حكم هللا املح ِّكمني
ُ
أرائهم وأهوائهم ،قال تعاىل:

ِ َّ ِ
ِ َّ ِ
ول َال َُيزنْ َّ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ادوا
( َي أَيُّ َها َّ
الر ُس ُ ْ ُ َ
ين َه ُ
ين قَالُوا َآمنَّا أبَفْ َواهه ْم َوَملْ تُ ْؤم ْن قُلُوبُ ُه ْم َوم َن الذ َ
ين يُ َسارعُو َن يف الْ ُك ْف ِر م َن الذ َ
ك الذ َ
ب مسَّاعو َن لَِقوٍ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِِ
ِ ِِ
ِ
ر
آخ
م
ين َملْ َأيْتُ َ
َ
وك ُُيَِّرفُو َن الْ َكل َم م ْن بَ ْعد َم َواضعه يَ ُقولُو َن إِ ْن أُوتيتُ ْم َه َذا فَ ُخ ُذوهُ َوإِ ْن َملْ تُ ْؤتَ ْوهُ
َمسَّاعُو َن ل ْل َكذ َ ُ ْ
َ
اَّللِ شي ئا أُولَئِ َّ ِ
ِ
فَاح َذروا ومن ي ِرِد َّ ِ
ِ
ي َوَهلُْم
ين َملْ يُِرِد َّ
َ
اَّللُ فْت نَ تَهُ فَلَ ْن متَْل َ
ك لَهُ ِم َن َّ َ ْ ً
ْ ُ ََ ْ ُ
اَّللُ أَ ْن يُطَ ِّهَر قُلُوبَ ُه ْم َهلُْم ِيف الدُّنْيَا خ ْز ٌ
ك الذ َ
ب أ َّ ِ
لسح ِ
اب َع ِظيم * َمسَّاعُو َن لِْل َك ِذ ِ
ِِ
ض
ت فَِإ ْن َجاءُ َ
ض َعْن ُه ْم َوإِ ْن تُ ْع ِر ْ
اح ُك ْم بَْي نَ ُه ْم أ َْو أ َْع ِر ْ
وك فَ ْ
َكالُو َن ل ُّ ْ
ِيف ْاآلخَرة َع َذ ٌ ٌ
ِِ
ك َو ِعْن َد ُه ُم
اح ُك ْم بَْي نَ ُه ْم ِابلْ ِق ْس ِط إِ َّن َّ
ضُّر َ
اَّللَ ُُِي ُّ
ف ُُيَ ِّك ُمونَ َ
َعْن ُه ْم فَلَ ْن يَ ُ
ني * َوَكْي َ
ب الْ ُم ْقسط َ
وك َشْي ئًا َوإِ ْن َح َك ْم َ
ت فَ ْ
ِ ِ
التَّوراةُ فِيها حكْم َِّ
ِِ
ني)
ك َوَما أُولَئِ َ
اَّلل ُمثَّ يَتَ َولَّْو َن ِم ْن بَ ْعد َذل َ
ك ِابلْ ُم ْؤمن َ
َْ َ ُ ُ

(
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يقول ابن كثري يف تقرير هذا احملور ويف شرحه كما يف تفسريه( :نزلت هذه اآليت الكرميات يف املسارعني يف الكفر،
اخلارجني عن طاعة هللا ورسوله ،املقدمني آراءهم وأهواءهم على شرائع هللا -عز وجل)-

(

4

) اه .

ووضح املراد ،وأرشد وبني أن اآليت منذ
ابن كثري هبذه التقدمة البسيطة الوجيزة هلذه اجلملة من اآليت حسم القضية ّ
اآلية األوىل قد حسمت القضية وبينت حكم هللا؛ فاهلل -سبحانه وتعاىل -منذ اآلية األوىل مل يصفهم فحسب ابلكفر،
بل وصفهم ابملسارعني ابلكفر؛ فهناك رجالن أحدمها كفر وارتد بشك أو اعتقاد أو قول أو عمل ،والثاين مل يكفر
فقط وإمنا سارع وهرول للكفر والعياذ ابهلل ،فاتفقا يف احلكم ولكن أحدمها أعلى درجة يف الكفر من صاحبه.
يقول سيد قطب -رمحه هللا -يف تقرير هذا احملور من تفسريه (يف ظالل القرآن)( :إن املسألة -يف هذا كله -مسألة
إميان أو كفر أو إسالم أو جاهلية وشرع أو هوى .وإنه ال وسط يف هذا األمر وال هدنة وال صلح! فاملؤمنون :هم الذين
ُيكمون مبا أنزل هللا -ال ُيرمون منه حرفًا وال يبدلون منه شيئًا ،-والكافرون الظاملون الفاسقون :هم الذين ال ُيكمون
مبا أنزل هللا ،وأنه إما أن يكون احلكام قائمني على شريعة هللا كاملة فهم يف نطاق اإلميان .وإما أن يكونوا قائمني على
شريعة أخرى مما مل أيذن به هللا ،فهم الكافرون الظاملون الفاسقون .وأن الناس إما أن يقبلوا من احلكام والقضاة حكم
هللا وقضاءه يف أمورهم فهم مؤمنون ،وإال فما هم ابملؤمنني ،وال وسط بني هذا الطريق وذاك وال حجة وال معذرة ،وال
احتجاج مبصلحة .فاهلل رب الناس يعلم ما يصلح للناس ،ويضع شرائعه لتحقيق مصاحل الناس احلقيقية .وليس أحسن
من حكمه وشريعته حكم أو شريعة .وليس ألحد من عباده أن يقول :إنين أرفض شريعة هللا ،أو إنين أبصر مبصلحة
(

اخللق من هللا ،...فإن قاهلا -بلسانه أو بفعله -فقد خرج من نطاق اإلميان)...

) اه .)..( .

5

وانظر لفقه سيد -رمحه هللا -عندما قال( :إن قاهلا -بلسانه أو بفعله -فقد خرج من نطاق اإلميان)؛ فال يشرتط أن
يصرح بلسانه أنه يرفض الشريعة أو أنه يقدم املصلحة على الشريعة؛ فعلى التحقيق الفعل أدل من القول ،فالفعل
يشمل القول وزيدة برهان ويقني واقتناع واعتقاد هبذه الفكرة اليت أضمرها يف نفسه.
استطراد حول قاعدة املفاصلة اليت ذكرها سيد وموقف احلركة اإلسالمية املعاصرة منها:
تفسري إبن كثري ط دار الكتب العلمية .102\3
()684
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فاملسألة كما قال سيد مسألة إميان أو كفر أو إسالم أو جاهلية أوشرع أو هوى فليس هناك مزيج بني اإلسالم
واجلاهلية ،وهذه النظرية هي من ضمن ما ابتلينا به يف هذا العصر؛ تبنتها كبار احلركات اإلسالمية ،وهي يف حقيقتها
تشويه وحتريف وإحلاد يف كتاب هللا -سبحانه وتعاىل -وسنة نبيه -صلى هللا عليه وسلم ،-وخمالفة صرُية هلذا الدين،
وحماولة للجمع بني نقيضني ال ُيتمعان.
فهما أمران ال ُيتمعان؛ إما إسالم وإما جاهلية ،إما إميان وإما كفر ،وإما شرع وإما هوى؛ فالذي ميزج بني املسارين
فهو يف جانب اهلوى والكفر واجلاهلية ،فسمة احلكم كما قال الشيخ حممد بن إبراهيم قسمة ثنائية ،إما حكم هللا وإما
كفرا وعن كونه
حكم الطاغوت؛ فاألخذ من هنا وهناك وإن صبغه بصبغة اإلسالم والشرع؛ فهذا ال خيرجه عن كونه ً
هوى وعن كونه جاهلية.
متاما ،يعرفون أنه ال وجود هلم مع وجودًن ،أما حنن
والعجيب أهنم يف معسكر الكفر يدركون هذه القاعدة ويفهموهنا ً
فلألسف ما زال البعض منا مل يفهم هذه القاعدة ،وما زال هناك بعض الغبش ،ومازال هناك من يظن أننا من املمكن
فضال عن كونه مناقضة صرُية لكتاب هللا وسنة نبيه -صلى هللا عليه
أن نلتقي يف منتصف الطريق ،وهذا خداع للنفس ً
وسلم.-
وتلك اجلماعات اليت تتبىن مداهنة ومهادنة الطواغيت وااللتقاء معهم ليسوا يف منتصف الطريق ،فهم سلكوا طريقهم
والتقوا يف معسكر الكفر ،وشاركوهم يف أخص أفعاهلم الكفريّة؛ يف التشريع والتقرير واحلكم بتلك القوانني الوضعية ،فهم
حىت مل ُيفظوا ألنفسهم هبذا املنتصف الذي كانوا يدعونه ،وإمنا تنازلوا عن هذا املنتصف وأصبحوا ركنًا ركينًا لتلك
فضال عن ما فيهم من خمالفة واضحة لكتاب هللا وسنة
األنظمة اجلاهليّة الوضعية ،ونقول هذا تلبس وخداع للنفسً ،
نبيه -عليه الصالة والسالم.-
فضال أن يكتب هلم النصر؛ ومدار حتقيق النصر على حتقيق املتابعة كما قال تعاىل:
يشموا رائحة النصر ً
وّ
أىن هلؤالء أن ّ
6

8

6

ص ْرُك ْم)( ) ،فهؤالء مل ينصروا هللا بل عصوه ووقعوا يف أمور هللا هبا عليم ،فنصروا الطاغوت وأيدوه
ص ُروا َّ
اَّللَ يَْن ُ
(إِ ْن تَ ْن ُ
وعمودا من أعمدته.
وصاروا ركنًا ركينًا يف أنظمته
ً
سورة حممد\.7
()686
358

واألعجب من هذا أن الواقع نفسه يشهد هلذه القاعدة؛ فما من مرة التقى فيه "اإلسالم" -الذي يسري هؤالء يف ّرْكبِه،
أو الذي يظن هؤالء أنه هو اإلسالم ،-ما من مرة التقى اإلسالم مع الطواغيت ّإال وكانت احملنة على رؤوس هؤالء،
حصل ذلك يف مصر يف أواخر الستينات؛ تنازلت احلركة اإلسالمية واليت كانت يف أوج شباهبا ،واليت كانت يف قمة
قوهتا؛ تنازلت عن كثري من مبادئها إن مل يكن عن كل مبادئها ،وسلمت للطاغية الذي ال خيتلف اثنان يف طغيانه
وكفره ،وأرادوا أن يعقدوا معه اتفاقية ثنائية ،يلتقوا فيها هم وهو يف منتصف الطريق ،ولكن أيىب هللا إال أن يذل من
عصاه على يد هؤالء الذي أرادوه خمالفة شرع هللا ،فكانت الدائرة عليهم ،فلم متر عدة أيم وليايل إال وساقهم كالقطيع
الذي ال يعرف له أول وال آخر.
وكذلك حصل نفس األمر يف الثمانينات يف سوري ،وحمنة سوري أشهر من أن نتكلم فيها ،وكذلك جاءت ضربة بعض
اجللوس يف مائدة املفاوضات مع النظام النصريي ،وجاء العقاب الرابين على رؤوسهم ورؤوس من خلفهم ،فهي سنة
رابنية وعقاب رابين ،أن يذل هللا هؤالء الذي فرطوا يف أمره وهنيه على أيدي الذين أرادوهم ملخالفة شرع هللا.
أخربوا يف طــريقكـ ـ ـ ـ ــم كـ ـ ـ ـ ـ ــل ظال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
فـ ـ ــال سـلـ ــم حتـ ــى يسق ــط الكـف ــر يف الــوغـ ـ ــى

أننا أمـ ـ ـ ـ ـ ــة الوغى ال هنادن
وال صلـح حىت حتتويـك اهلزائم

وهذا هو احلق وهذه عقيدتنا ،أما هذه املداهنة وهذا االحنراف فهو تالعب بكتاب هللا وبسنة نبيه -عليه الصالة
والسالم ،-وتالعب هبذه القطعان العريضة من الشباب الذي ال يعرف إال هؤالء وال يثق إال يف هؤالء.
فهي قسمة ثنائية ،البد فيها من التميز ،والبد أن يتضح كل معسكر فيها بكامل صورته وأوصافه وصوره ،وال وسط
ضر الصحوة اإلسالمية أكثر من
بني هذا الطريق وذاك ،فيجب ترك التميع يف الدين وبقاء احلقائق ساطعة نقية ،وما ّ
هذا الغبش يف التصور.
وهؤالء الذين يقولون حنن جئنا ابملصلحة؛ فأقل ما يف هذه املقولة أهنا استدراك على هللا -سبحانه وتعاىل ،-وليس
ألحد كائن من كان أن يستدرك على هللا تعاىل ،بل هذا كفر وخروج عن دين هللا تعاىل.
عودة للسياق:
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وانظر لقوله تعاىل يف تقريره هلذا احملور( :يُ َسا ِرعُو َن ِيف الْ ُك ْف ِر) ومل يقل "يكفرون" فحسب ،وهذه املسارعة مبنية على
فساد معتقدهم ،ومبنية على نفاق اعتقادي يف قلوهبم ،ومبنية على كرههم ملا أنزل هللا ،ومبنية على كرههم للمؤمنني
وعلى حقدهم على حزب هللا املوحدين ،كل هذه األمور أورثت عندهم هذه املسارعة.
ِ َّ ِ
ين قَالُوا َآمنَّا ِأبَفْ َو ِاه ِه ْم َوَملْ تُ ْؤِم ْن قُلُوبُ ُه ْم)؛ فهل ينطبق هذا الوصف على صاحب
وكذلك انظر لقوله تعاىل( :م َن الذ َ
كفرا أصغر أنه آمن بلسانه ومل يؤمن بقلبه؟
الكفر األصغر؟ وهل يقال للكافر ً

بل الذي ال يؤمن بقلبه ال يثبت له عقد اإلميان ،وال يثبت له حقيقة اإلسالم ،وال يكون من الناجني من اخللود يف
جهنم؛ فاآلية واضحة يف أهنا تتكلم عن الكفر األكرب املخرج من امللة ،واملوجب لصاحبه اخللود يف جهنم ،يقول ابن
ُ
ُ
ِِ
ِِ
َي أَظْ َهروا ِْ
اب َخا ِويَةٌ ِمنْهَُ ،وَه ُؤَال ِء ُه ُم الْ ُمنَافِ ُقو َن)( ) اه .
اإلميَا َن ِأبَلْسنَت ِه ْمَ ،وقُلُوهب ْم َخَر ٌ
كثري يف تفسري هذه اآلية( :أ ْ ُ
ِ َّ ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ ِِ
ين
ين قَالُوا َآمنَّا أبَفْ َواهه ْم َوَملْ تُ ْؤم ْن قُلُوبُ ُه ْم) مناسبة لقوله تعاىل يف نفس املوضوع( :أََملْ تَ َر إ َىل الذ َ
وهذه اآلية( :م َن الذ َ
ِ
يدو َن أَ ْن ي تَحا َكموا إِ َىل الطَّاغُ ِ
وت َوقَ ْد أ ُِم ُروا أَ ْن يَ ْك ُف ُروا بِِه)( )،
ك يُِر ُ
ك َوَما أُنْ ِزَل ِم ْن قَ ْبل َ
َّه ْم َآمنُوا ِمبَا أُنْ ِزَل إِلَْي َ
يَ ْزعُ ُمو َن أَن ُ
َ َ ُ
ِ ِ
وهي كذلك كقوله تعاىل يف نفس املوضوع( :وي ُقولُو َن آمنَّا ِاب ََّّللِ وِاب َّلرس ِ
ك َوَما
يق ِمْن ُه ْم ِم ْن بَ ْعد ذَل َ
ول َوأَطَ ْعنَا ُمثَّ يَتَ َوَّىل فَ ِر ٌ
َ
ََ
َ ُ
9

8

6

ِِ
ني)( )؛ وقد شرحنا هذه اآليت ابلتفصيل ودلّلنا بكتاب هللا وسنة نبيه -عليه الصالة والسالم-
أُولَئِ َ
ك ِابلْ ُم ْؤمن َ
وأبقوال أئمة وعلماء الدين أبن النفي يف هذه اآليت لإلميان هو نفي حقيقة اإلميان.
َّ ِ
ادوا ،)...فاآليت تتحدث عن صنفني؛ الصنف األول :املنافقني ،والصنف الثاين :الذين
ين َه ُ
مث يقول تعاىل( :ومن الذ َ
هادوا أي اليهود ،واآليت أنزلت أصالً يف اليهود ،فهل كفر اليهود كفر أصغر؟ فيلزم من قوهلم لوازم ابطلة لو تكلمنا
فيها فسيطول بنا الكالم.
مث يستمر السياق على نفس الوترية وبنفس الطريقة ولتقرير نفس احلكم ،فيقول املوىل -سبحانه وتعاىل -يف تتمة ذكر
صفات هؤالء املعرضني عن شرع هللاُُ ( :ي ِرفُو َن الْ َكلِم ِمن ب ع ِد مو ِ
اضعِ ِه)؛ وهذه صفة اليهود والنصارى ،وقد جعلها شيخ
َّ
َ ْ َْ ََ
تفسري ابن كثري ط دار الكتب العلمية .102\3
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اإلسالم حممد بن عبد الوهاب يف كتابه (مسائل اجلاهلية) من املسائل اليت خالف فيها النيب -عليه الصالة والسالم-
أهل اجلاهلية.
ِ
اح َذ ُروا)؛ فهم يُبغضون االتباع واإلميان ،فالذي يهواه
مث يقول تعاىل( :يَ ُقولُو َن إِ ْن أُوتيتُ ْم َه َذا فَ ُخ ُذوهُ َوإِ ْن َملْ تُ ْؤتَ ْوهُ فَ ْ
ِ
مؤونة ،يتبعه ويتمسك به ويظهر للناس متسكه به ،وإن كانت
أحدهم والذي يتفق معه يف نفسه والذي ال يُكلّ ُفه أدىن ُ
ترىب عليه ونشأ وخبالف ما ُيب ،فال يرتكوه فحسب بل
األُخرى وجاء احلكم خبالف ما يف نفوسهم وخبالف ما ّ
مبالغةَ يف الرتك واالجتناب وُيذروه.
اَّللِ َوَر ُسولِِه لِيَ ْح ُك َم
وهذه اآلية تشابه آية أخرى نزلت يف نفس املوضوع وهي قوله تعاىل يف سورة النورَ ( :وإِ َذا ُدعُوا إِ َىل َّ
0

ِ ِِ
ب ي نَ هم إِذَا فَ ِر ِ
ني)( ) ،فهم يف قمة اخلداع فيأيت مذعن وهو يف
ضو َن * َوإِ ْن يَ ُك ْن َهلُُم ْ
يق مْن ُه ْم ُم ْع ِر ُ
احلَ ُّق َأيْتُوا إِلَْيه ُم ْذعن َ
ٌ
َْ ُ ْ
احلقيقة ال يؤمن ابهلل وال ابلرسول ،وإمنا جاء من أجل حتصيل مصلحته ومن أجل هواه الذي وافق احلكم الشرعي،
ِِ
ض أَِم
فرحب ابحلكم الشرعي ال ألنه حكم شرعي بل ألنه خيدم هواه وُيقق مقصده ،مث يقول تعاىل( :أيف قُلُوهب ْم َمَر ٌ
1

ِ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن)
يف َّ
اَّللُ َعلَْي ِه ْم َوَر ُسولُهُ بَ ْل أُولَئِ َ
ْارَاتبُوا أ َْم َخيَافُو َن أَ ْن َُي َ
لفتّتَته ،ولكن القلوب ران عليها ما ران ،قلوب قاسية.

) ،وهذه آية لو أنزلت على اجلبل األصم

(

9

9

مث هذه اآلية اليت يف سورة النور ختمت بنفس الطريقة وبنفس األسلوب ،بل وبنفس ألفاظ اليت ختمت هبا اآليت
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن)
األخر يف سورة املائدة( :بَ ْل أُولَئِ َ

(

2

9

)
ك هم َّ
الظ ِالمو َن).
 ،فاآلية الثانية يف سورة املائدة( :فَأوَٰلَِئ َ

تجرد أن يؤول الكفر ابلكفر األصغر ،يقول
مث يستمر السياق يف ذكر أوصاف هؤالء القوم ،بصورة َأتَىب على العاقل املُ َ
9
3
ِ
املوىل تعاىل( :من ي ِرِد َّ ِ
اَّللِ َشْي ئًا)( ) ،وهذه اآلية قاطعة للخالف وواضحة أّميا وضوح يف
ك لَهُ ِم َن َّ
اَّللُ فْت نَ تَهُ فَلَ ْن متَْل َ
َْ ُ
سورة النور\49-48
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6

إرادة الكفر األكرب املخرج من امللة؛ فهل هذا الكالم يقال يف مرتكب الكبرية؟ هل يقال يف حق مرتكب الكبرية أن
هللا أراد فتنته؟ وهل يقال يف حقه للنيب -عليه الصالة والسالم -لن متلك له من هللا شيئًا ،هذا الكالم يقال يف الذي
عُرفت هنايته وغُلقت عليه أبواب التوبة ،وإال فليس هناك ما ُيول بني مرتكب الكبرية وبني التوبة ،فكيف يقول املوىل
ِ
اَّللِ َشْي ئًا).
ك لَهُ ِم َن َّ
-سبحانه وتعاىل( :-فَلَن متَْل َ

وال ُيري القول أبن هذه اآلية أنزلت يف الذنوب املعاصي ّإال على أصول اخلوارج؛ فهم بقوهلم هذا تناقضوا وأخذوا
بنصيب من اإلرجاء وأخذوا بنصيب من اخلوارج ،فجعلوا تلك اآلية يف صاحب الكبرية؛ فكأهنم يقولون أبن مرتكب
ِ
الكبرية يقال يف حقه( :فَلَن متَْلِك لَه ِمن َِّ
ك
اَّلل َشْي ئًا) ،فالزم قوهلم أن مرتكب الكبرية يقال يف حقه( :فَلَن متَْل َ
َ ُ َ
اَّللِ َشْي ئًا ) ،فهذا القول ال ُيري إال على أصول اخلوارج الذين كفروا أصحاب الكبائر وأوجبوا عليهم اخللود يف
لَهُ ِم َن َّ
أبدا.
النار ً
فأصحاب هذا القول وقعوا يف التناقض ،وكذلك كل من ّأول يقع يف التناقض ،فكما املعتزلة واألشاعرة واملاتريدية يف
املؤولة يف التناقض؛ فأولوا هذه اآلية على مرتكب الكبرية ،رغم أن هذه اآليت صرُية
التناقض فكذلك وقع هؤالء ّ
ِ
واضحة يف الكفر املخرج من امللة ،ولذلك يقول الشيخ السعدي يف تفسريه هلذه اآلية(( :ومن ي ِرِد َّ ِ
ك
اَّللُ فْت نَ تَهُ فَلَن متَْل َ
ََ ُ
اَّللِ َشْي ئًا)
لَهُ ِم َن َّ

(

4

9

6

)
ِ
اَّللَ يَ ْه ِدي َم ْن يَ َشاءُ)
ت َولَ ِك َّن َّ
،كقوله تعاىل( :إِن َ
َحبَ ْب َ
َّك ال تَ ْهدي َم ْن أ ْ

) (

(

).

7

)

اه .

5

ِ
اَّللَ يَ ْه ِدي َم ْن يَ َشاءُ)( ) نزلت يف أيب طالب ،أي يف حق صاحب
ت َولَ ِك َّن َّ
وهذه اآلية ( :إِن َ
َحبَ ْب َ
َّك ال تَ ْهدي َم ْن أ ْ
ِ
ت َولَ ِك َّن
الكفر األصلي املوجب لصاحبه اخللود يف ًنر جهنم؛ فهل يقال يف مرتكب الكبرية (إِن َ
َحبَ ْب َ
َّك ال تَ ْهدي َم ْن أ ْ

سورة املائدة\.41
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6

9

8

6

9

اَّللَ يَ ْه ِدي َم ْن يَ َشاءُ)( )؟ وهل يقال يف صاحب الكبرية أن هللا أراد فتنته؟ هذا األمر ال يقع إال على أصول اخلوارج
َّ
الذين حكموا على مرتكب الكبرية ابخللود يف النار ،فوقعوا يف التناقض.
أبدا يف حق مرتكب الكبرية؛ وهو أن هللا تعاىل
وهناك حالة مشاهبة يف نفس املوضوع ،تُ ّبني لنا أن هذه اآلية ال تقال ً
ِ
يما)( )،
الر ُس ُ
ول لََو َج ُدوا َّ
استَ ْغ َف ُروا َّ
استَ ْغ َفَر َهلُُم َّ
اَّللَ َو ْ
َّه ْم إِ ْذ ظَلَ ُموا أَنْ ُف َس ُه ْم َجاءُو َك فَ ْ
قال يف أقوامَ ( :ولَ ْو أَن ُ
اَّللَ تَ َّو ًااب َرح ً
فما الذي ُيول بني العبد والتوبة ،إال أن يكون -كما يف تلك اآلية -ممّن ختم هللا على قلبه ،فأوجب له اخللود يف
النار؛ وحكم أبن النيب –عليه الصالة والسالم -ال ميلك له من هللا شيئًا وال يستطيع أن يهديه.
يقول سيد -رمحه هللا -يف تفسريه هلذه اآلية( :هم يسلكون سبيل الفتنة ،وهم واقعون فيها ،وليس لك من األمر شيء،
ِ
وما أنت مبستطيع أن تدفع عنهم الفتنة وقد سلكوا طريقها وجلوا فيها( :ومن ي ِرِد َّ ِ
اَّللِ
ك لَهُ ِم َن َّ
اَّللُ فْت نَ تَهُ فَلَ ْن متَْل َ
ََ ْ ُ
(

َشْيئاً))

) اه .

0

0

7

والفتنة هنا هي الشرك والكفر ،فالفتنة إذا أطلقت يف كتاب هللا فاملراد هبا الشرك والكفر األكرب املخرج من امللة،
واملوجب لصاحبه اخللود يف جهنم.
ويف هذه اآلية لفتة وتنبيه وحتذير هلؤالء النفر الذين أُشربوا حب الشبهات ،والشبهة إذا ظلّت تطرق القلب ابستمرار
فإنه ال حمالة -إال أن يرحم هللا -سيفتح هلا القلب وستدخل وستستقر فيه ،وهذا أمر على غاية من األمهية ويوجب
1

على العبد أن ينتبه وُيذر ،وهلذا يقول تعاىلَ ( :و ْاعلَ ُموا أ َّ
ني الْ َم ْرِء َوقَ ْلبِ ِه)( ) فرييد أن يتبع احلق فال
اَّللَ َُيُ ُ
َن َّ
ول بَ ْ َ
يستطيع؛ مبا جنته يديه ألن احلق عُرض عليه وقُرر فأىب أن خيضع له واتبع الشبهات ،مث أييت يف اليوم اآلخر ويبحث
عن هذا احلق فال يهتدي إليه.
سورة القصص\ 56
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ص َّ َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يقول تعاىلَ ( :و ْاعلَ ُموا أ َّ
اصةً)( )؛ بل تصيب
اَّللَ َُيُ ُ
َن َّ
ين ظَلَ ُموا ِمْن ُك ْم َخ َّ
ول بَ ْ َ
ني الْ َم ْرء َوقَ ْلبِه اتَّ ُقوا فْت نَةً َال تُ َ
ينب الذ َ
كذلك هؤالء الفاسدين املعرضني الذي أشربوا ابلشبهات ،وقال تعاىل( :فَ ْليح َذ ِر الَّ ِذين ُخيَالُِفو َن عن أَم ِرِه أَ ْن تُ ِ
صيبَ ُه ْم
َْ ْ
َْ
َ
ِ
ِ
اب أَلِ ٌيم)
فْت نَةٌ أ َْو يُصيبَ ُه ْم َع َذ ٌ

(

3

7

0

) ،يقول اإلمام أمحد بن حنبل( :أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك؛ لعله إذا رد بعض قوله

أن يقع يف قلبه شيء من الزيغ فيهلك)

(

4

).

0

7

واإلمام مالك ّنزل هذه اآليت على الذي أراد أن ُُْي ِرم من مكان غري الذي أحرم منه النيب -عليه الصالة والسالم،-
فأنزل -رمحه هللا -هذه اآلية على هذه القضية الفرعية ،فحذره وخوله من الشرك والكفر والردة ،فاإلنسان قد يستمع
للشبهات فتتح ّقق فيه هذه اآليت ،فيصبح ال قدرة له على اتباع احلق.
لذلك كان من هدي سلفنا النهي عن خمالطة املبتدعة ،فكانوا ينهون عن جمرد جمالستهم ،ويعلّلُون ذلك كما قال اإلمام
ُ
أمحد( :لعل أحدكم إذا خالطهم أن تدخل البدعة قلبه ،فال يغرت أحدكم إبميانه فيقول أنه على ثقة من نفسه).
تنـام وأنـت علـى مشتبه **

وعلّك إن منــت لــم ننتبــه

فجاهد وقلب كتاب اإلله

**

ـت بــه
لتلقــى اإللــه إذا مـ ّ

فقد قلد الن ــاس رهباهنم

**

وللحـ ـ ّق مستنبط واح ـ ٌد

**

ـل جيــاهد ع ــن مذهبـه
فك ّ

وكل يرى احل ّق يف مذهبه

ِ
مث تستمر اآليت يف أتكيد هذا املعىن؛ يف أتكيد كفر وردة هؤالء ،فبعد قوله تعاىل( :ومن ي ِرِد َّ ِ
اَّللُ فْت نَ تَهُ فَلَ ْن متَْل َ
ك لَهُ
ْ ُ
اَّللِ شي ئا)؛ قال تعاىل( :أُولَئِ َّ ِ
اَّللُ أَ ْن يُطَ ِّهَر قُلُوبَ ُه ْم َهلُْم)؛ فهل هذا الوصف يقال يف صاحب الكبرية؟
ين َملْ يُِرِد َّ
َ
ِم َن َّ َ ْ ً
ك الذ َ
بل صاحب الكبرية وإن عظمت فهو على خري ومآله إىل خري ،وإن دخل جهنم فمآله اجلنة ،بل قد يغفر هللا له ،أما
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الشرك والكفر فال ينفع معه شيء ،فالقول أبن اآليت يف املعاصي والذنوب ال ُيري إال على أصول اخلوارج الذي
يكفرون صاحب الكبرية.
ِ
ِ
اب َع ِظي ٌم) ،وهذا املعىن
ي َوَهلُْم ِيف ْاآلَخَرةِ َع َذ ٌ
مث تستمر اآليت يف تقرير هذا املعىن ،فيقول تعاىلَ ( :هلُْم ِيف الدُّنْيَا خ ْز ٌ
ّقررًنه من قبل وقلنا أن اخلسران املطلق يف الدنيا واآلخرة ال يكون إال للكفار.
ِ ِ
بعد ذلك يقول تعاىل( :وَكيف ُُي ِّكمونَك و ِعْن َدهم التَّوراةُ فِيها حكْم َِّ
ك
ك َوَما أُولَئِ َ
اَّلل ُمثَّ يَتَ َولَّْو َن ِم ْن بَ ْعد َذل َ
َ ْ َ َ ُ َ َ ُ ُ َْ َ ُ ُ
ِِ
ني) ،وهذه اآلية تكلمنا عنها ابلتفصيل يف مبحث العالقة بني احلاكمية وبني اإلميان ،وبينّا األدلة من كتاب هللا
ِابلْ ُم ْؤمن َ
وسنة نبيه -عليه الصالة والسالم -أن اإلميان املنفي هو أصل اإلميان.

يقول سيد -رمحه هللا -يف تفسريه هلذه اآلية( :فما ميكن أن ُيتمع اإلميان ،وعدم حتكيم شريعة هللا ،أو عدم الرضى
حبكم هذه الشريعة .والذين يزعمون ألنفسهم أو لغريهم أهنم (مؤمنون) ،مث هم ال ُيكمون شريعة هللا يف حياهتم ،أو ال
ِِ
ني).
يرضون حكمها إذا طبق عليهم؛ إمنا يدعون دعوى كاذبة وإمنا يصطدمون هبذا النص القاطعَ ( :وما أُولئِ َ
ك ِابلْ ُم ْؤمن َ
فليس األمر يف هذا هو أمر عدم حتكيم شريعة هللا من احلكام فحسب ،بل إنه كذلك عدم الرضى حبكم هللا من
احملكومني ،خيرجهم من دائرة اإلميان ،مهما ادعوه ابللسان .وهذا النص هنا يطابق النص اآلخر ،يف سورة النساء( :فَال
ِ
وربِك ال ي ؤِمنو َن ح َّىت ُُي ّكِم َ ِ
ِ
تَ ،ويُ َسلِّ ُموا تَ ْسلِيماً)
وك فيما َش َجَر بَْي نَ ُه ْمُ ،مثَّ ال َُِي ُدوا ِيف أَنْ ُفس ِه ْم َحَرجاً ممَّا قَ َ
ضْي َ
َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ ُ

(

(

فكالمها يتعلق ابحملكومني ال ابحلكام)

) اه .
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0

) ..
7

ك َال يُ ْؤِمنُو َن
وفسر هذه اآلية من سورة املائدة بقوله تعاىل( :فَ َال َوَربِّ َ
ومن فقه سيد تفسريه القرآن ابلقرآن؛ فشرح ّ
ِ
ِ
ِ
ح َّىت ُُي ِّكم َ ِ
ِ
يما)
يما َش َجَر بَْي نَ ُه ْم ُمثَّ َال َُِي ُدوا ِيف أَن ُفس ِه ْم َحَر ًجا ّممَّا قَ َ
ضْي َ
ت َويُ َسلّ ُموا تَ ْسل ً
وك ف َ
َ َ ُ

(

افرا من الشرح ،وبينّا أن اإلميان املنفي فيها إمنا هو أصل اإلميان وحقيقته.
منا نصيبًا و ً
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)؛ وهذه اآلية قد أخذت

اَّللِ
ِِ
أيضا آبية أخرى ،وهي قوله تعاىل( :فَِإ ْن تَنَ َاز ْعتُ ْم ِيف َش ْي ٍء فَ ُرُّدوهُ إِ َىل َّ
وقوله تعاىلَ ( :وما أُولئِ َ
ني) يذكرًن ً
ك ِابلْ ُم ْؤمن َ
الرس ِ
ول إِ ْن ُكْن تُ ْم تُ ْؤِمنُو َن ِاب ََّّللِ َوالْيَ ْوِم ْاآل ِخ ِر)
َو َّ ُ

(

8

) ،ويذكرًن بقول ابن القيم عن هذه اآلية:

0

(أنه جعل هذا الرد من موجبات اإلميان ولوازمه ،فإذا انتفى هذا الرد انتفى اإلميان؛ ضرورة انتفاء امللزوم النتفاء الزمه،
(

وال سيما التالزم بني هذين األمرين فإنه من الطرفني ،وكل منهما ينتفي ابنتفاء اآلخر)

) اه .

9

ِِ
قاطع يف إرادة الكفر األكرب املخرج من امللة ،واملوجب لصاحبه السيف يف الدنيا
إ ًذا قوله تعاىلَ ( :وما أُولئِ َ
ك ِابلْ ُم ْؤمن َ
ني) ٌ
واخللود يف ًنر جهنم.
احملور الثاين :احلكم مبا أنزل هللا أمر دعت إليه األداين الثالث ،شريعة حممد وموسى وعيسى -عليهم السالم:-
تقدمة يف ذكر اآلايت وصفات أهل اإلسالم واإلميان احلاكمني بشرع هللا:
قبل أن نشرع يف احلديث عن هذا احملور وبيان الفكرة اليت تركز حوهلا نقول :احملور األول كان يتحدث عن ذكر صفات
املعرضني عن حكم هللا احمل ِّكمني غريه ،فرأينا أن قضية احلكم ثنائية؛ إما إميان أو كفر ،وإما إسالم أو جاهلية ،وإما
شرع أو هوى؛ وقد ذكر لنا هللا -عز وجل -صفات أصحاب القسم األول معسكر الكفر واجلاهلية واهلوى ،فهل
ذُكرت يف هذه اآليت صفات أصحاب املعسكر الثاين ،أهل اإلسالم واإلميان املتبعني للشرع؟
فصل يف ذكر
فصل لنا كما ّ
نقول هللا -عز وجل -ذكر لنا كذلك صفات املعسكر الثاين ،إال أنه -سبحانه وتعاىل -مل يُ ّ
عسكر الثاين؛ إال أهنما صفات تنبين
صفات معسكر اجلاهليّة والكفر واهلوى؛ وإمنا ذكر لنا صفتني عن أصحاب املُ ْ
عليها هذه القضية ،صفتان لو ُوجدات مع اإلميان فباقي الصفات أتيت تلقائيًا.

ِ
وذ ْكر هاتني الصفتني جاء يف اآلية اليت كان فيها االنتقال من احملور األول إىل احملور الثاين ،واحملور الثاين يتحدث عن
ذكر أ ّن هذا األمر -والذي هو احلكم مبا أنزل هللا -أمر توافر وتداعىت عليه األدين الثالث ،إال أن هللا -سبحانه
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وتعاىل -بعد أن بدأ احملول الثاين يف هذه اآلية اليت سنتحدث عنها ،وصل هذه اآلية بذكر هاتني الصفتني عن معسكر
اإلميان واإلسالم.
فيبدأ احملور الثاين بتقريره تعاىل بصورة مركزة واضحة فاصلة ،أن احلكم بشرع هللا قاسم مشرتك بني مجيع األنبياء
واملرسلني ،من لدن آدم إىل حممد -صلى هللا عيه وسلم-؛ ألنه من ضمن األمور االعتقادية اليت ال ختتلف من نيب إىل
نيب وال من رسول إىل رسول ،وهذا األمر أشرًن إليه بشيء من التفصيل عند حديثنا عن الوجه الثامن ،الذي يتضح به
عامة يف كل من فعل هذا الفعل.
أن تلك اآلية ّ
كذلك يرّكز يف هذا احملور على أن احلاكمية أصل من التوحيد ،وركيزة من ركائز اإلميان اليت ال ختتلف من شريعة إىل
ِِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ادوا َوا َّلرَّابنِيُّو َن
ين َه ُ
ين أ ْ
أخرى ،ويبدأ احملور بقوله تعاىل( :إِ ًَّن أَنْ َزلْنَا الت َّْوَرا َة ف َيها ُه ًدى َونُ ٌ
َسلَ ُموا للَّذ َ
ور َُْي ُك ُم هبَا النَّبيُّو َن الذ َ
ِ
اَّللِ وَكانُوا علَي ِه ُشه َداء فَ َال َختْ َشوا النَّاس و ِ
َحبار ِمبَا ْ ِ ِ ِ ِ
ُ َ َ ْ
اخ َش ْون َوَال تَ ْشتَ ُروا ِآب َيِيت َمثَنًا قَل ًيال َوَم ْن َملْ
َو ْاأل ْ َ ُ
َْ َ َ
استُ ْحفظُوا م ْن كتَاب َّ َ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن).
َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
فالوظيفة اليت أنزلت من أجلها التوراة هي نفس الوظيفة اليت أنزلت هلا سائر الكتب ،ومنها كتاب هللا القرآن الكرمي
( َُْي ُك ُم ِهبَا النَّبِيُّو َن) ،فالشرائع أنزلت ليحكم هبا النبيون ومن سار على درهبم ومل تنزل ليفتتح هبا اجملالس ،وبعد النبيني
من يقوم إبكمال املسرية وتتبع آاثرهم هم العلماء ،والذين هم ورثة األنبياء وأوىل الناس بتطبيق شرع األنبياء ،وهنا أييت
األمر الذي قدمنا إليه ،وهو ذكر صفات أهل اإلميان واإلسالم والشرع.

وكما قلنا يف احملور األول ،ذكر هللا صفات احلكام بغري ما أنزل هللا؛ وهنا يذكر هللا -سبحانه وتعاىل -كذلك صفات
معسكر اإلسالم واإلميان والشرع والذي هم العلماء؛ الذين أوتوا العلم من دون الناس واختصهم هللا هبذه الفضيلة.
يقول تعاىلَُ ( :ي ُكم ِهبا النَّبِيُّو َن الَّ ِذين أَسلَموا لِلَّ ِذين هادوا و َّ ِ
َحبَ ُار) ،والرابنيون واألحبار هم العلماء،
الرَّابنيُّو َن َو ْاأل ْ
ْ ُ َ
َ َُ َ
َ ْ ُ
تزي بزي العلم والعلماء هو عامل ،وحنن فصلنا يف هذه اجلزئية عند
والرابنيون ختتص ابلعلماء العاملني ،فليس كل من ّ
حديثنا عن مبحث خصائص أهل السنة واجلماعة ،وحتدثنا عن املفهوم الصحيح للعامل وللعلم وليس املفهوم احملرف
السائد اليوم يف دنيا النسا ،ففرق كبري بني املعلومات واملصنفات وبني العلم ،وذكرًن نصوص كثرية عن سلفنا الصاحل يف
التفريق بني من أويت املعلومات وبني العلماء ،فكانوا يسمون األول اتجر علوم أما الثاين فهو اجلدير ابسم العلماء،
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والرابنيّون مصطلح خاص هلؤالء الذين مجعوا بني العلم والعمل ،بل املقصد األساسي للعلم هو العمل ،فهناك أقوام
عكسوا القضية فجعلوا الوسيلة غاية ،وهذا من أبطل الباطل .فهو ليس عامل بل اتجر علوم.
ينصب
هنا هللا -عز وجل -وكما حتدث عن املعسكر األول يبدأ يتحدث عن املعسكر الثاين ،واحلديث يف البداية
ّ
على هؤالء الذين محلوا األمانة ،الذين تتطلع إليهم األعناق يف كل حمنة وواقعة؛ تلتمس منهم النجاة وكلمة احلق،
وتلتمس منهم وأن يؤدي تلك األمانة اليت أخذها هللا عليهم ،فاألمر جلل ،فهذا العامل قد قام مقام األنبياء ،وقد قام
مقام خامت األنبياء املرسلني.
قال تعاىلَُ ( :ي ُكم ِهبا النَّبِيُّو َن) ،وبعد النبيني( :و َّ ِ
َحبَ ُار)؛ مث يقول تعاىل مبينًا ألي شيء ذكرهم وخصهم
الرَّابنيُّو َن َو ْاأل ْ
ْ ُ َ
َ
ِ
استُ ْح ِفظُوا ِمن كِتَ ِ
اَّللِ َوَكانُوا َعلَْي ِه ُش َه َداءَ) ،وانظر لتلك األمانة اليت ُمحُلوها،
اب َّ
ابلذكر يف هذه اآليت؟ فيقول( :مبَا ْ
ْ
وإىل تلك املنزلة اليت حازوا هبا من سائر الناس ،فالعامل شهيد على شرع هللا ،والعامل موقع عن رب العاملني ،فهي منزلة
هلا ما بعدها ،فلو اإلنسان تدبر هلذا املقام وهلذه الوظيفة وهلذه املسؤولية ،واليت -وهللا -تنأى اجلبال عن محلها ،فاهلل -
عز وجل -اختصهم من دون الناس أن يشهدوا على خلقه ،وكفى هلم تلك املنزلة والفضيلة ولكن ملن أ ّدى حقها.
مث تبدأ اآليت يف ذكر هاتني الصفتني ،فاختار تعاىل صفتني مها احملك الرئيسي يف ابب اإلميان ،يقول تعاىل( :فَ َال
اخ َش ْو ِن َوَال تَ ْشتَ ُروا ِآب َيِيت َمثَنًا قَلِ ًيال)؛ فذكر تعاىل صفتان لك أن تقيس عليهما وقعنا املعاصر ،صفتان
َّاس َو ْ
َختْ َش ُوا الن َ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن).
اختارمها هللا من بني الصفات ليذكر هبما املؤمنني .مث قال تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ

وهنا لك أن تسأل ملاذا يتحدث هللا -عز وجل -عن عدم اخلشية من الناس؟ وعن عدم شراء الدنيا ابآلخرة يف هذا
املقام؟ يف مقام احلكم ابلكفر والردة على هؤالء احلكام؟
يف هذا إشارة واضحة للعلماء واملتحدثني ابسم اإلسالم ،أبن ال ختافوا يف هللا لومة الئم ،واصدحوا حبكم هللا يف هؤالء،
وقولوا أهنم كفار مرتدون ،والثانية :إيكم أن تؤثروا الدنيا على اآلخرة ،وإيكم أن ترتكوا اآلخرة بثمن خبس ،وكل الدنيا
مثن خبس جبانب اآلخرة ،وإيك أيها العامل الذي تصدرت للفتوى ،أن تداهن يف دين هللا ،وإيك أن تسكت جمرد
سكون عن بيان حكم هللا.
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) مباشرًة بعد ذكر هاتني الصفتني؛ فاصدعوا هبا
فجاء قوله تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
قليال ،ولو كان مقابل جمرد إيثار الدعة والراحة،
خفاقة عالية ،وال ختشو يف هللا لومة الئم ،وال تشرتوا آبيت هللا مثنًا ً
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فهذا من شراء الدنيا واآلخرة ،فالذي يعرض عن الدليل فهو من اشرتى الدنيا ابآلخرة ،فهو مقام جليل شاء من شاء
وأىب من أىب.
إىل داين يوم الدين منضي

** وعند هللا جتتمع اخلصوم

ستعلم يف احلساب إذا التقينا ** غدا عند اإلله من امللوم
وقد ذكر هللا -عز وجل -هاتني الصفتني ،بعد أن ذكر السبب ابختصاص هذه الفئة بتلك امليزة وتلك الفضيلةِ( :مبَا
استُ ْح ِفظُوا ِمن كِتَ ِ
اَّللِ َوَكانُوا َعلَْي ِه ُش َه َداءَ) ،ولكن هللا -عز وجل -بني أنه تكليف وليس تشريف ،ولذلك قال:
اب َّ
ْ
ْ
ِ
تؤدى وال
اخ َش ْو ِن َوَال تَ ْشتَ ُروا ِآب َيِيت َمثَنًا قَل ًيال)؛ فهذه املنزلة العالية وهذه الفضيلة هلا ضريبة ،البد أن ّ
َّاس َو ْ
(فَ َال َختْ َش ُوا الن َ
بد أن تدفع ،فالذي يريد أن يكون وارًاث للنيب حممد -صلى هللا عليه وسلم ،-البد عليه أن يدفع الضريبة اليت دفعها هو
بنفسه -عليه الصالة والسالم ،-أشرف اخللق على ربه ،أوذي وطرد من بيته وبالده وهاجر؛ فأين علماؤًن من هذا؟
فاألمر ال ُيتمل اجملاملة ،ولسنا يف صدد إصدار أحكام على أحد ،ولكن األمر جلل وُيتاج مصارحة.
يقول سيد قطب -رمحه هللا -يف الظالل يف تفسريه هلذه اآليت( :ولقد علم هللا -سبحانه -أن احلكم مبا أنزل هللا
ستواجهه -يف كل زمان ويف كل أمة -معارضة من بعض الناس ،ولن تتقبله نفوس هذا البعض ابلرضى والقبول
واالستسالم؛ ستواجهه معارضة الكرباء والطغاة وأصحاب السلطان املوروث .ذلك أنه سينزع عنهم رداء األلوهية الذي
يدعونه ويرد األلوهية هلل خالصة ،حني ينزع عنهم حق احلاكمية والتشريع واحلكم مبا يشرعونه هم للناس مما مل أيذن به
هللا؛ وستواجهه معارضة أصحاب املصاحل املادية القائمة على االستغالل والظلم والسحت .ذلك أن شريعة هللا العادلة
لن تبقي على مصاحلهم الظاملة؛ وستواجهه معارضة ذوي الشهوات واألهواء واملتاع الفاجر واالحنالل .ذلك أن دين هللا
سيأخذهم ابلتطهر منها وسيأخذهم ابلعقوبة عليها؛ وستواجهه معارضة جهات شىت غري هذه وتيك وتلك ممن ال
يرضون أن يسود اخلري والعدل والصالح يف األرض .علم هللا -سبحانه -أن احلكم مبا أنزل ستواجهه هذه املقاومة من
شىت اجلبهات ،وأنه ال بد للمستحفظني عليه والشهداء أن يواجهوا هذه املقاومة وأن يصمدوا هلا ،وأن ُيتملوا تكاليفها
اخ َش ْو ِن))...
َّاس َو ْ
يف النفس واملال ،فهو يناديهم( :فَال َختْ َش ُوا الن َ

(
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وكون احلكم مبا أنزل هللا ستواجهه كل هذه احلرب الطاحنة ،فهذا إشعار وتنبيه وإيقاظ ملعسكر اإلميان ،يقول هلم انظروا
إىل أهل املعسكر األول كيف قاموا قومةَ ٍ
دافعا عن ابطلهم وعن أهوائهم وعن كفرهم وردهتم ،فماذا ينتظر
رجل واحدً ،
دفاعا عن ابطلهم ،وهلذا
منكم وأنتم أهل احلق؟ ال ينتظر منكم أقل من أن تقفوا نفس املوقف الذي وقفه هؤالء ً
َّاس ) ،ال ختافوا من هذه احلملة الشرسة ،وال ختافوا من شىت اجلبهات وإن كان على
جاءت هذه اآلية؛ (فَال َختْ َش ُوا الن َ
رأسها من كان ،واجهروا بكلمة احلق و ّأدوا األمانة اليت فرضها هللا عليكم.
فعلى أهل احلق أن يصمدوا يف الدفاع عنه ،وماذا عليك أن تقول احلق فتقتل هاهنا فتدخل اجلنة؟ قاهلا األعرايب لإلمام
أمحد ،فصار اإلمام أمحد يقول( :هللا أكرب هللا أكرب أعد علي) ،وكان بعد أن خرج من السجن يقول( :مل أجد مثل
كلمة هذا األعرايب الذي ثبتين هللا به) ،أأعرضنا ورغبنا عن مرافقة محزة بن عبد املطلب -رضي هللا عنه-؟
أفنعرض عن مقام سيد الشهداء والنيب -صلى هللا عليه وسلم -يقول( :سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب ،ورجل قال
إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتله)

(

)؟

1

1

7

فلو أن أحدهم ظل يعمل ما يعمل وحصل من الرغائب والفضائل الشيء الكثري مل يبلغ هذه املنزلة ،فهل نزهد يف
مرافقة محزة؟ ويف مرافقة الصحابة -رضوان هللا عليهم-؟ ويف تلك املنزلة اليت قال عن صاحبها النيب -صلى هللا عليه
وسلم -سيد الشهداء؟
واحلق مر وهو على القلوب أمر من العلقم ،يقول ابن القيم خماطبًا العلماء:
واصدع مبا قال الرسول وال ّتف
فاهلل انص ـ ــر دين ـ ــه وكتابـ ـ ـ ــه
ال ّتش من كيد العدو ومكـ ــرهم

*** من قلة األنصار واألعوان
***
***

وهللا كاف عبده أبم ـ ـ ــان
فقتاهلم ابلكذب والبهـ ــتان

مث يقول سيد -رمحه هللا( :-كذلك علم هللا -سبحانه -أن بعض املستحفظني على كتاب هللا املستشهدين قد تراودهم
أطماع احلياة الدنيا؛ وهم ُيدون أصحاب السلطان ،وأصحاب املال ،وأصحاب الشهوات ،ال يريدون حكم هللا،
طمعا يف عرض احلياة الدنيا؛ كما يقع من رجال الدين احملرتفني يف كل زمان ويف كل
مجيعاً ،
فيملقون شهوات هؤالء ً
املستدرك على الصحيحني للحاكم (.)4884
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قبيل ،وكما كان ذلك واقعاً يف علماء بين إسرائيل .فناداهم هللا( :وال تَ ْشتَ روا ِآب ِ
ييت َمثَناً قَلِ ًيال) ،وذلك لقاء السكوت ،أو
َ
ُ
لقاء التحريف ،أو لقاء الفتاوى املدخولة! وكل مثن هو يف حقيقته قليل .ولو كان ملك احلياة الدنيا ،فكيف وهو ال
يزيد على أن يكون رواتب ووظائف وألقاابً ومصاحل صغرية يباع هبا الدين ،وتشرتى هبا جهنم عن يقني؟! إنه ليس
أشنع من خيانة املستأمن ،وليس أبشع من تفريط املستحفظ ،وليس أخس من تدليس املستشهد .والذين ُيملون
عنوان( :رجال الدين) خيونون ويفرطون ويدلسون ،فيسكتون عن العمل لتحكيم ما أنزل هللا ،وُيرفون الكلم عن
(

مواضعه ،ملوافقة أهواء ذوي السلطان على حساب كتاب هللا)...

) اه .

1

2

ِ
ولإلمام ابن القيم كالم يف منتهى النفاسة يف قوله تعاىل( :واتْل علَي ِهم نَبأَ الَّ ِذي آتَي نَاه ِ
آيتنَا فَانْ َسلَ َخ مْن َها فَأَتْ بَ َعهُ
ْ ُ َ
َ ُ َْ ْ َ
الشَّْيطَا ُن فَ َكا َن ِمن الْغَا ِوين * ولَو ِشْئ نَا لَرفَ ْعنَاهُ ِهبَا ولَ ِكنَّهُ أ ْ ِ
ض واتَّبَ َع َهواهُ فَمثَلُهُ َكمثَ ِل الْ َك ْل ِ
ب إِ ْن َْحت ِم ْل
َ َْ
َ
َ َ
َخلَ َد إ َىل ْاأل َْر ِ َ
َ
َ
َ
ِ َّ ِ
ث أَو تَ ْت رْكه ي ْله ْ ِ
ِ
ِ
ص ِ
ص لَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن)( ) ،وانظر للمثل
ث َذل َ
ص الْ َق َ
ين َك َّذبُوا ِآب َيتنَا فَاقْ ُ
َعلَْيه يَ ْل َه ْ ْ ُ ُ َ َ
ص َ
ك َمثَ ُل الْ َق ْوم الذ َ
مثال
الذي ضربه هللا -سبحانه وتعاىل -للعامل ،فأنزله من القمة الساحقة اليت كان فيها إىل أسفل السافلني ،فضرب له ً
أبخص خملوقاته؛ ألنه املقام الذي كان فيه ،وكان يقتضي منه أن يضحي بكل شيء يف سبيل أن ُيافظ عليه.
يقول ابن القيم يف كالم رائع طويل رائع( :فكل من آثر الدنيا عن اآلخرة فال بد أن يقول على هللا بغري علم؟)
اه  ،.وهي قاعدة ال تنخرم؛ ولذلك جاءت تلك اآليت هنا يف سياق احلديث عن احلاكمية.

(

)

خالصا؛ لذلك استحق أن يكون إمام أهل السنة واجلماعة ،وكما قال
يقول إسحق :دخل أمحد الكري فخرج ذهبًا
ً
بشر( :إن أمحد قام مقام األنبياء).
ولو أردًن أن نتكلم عن الفتاوى املدخولة اليت ذكرها سيد لطال بنا املقام ،فالفتاوى املدخولة يف واقعنا صار يسري هبا
الركبان ،وصارت حديث الركب وحداء السائرين؛ والعجب والعجاب يف واقعنا املعاصر ،أنه صارت الفتاوى تتغري من
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حني حلني ،مع أن نفس املناط يف الفتوى القدمية هو نفس املناط يف الفتوى اجلديدة ،ومل يتغري شيء إال األحوال
اجلوية ،فمع األحوال اجلوية تتغري الفتاوى الشرعية!
يقول الشاعر:
رأوا رجالً عن ِ
الذل أحجمـا
موقف ِّ

انقباض وإنـ ــما **
يقولون يل فيك
ٌ
نهل قلـ ــت قد أرى
قيل هذا َم ٌ
إذا َ

ومل أبتذل يف خدمة ِ
هجيت
العلم م َ

نفس ِّ
ـل الظَّ َمـا
َّ
احلر َحتتَمـ ـ ـ ـ َ
ولكن َ

**

أأشقى به غَرساً وأجن ـ ـ ــيه ِذلةً **

ولو أن أهل ِ
العلم صانوه صانَـهم

َخدم من القيت لكــن ألخـ ـ ـ ــدما
أل َ
إذن فاتباع ِ
اجلهل قد كان أَحـ ـ َـزمـا

**

ودنَّس ـ ـ ــوا **
ولكن أهانوه فهانـوا َ
إذا قيل هذا منهل قلت قد رآى

ولو َعظَّموه يف النف ِ
ـوس لَع ِظّـ ـ ـمـا

ـاع حتـى َجت َّه ـ ـ ـ ــما
حمَيَّاه ابألطم ِ
**

ولكن نفس احلر حتتمل الظما

و يقول ابن املبارك:
وهل أفسد الدين إال امللوك ** وأحبار سوء ورهباهنم
ومن يقول هذا؟ يقوله ابن املبارك يف القرون الثالث املفضلة!
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف تقرير هذا األمر كما يف جمموع الفتاوى( :ولو ضرب وحبس وأوذي أبنواع األذى؛
ليدع ما علمه من شرع هللا ورسوله الذي ُيب اتباعه ،واتبع حكم غريه كان مستحقا لعذاب هللا؛ بل عليه أن يصرب
وإن أوذي يف هللا؛ فهذه سنة هللا يف األنبياء واتباعهم قال هللا تعاىل( :امل* ِ
َّاس أَ ْن يُْت َرُكوا أَ ْن يَ ُقولُوا َآمنَّا َوُه ْم
َ
أحس َ
ب الن ُ
5

َال ي ْفت نو َن*ولََق ْد فَت نَّا الَّ ِذين ِمن قَبلِ ِهم فَلَي علَم َّن َّ َّ ِ
ِ
ني)( ) ،وقال تعاىلَ ( :ولَنَ ْب لَُونَّ ُك ْم َح َّىت
ُ َُ َ َ
ص َدقُوا َولَيَ ْعلَ َم َّن الْ َكاذبِ َ
ين َ
َ ْ ْ ْ َْ َ
اَّللُ الذ َ
َّ ِ
ِ
ِ
اه ِدين ِمْن ُكم و َّ ِ
ين
َخبَ َارُك ْم) ،وقال تعاىل( :أ َْم َح ِسْب تُ ْم أَ ْن تَ ْد ُخلُوا ْ
ين َونَْب لَُو أ ْ
نَ ْعلَ َم الْ ُم َج َ ْ َ
اجلَنَّةَ َولَ َّما َأيْت ُك ْم َمثَ ُل الذ َ
الصاب ِر َ
الرس ُ َّ ِ
اَّللِ
اَّللِ أََال َّ
َخلَ ْوا ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم َم َّسْت ُه ُم الْبَأْ َساءُ َوالضََّّراءُ َوُزلْ ِزلُوا َح َّىت يَ ُق َ
صَر َّ
ص ُر َّ
إن نَ ْ
ين َآمنُوا َم َعهُ َم َىت نَ ْ
ول َّ ُ
ول َوالذ َ
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يب)  ،وهذا إذا كان احلاكم قد حكم يف مسألة اجتهادية قد تنازع فيها الصحابة والتابعون ،فحكم احلاكم بقول
قَ ِر ٌ
(

بعضهم وعند بعضهم سنة لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ختالف ما حكم به فعلى هذا أن يتبع)

) أه .

وخذوها قاعدة؛ االبتالء مقياس ومعيار ،وهو مقياس ال خيل وال ُيامل أحد ،وانظر للناس هبذا املعيار وال تنظر هلم
َّ ِ
بتلك املقاييس املنمقة ،يقول تعاىل( :أ ِ
ين ِم ْن
َ
َّاس أَ ْن يُْت َرُكوا أَ ْن يَ ُقولُوا َآمنَّا َوُه ْم َال يُ ْفتَ نُو َن * َولََق ْد فَتَ نَّا الذ َ
َحس َ
ب الن ُ
قَبلِ ِهم فَلَي علَم َّن َّ َّ ِ
ِ
ني)
ص َدقُوا َولَيَ ْعلَ َم َّن الْ َكاذبِ َ
ين َ
ْ ْ َْ َ
اَّللُ الذ َ
الناس إىل قسمني صادق وكاذب.

(

7

1

) ،وهذا األمر يف عامة الناس فكيف ابلعلماء؟ فاحملنة تفرق

وهاتني الصفتان جاءات يف ذكر أصحاب املعسكر الثاين ،فكما ذُكر أصبح املعسكر األول كذلك ذكر هللا تعاىل
أصحاب املعسكر الثاين؛ وذكرهم بصفتني جليلتني من اختيار احلكيم العليم ،وما أحسن هذا االختيار وما أحسن هذا
السياق الذي وردت فيه هاتني الصفتني!
بيان اتفاق القرآن والتوراة واإلجنيل على وجوب احلكم مبا أنزل هللا وعلى كفر احلاكم بغري ذلك:
نكمل احلديث عن احملور الثاين ،وهو أن هلل -عز وجل -يف تلك اآليت ّبني أن احلاكمية من األصول املتفق عليها
بني األدين الثالث الكربى ،اإلسالم واليهودية والنصرانية ،ورغم أن النصرانية تبع للشريعة اليهودية وفيها تعديالت
بسيطة ،ورغم أن أصل الشريعة هي شريعة التوراة؛ إال أن هللا -عز وجل -جعل هذه التعديالت البسيطة الطفيفة منهج
حياة ،وأوجب على اتباع عيسى -عليه السالم -احلكم هبا ،وجعل االحنراف عن هذه التعديالت البسيطة بتحكيم
وظلما وفس ًقا ،رغم أهنا تعديالت بسيطة ،فما ابلكم ابلذي ينحرف عن شريعة كاملة ًنسخة ،ال
كفرا ً
أرائهم وأهوائهم ً
أيتيها الباطل من بني يديها وال من خلفها؟ فاهلل -عز وجل -أمر أهل اإلجنيل أن ُيكموا هبذه األمور البسيطة،
هدى ونور التباعهم ،فما ابلكم ابلرسالة اخلامتة وابلشريعة الكاملة؟!
وجعلها ً
مث بعد أن حتدثت اآليت عن الشريعة اليهودية وعن الشريعة النصرانية ،يستمر السياق إىل أن يتحدث تعاىل عن
الشريعة اإلسالمية ،فبعد أن يتحدث تعاىل عن التوراة وعن اإلجنيل ،يتحدث تعاىل عن القرآن الذي أنزله على عبده
جمموع الفتاوى .373\35
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ورسوله حممد؛ فقال تعاىل( :وأَنْزلْنا إِلَيك الْ ِكتاب ِاب ْحل ِق م ِ ِ
ِ
ِ
ني ي َديْ ِه ِمن الْ ِكتَ ِ
اح ُك ْم بَْي نَ ُه ْم
اب َوُم َهْيمناً َعلَْيه فَ ْ
َ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ
ص ّدقاً ل َما بَ ْ َ َ
َ
اَّللُ) ،الشاهد أن هللا -عز وجل -يف هذا احملور الثاين يؤكد ويقرر مفهوم احلاكمية ،وأنه عقيدة مقرة اثبتة يف
ِمبَا أَنْ َزَل َّ
وبني تعاىل أن القرآن جاء مصدقًا ملا جاء قبله من الكتب ،وجاء مهيمنا عليها فهي زيدة
التوراة واإلجنيل والقرآنّ .
وميزة مل يسبق إليها ،فكتابنا جاء مهيمنًا على سائر الكتب السابقة وعلى سائر الشرائع السابقة.
يقول ابن كثري يف تفسريه( :ملا ذكر تعاىل التوراة اليت أنزهلا على موسى كليمه ،ومدحها وأثىن عليها وأمر ابتباعها حيث
كانت سائغة االتباع ،وذكر اإلجنيل ومدحه وأمر أهله إبقامته واتباع ما فيه ،كما تقدم بيانه؛ شرع يف ذكر القرآن
(

العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكرمي)

8

) اه .

7

1

والشاهد أن هللا -عز وجل -أكد على أن احلاكمية أمر وقاسم مشرتك بني تلك األدين الثالث ،وعقيدة مقرة اثبتة،
بل أمر يُعد من املرتكزات اإلميانية اليت ال ختتلف من دين آلخر ،وهذا األمر يذكرًن بتلك املقولة لشيخ اإلسالم ابن
أيضا بني املسلمني واليهود
تيمية ،واليت حكى فيها اإلمجاع على كفر املعرض عن األمر والنهي ،وأن هذا االتفاق وقع ً
والنصارى؛ يقول ابن تيمية( :ومعلوم أن من أسقط األمر والنهي الذي بعث هللا به رسله فهو كافر ابتفاق املسلمني
(

واليهود والنصارى)

9

7

1

) اه  .فهو إمجاع مركب ،إمجاع املسلمني واليهود النصارى على كفر من أعرض عن األمر النهي.

يقول سيد -رمحه هللا( :-والسياق القرآين يف هذا الدرس يقرر أوالً :توايف الديًنت اليت جاءت من عند هللا كلها على
حتتيم احلكم مبا أنزله هللا ،وإقامة احلياة كلها على شريعة هللا ،وجعل هذا األمر مفرق الطريق بني اإلميان والكفر ،وبني
(

اإلسالم واجلاهلية ،وبني الشرع واهلوى)...

) اه .
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مث قال -رمحه هللا( :-وكذلك تتواىف الديًنت كلها على هذا األمر ،ويتعني حد اإلميان وشرط اإلسالم ،سواء
للمحكومني أو للحكام ،واملناط هو احلكم مبا أنزل هللا من احلكام ،وقبول هذا احلكم من احملكومني ،وعدم ابتغاء غريه
(

من الشرائع واألحكام)...

) اه .

1

7

2

إ ًذا سيد يقول أن احلاكمية حد اإلميان ،فإذا نقص هذا احلد درجة أو أكثر يرتتب عليه خروج العبد من اإلميان فيصري
وعمال
علما ً
كافرا ،وكذلك احلاكمية شرط اإلسالم ،وإذا ختلف الشرط انتفى املشروط ،فإذا ختلفت احلاكمية من العبد ً
ً
فال بقاء للعبد يف اإلسالم ،فيكون خرج من دائرة اإلسالم والتحق بدائرة الكفر.
ومناط الكفر كما قال الشيخ يف كفر احلكام بغري ما أنزل هللا :هو ترك (احلكم مبا أنزل هللا من احلكام ،وقبول هذا
احلكم من احملكومني) ،واملناط هو العلة اليت ال تفارق احلكم ،فاحلكم يرتبط مبناطه ارتباطًا وثي ًقا ،فاحلكم يدور مع علته
وعدما ،فسيد -رمحه هللا -جعله احلكم للعبد لإلسالم واإلميان هو حتكيم شرع هللا والرضا به ،فإذا انتفى املناط
ً
وجودا ً
الذي هو تطبيق الشرع والرضا به ،فال بد أن ينتفي احلكم الذي هو اإلسالم.
َّ ِ
اَّلل وأ ِ
ِ
ول َوأ ِ
ُويل األ َْم ِر ِمْن ُك ْم
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
ين َآمنُوا أَطيعُوا ََّ َ
وهذا الكالم يذكرًن بكالم ابن القيم حول قوله تعاىل( :أَيُّ َها الذ َ
ول إِ ْن ُكْن تم تُؤِمنو َن ِاب ََّّللِ والْي وِم ِ ِ
فَِإ ْن تَنَازعتم ِيف َشي ٍء فَرُّدوه إِ َىل َِّ
الرس ِ
َح َس ُن َأتْ ِو ًيال)( ) ،ومنها:
ُْ ْ ُ
اآلخ ِر ذَل َ
ك َخْي ٌر َوأ ْ
ْ ُ ُ
اَّلل َو َّ ُ
َ َْ
َ ُْ ْ
أنه جعل هذا الرد من موجبات اإلميان ولوازمه ،فإذا انتفى هذا الرد انتفى اإلميان؛ ضرورة انتفاء امللزوم النتفاء الزمه،
(

وال سيما التالزم بني هذين األمرين فإنه من الطرفني ،وكل منهما ينتفي ابنتفاء اآلخر)

) اه .

3

احملور الثالث :وصف اآليت للحاكم بغري ما أنزل هللا بثالث صفات مطلقة؛ الكفر والفسق والظلم:
احملور الثالث هو داللة اإلسقاط الثالثي لتلك األحكام املتتابعة اليت بعضها فوق بعض ،يف قوله تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم
ِ
ِ
ِ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن) ،وقوله تعاىلَ ( :وَمن
َنزَل َّ
َنزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
ك ُه ُم الْ َكاف ُرو َن) ،وقوله تعاىلَ ( :وَمن َّملْ َُْي ُكم مبَا أ َ
مبَا أ َ
 721ظالل القرآن .889\2
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ك هم الْ َف ِ
َّمل َُي ُكم ِمبَا أَنزَل َّ ِ
اس ُقو َن)؛ فجاءت هذه اجلمل الثالث بعضها خلف بعض ،ونكاد ال جند هلذا
ْ ْ
َ
اَّللُ فَأُولَئ َ ُ ُ
مثيال يف كتاب هللا وسنة نبيه -صلى هللا عليه وسلم.-
اإلسقاط الثالثي للحكم ً
فألمر ما أكد هللا عليه هبذه الصور املتتابعة ،وهو أن هذا الصنف قد بلغ القمة يف الكفر والظلم والفسق ،فجاءت هذه
اآليت الثالثة بعضها فوق بعض ترتى كأهنا الصواعق املرسلة والشهب احملرقة الطامات النازلة عليهم؛ ألن القضية ال
حتتمل ال تسويف وال حتتمل التأخري ،والعجيب أن اآليت الثالث جاءت كلها بنفس الصيغة ونفس الرتكيب اللغوي،
ومل خيتلف إال قوله تعاىل( :الْ َكافِرو َن)( ،الظَّالِمو َن)( ،الْ َف ِ
اس ُقو َن).
ُ
ُ
الرد على من يفرق بني األوصاف الثالث (الكافرون) (الظاملون) (الفاسقون) وجيعلها أوصاف ملوصوفني
متعددين:
ِ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) ،نوع آخر غري
َنزَل َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
ونقول ذهب البعض إىل أن هللا عىن يف قوله تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
ِ
ِ
ِ
َنزَل
َنزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
ك ُه ُم الظَّال ُمو َن) ،وكذلك يف قوله تعاىلَ ( :وَمن َّملْ َُْي ُكم مبَا أ َ
الذي عناه يف قولهَ ( :وَمن َّملْ َُْي ُكم مبَا أ َ
ك هم الْ َف ِ
َّ ِ
اس ُقو َن) عىن نوع اثلث؛ فجعلوا الظاملني غري الفاسقني ،تتنزل على نوعني خمتلفني غري النوع األول
اَّللُ فَأُولَئ َ ُ ُ
ِ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن).
َنزَل َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
يف قوله تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ

وهذا القول لو نظرًن إليه ،فمن الوهلة األوىل ودون متعن وتفحص فسنجد فيه تناقض واضح؛ ألن اآليت كلها ومنذ
اآلية األوىل تتحدث عن قضية واحدة ،فاآليت كلها أنزلت يف سبب نزول واحد ،سواء جعلنا سبب النزول قصة
ِ
ك ُه ُم
َنزَل َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
الزانيني أو قصة الدية ،فيصبح من العبث أن نقول أن املراد بقوله تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ُه ُم
َنزَل َّ
َنزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
ك ُه ُم الظَّال ُمو َن) حالة اثنيةَ ( ،وَمن َّملْ َُْي ُكم مبَا أ َ
الْ َكاف ُرو َن) حالةَ ( ،وَمن َّملْ َُْي ُكم مبَا أ َ
الْ َف ِ
اس ُقو َن) حالة اثلثة؛ فاآليت كلها أنزلت يف وقت واحد ويف سبب نزول واحد ،وكالم أهل العلم فيها كالم واحد ال
ُيتمل التبعيض.
وبداية نقول ،من قال هبذه املقولة ليس له دليل ال من كالم هللا وال من كالم الرسول -صلى هللا عليه وسلم ،-وال من
لغة العرب اليت أنزل هبا القرآن غري أثر ابن عباس املشهور (كفر دون كفر) وأمثاله ،ونقول أن القول أبن الظلم املذكور
يف اآليت هو الظلم األصغر ،وأن الفسق املذكور يف اآليت هو الفسق األصغر؛ يشابه قول القائلني يف اآلية األوىل أن
الكفر املذكور يف اآليت هو الكفر األصغر ،وال يوجد أدىن فرق بني من قال أن الكفر املذكور يف اآليت هو الكفر
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األصغر ،وبني من قال أن الظلم املذكور يف اآليت هو الظلم األكرب ،وبني من قال أن الفسق املذكور يف اآليت هو
الفسق األكرب؛ ألن اآليت الثالث أنزلت يف حالة واحدة ويف قضية واحدة ويف سبب نزول واحد.
اثنيًا :نفس الكالم الذي قلناه يف الرد على من قال أن الكفر املذكور يف اآليت هو الكفر األصغر ،نقوله فيمن قال
أن الظلم هو الظلم األصغر وأن الفسق هو الفسق األصغر ،فنرد قائلني:
الوجه األول :وجوب محل النصوص على ظاهرها:
أوال :نقول ُيب إجراء النصوص عن ظاهرها ،ويف هذا القول صرف النصوص عن ظاهرها بدون دليل ،وحنن فصلنا يف
ً
هذه القاعدة ،وذكرًن أن أهل السنة واجلماعة على هذه القاعدة املعتربة قالوا أنه ُيب إجراء النصوص على ظاهرها،
ونقلنا كالم أهل العلم على هذا ،وعلى رأسهم شيخ اإلسالم ابن تيمية.
الوجه الثاين :وجوب محل النصوص على عرف الشارع:
األمر الثاين :وجوب اتباع داللة عرف الشارع ،أي معهود استعمال الشارع لتلك األلفاظ ،وحنن فصلنا يف هذه القاعدة
وذكرًن من ضمن األلفاظ اليت حتمل على إطالقها ،وال ُيوز ألحد كائن من كان أن يقيدها ابإلضافة للفظ الكفر
والشرك ،لفظ الفسق والظلم؛ وقلنا أن هذه األلفاظ إذا أطلقت يف نصوص الكتاب والسنة فتحمل على معهود
الشارع ،وحتمل على احلقيقة املطلقة الكاملة ،إال أن أتيت قرينة تصرفها إىل اجملاز ،وليس هناك قرينة تصرف هذا الظلم
إىل الظلم األصغر وال الفسق إىل الفسق األصغر.
ونذكركم بكالم الشيخ عبد العزيز بن حسن آل الشيخ( :ولفظ الظلم واملعصية والفسوق والفجور واملواالة واملعاداة
والركون والشرك وحنو ذلك من األلفاظ الواردة يف الكتاب والسنة ،قد يراد هبا مسماها املطلق وحقيقتها املطلقة ،وقد
يراد هبا مطلق احلقيقة؛ واألول هو األصل عند األصوليني ،والثاين ال ُيمل الكالم عليه إال بقرينة لفظية أو معنوية ،وإمنا
يعرف ذلك ابلبيان النبوي ،وتفسري السنة)

(

) اه .

4

2

7

وحنن ذكرًن كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية وكذلك كالم الشيخ ابن عثيمني يف هذا الباب ،وكذلك كالم غري واحد من
أهل العلم ،أن هذه األلفاظ -الكفر والشرك والظلم والفسق -إذا أطلقت يف كتاب هللا فإهنا حتمل على احلقيقة
جمموعة الرسائل واملسائل النجدية لبعض علماء جند األعالم (اجلزء الثالث) ص .7
()724
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املطلقة ،وكذلك نقلنا وقتها فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء يف اجلزيرة( :والظلم إذا أطلق يراد به الشرك األكرب)( )؛ إذًا
ِ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن) ،حتمل الظاملون على معهود استعمال الشارع ،والذي
َنزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
يف قوله تعاىلَ ( :وَمن َّملْ َُْي ُكم مبَا أ َ
هو الشرك األكرب.
َّ ِ
ين َآمنُوا ال
وكذلك ذكرًن وقتها كالم ابن القيم –رمحه هللا -يف كتابه الصالة ،حيث استدل بقوله تعاىلَ ( :ي أَيُّ َها الذ َ
ِ
تُ ْل ِه ُكم أَموالُ ُكم وال أَوال ُد ُكم عن ِذ ْك ِر َِّ
اخل ِ
اس ُرو َن) على كفر اترك الصالة ،فقال( :ووجه
ك فَأُولَئِ َ
اَّلل َوَم ْن يَ ْف َع ْل َذل َ
ك ُه ُم َْ
ْ َْ ْ َ ْ ْ َ ْ
االستدالل ابآلية إن هللا حكم ابخلسران املطلق ملن أهلاه ماله وولده عن الصالة ،واخلسران املطلق ال ُيصل إال للكفار،
(

فإن املسلم ولو خسر بذنوبه ومعاصيه فآخر أمره إىل الربح).

6

) اه .

2

الش ْرَك لَظُْل ٌم َع ِظ ٌيم)
والظلم أقوى يف الداللة على الكفر واخللود يف جهنم من اخلسران ،قال تعاىل( :إِ َّن ِّ
( َوالْ َكافُِرو َن ُه ُم الظَّالِ ُمو َن) املطلقة والصورة الكاملة للظلم ،فالكفر هو أظلم الظلم واحلقيقة الكاملة للظلم.

(

)،

يقول ابن الوزير اليماين يف كتابه (العواصم والقواسم)( :قد ورد يف السمع -أي يف الشرع -ما يَ ُد ُّل على أن الفاسق

كان يف ذلك الزمان يطلق على الكافر كثرياً ،كقوله تعاىل( :إِ َّن الْمنَافِ ِقني هم الْ َف ِ
اس ُقو َن)
ُ
ُ َ ُُ

(

ٍ
إِلَي َ ٍ
ات وما ي ْك ُفر ِهبا إَِّال الْ َف ِ
اس ُقون)
ْ
ك آَ َيت بَيِّنَ َ َ َ ُ َ
0

(

)

9

8

) ،وقولِه تعاىلَ ( :ولََق ْد أَنْ َزلْنَا
2

وقولِه يف املنافقني( :إِنَّهم َك َفروا ِاب َِّ
َّلل َوَر ُسولِِه َوَماتُوا َوُه ْم
ُْ ُ
3

7

ِ
فَ ِ
اآليت دالةٌ على أن الفاسق يف العُرف األول يُطلق على الكافر ويَ ْسبِ ُق إىل الفهم ،أن العرف
اس ُقون)( ).. ،ف هذه
ِ
مقصور على ُمر ِ
املتأخَر هو َّ
تكب الكبرية اليت ليست بكف ٍر ،وال يَ ْسبِ ُق إىل الفهم يف هذا العُرف املتأخر إال
أن الفاسق
ّ
ٌ
فتاوى اللجنة الدائمة  -اجملموعة األوىل -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق الدويش ،فتوى رقم (.،)2245
()725
الصالة وأحكام اتركها البن القيم ص .48
()726
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7

ِ
ِ
يسبِ ُق إىل
اطب الناس إال مبا ْ
ذلك فاختلف العُْرفان؛ فال ُيوز أن نُ َف ّسَر القرآ َن ابلعُرف املتأخر ،ألن هللا تعاىل ال ُخي ُ
أفهامهم ،وهو ِ
الق ْس ُم املعروف ابملبني يف األصول ،أو مبا ال يُفهم منه شيء مث يُبينه وهو امل ْج َم ُل).
ُ
ويقول الشوكاين يف تفسريه (فتح القدير) يف تقرير هذه القاعدة( :الفسق هو أشد الكفر ،ال ما وقع عليه اصطالح قوم
(

(

من أنه منزلة متوسطة بني اإلميان والكفر).

2

) اه .

3

) اه .

7

كفرا أكرب ،وال ُيمل على مرتكب الكبرية إال بقرينة شرعية ،وهذا هو عرف
فالفسق يف أصل وضعه يطلق على الكافر ً
الشارع ومعهود استعماله ،فيدخل فيما قاله القرايف يف كتابه (شرح تنقيح الفصول)( :إن كان املتكلم هو الشرع محلنا
(

لفظه على عرفه)

3

) اه .

7

3

ولذلك يقول الدكتور حممد بن العبد اللطيف وهو أحد املعاصرين( :وفسق الكفر هو املفهوم يف غالب آيت
4

3

7

إعماال للقاعدة املعتربة عند أهل العلم أن ما أطلقه هللا ليس ألحد أن يقيده؛ ألن ما أطلقه هللا –كما
القرآن)( ) ً ،
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وكما قال ابن القيم ،وكما قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ– ُيمل على احلقيقة
املطلقة ،وال ُيمل على اجملاز إال بوجود القرينة الشرعية.
الوجه الثالث :تعريف (الظلم) و (الفسق) بالم التعريف اليت تقتضي كمال املسمى:
الوجه الثالث :داللة اللغة اليت صيغت هبا هاتني اآليتني ،فنفس ما قلنا عن داللة اللغة يف قوله تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا
فدل على كمال املسمى ،كما ذكر ابن
أوال :هللا -عز وجل -ذكر الظلم هناك معرفًاً ،
َنزَل َّ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن)؛ ً
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
أَ
القيم فيما ذكرًنه عنه ،فالظلم هنا يراد به حقيقته الكاملة والصورة املثلى للظلم ،والصورة املثلى للظلم هي الكفر ابهلل -
سبحانه وتعاىل -وكذلك الفسق.
كتاب [العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم] البن الوزير ،حتقيق شعيب األرنؤوط.160\2 ،
()731
فتح القدير .13\2
()732
شرح تنقيح الفصول لإلمام القرايف ص .211
()733
734نطلع عليه.
( ) مل
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1

فاملعاصي والذنوب والكبائر وإن عظمت ليست هي الصورة الكاملة للظلم وال للفسق ،فليس للذنوب واملعاصي
كل الفسق واحلقيقة املطلقة هلما
كل الظلم و ُّ
والكبائر من الظلم وليس هلا من الفسق إال مقدار جزئي زاد أو نقص ،أما ُّ
فهو الكفر األكرب املخرج من امللة.
ومجيع الذنوب واملعاصي والكبائر دون الفسق األكرب ودون الظلم األكرب ،وقد ذكرًن هذا عند حديثنا عن قوله تعاىل:
5

3

ِ
(ومن ي ِرِد َّ ِ
اَّللِ َشْي ئًا)( )؛ فصاحب الكبرية وإن عظمت هو على خري طاملا أن التوحيد مل
ك لَهُ ِم َن َّ
اَّللُ فْت نَ تَهُ فَلَ ْن متَْل َ
ََ ْ ُ
ينفلج منه ،وهذه من أجل وأعظم قواعد أهل السنة واجلماعة؛ فالتوحيد عندهم أعظم احلسنات كما يف قصة صاحب
البطاقة ،أما إذا دخل القلب الكفر والشرك األكرب فلن تنفعه أي حسنة وإن عظمت ،فتطيش مجيع احلسنات جبانب
الشرك ،كما تطيش مجيع السيئات والذنوب واملعاصي جبانب التوحيد إذا أذن هللا ،املراد أن الذنوب واملعاصي هلا
نصيب من الظلم والفسق ،ولكن النصيب الكامل هو للكفر األكرب املخرج من امللة.
الوجه الرابع :تعريف املبتدأ واخلرب والفصل بينها بضمري الفصل:
ِ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن)
ك ُه ُم الْ َكاف ُرو َن) ينطبق على اآليتني األخرتني( ،فَأُولَئِ َ
والذي قلنا عند حديثنا عن قوله تعاىل( :فَأ ُْولَئِ َ
ك هم الْ َف ِ
ِ
اس ُقو َن)؛ فاملبتدأ يف اآلية معرف واخلرب معرف ،وكذلك أدخل ضمري الفصل (هم) بني املبتدأ واخلرب؛
و(فَأُولَئ َ ُ ُ
فأفاد ذلك أبن هؤالء القوم هم املختصني ابلظلم والفسق ،وهم أحق الناس بوصف الظلم والفسق ،واملختصني ابلظلم
والفسق الذين ال يشاركهم أحد يف حقيقته الكاملة هم الكفار.
وال ُيري القول أبن الظلم هنا هو الظلم ،والفسق هنا يف مرتكب الكبائر دون الكفر إال على أصول اخلوارج؛ ألن
البناء اللغوي هلذه اآلية يفيد أهنم خمتصني ابلظلم ،وأهنم أخص الناس ابلظلم ،وأهنم خمتصني ابلفسق ،وأهنم أخص
الناس ابلفسق؛ فيلزم احلك م ملرتكب الكبرية ابخللود يف جهنم ،فيكون الذي قال هبذه املقولة قد وقع يف التناقض ،وقال
ببدعة اإلرجاء وببدعة اخلوارج.
الوجه اخلامس :اختالف املسند مع اتفاق املسند عليه يوجب محل الكالم على مسند إليه واحد:

سورة املائدة\.41
()735
380

7

وكذلك هناك قاعدة عند أهل اللغة فهم يقولون :إذا احتد املسند إليه وتعدد املسند؛ فإذا احتد املبتدأ وتعدد اخلرب؛ فهذا
ال يعين أن املسند إليه قد تغري ،ويف اآليت الثالث املتبدأ اثبت والذي تغري فقط هو اخلرب ،فمرة (الكافرون) ومرة
(الظاملون) ومرة (الفاسقون) ،فلو قلنا عمر عابد وعمر صاحل وعمر تقي؛ فال يفهم أن هذه األوصاف ترجع إىل ثالث
أشخاص وإمنا ترجع لشخص واحد ،وهذا ال ينازع فيه أحد من أهل اللغة؛ فإذا احتد املسند إليه وتعدد املسند فيحمل
ِ
ك ُه ُم( ،)...الْ َكافُِرو َن)،
َنزَل َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
الكالم على مسند واحد ،وهذا متحقق يف قوله تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
(الظَّالِمو َن)( ،الْ َف ِ
اس ُقو َن).
ُ
الوجه السادس :أن هذا األمر خمالف ملا ورد عن الصحابة يف ذكر أسباب نزول اآلايت:
كذلك الوجه السابع الذي نرد به على هذا القول ،أن هذا األمر خمالف ملا ورد عن الصحابة يف ذكر أسباب نزول
اآليت؛ فذكر لنا غري واحد من الصحابة منهم ابن عباس أن هذه اآلية أنزلت يف اليهود ،وكفر اليهود ال ُيمل على
الكفر األصغر ابلطبع ،فالصحابة مل يُ ِّ
فرقُوا بني اآليت الثالث فيقولوا األوىل نزلت يف حالة والثانية يف حالة والثالثة يف
حالة ،ومل يرد هذا وال إبسناد ضعيف ،وإمنا تواطأ الصحابة -رضوان هللا عليهم -أن اآليت كلها أنزلت يف اليهود وأهل
الكفار ،وهذا يفيد اإلمجاع أن الكفر الوارد يف تلك اآليت هو الكفر األكرب ،وأن الظلم الوارد يف تلك اآليت هو
الظلم األكرب ،وأن الفسق الوارد يف تلك اآليت هو الفسق األكرب.
الوجه السابع :القول أبن الظلم والفسق يف هذه اآليت هو الظلم األصغر والفسق األصغر هادم لسياق اآليت:
القول أبن الظلم والفسق يف هذه اآليت هو الظلم األصغر والفسق األصغر هادم لسياق اآليت؛ فاآليت كلها ومنذ
اآلية األوىل توجب أن القضية هي ليس قضية حالل وحرام وإمنا هي قضية إميان أو كفر ،وليس بينهما واسطة يف هذا
املقام ،فالذي ُيكم شرع هللا فقد حاز ابإلميان ،والذي يعدل عن شرع هللا ويضع من عند نفسه شرع آخر فقد حاز
ابلكفر.
فالذي يقول أن الظلم هنا هو الظلم األصغر ،وأن الفسق هنا هو الفسق األصغر ،كأنه يتهم كالم هللا ابلتناقض وعدم
البيان؛ فعنده أن هذه اآليت تتحدث عن الكفر األكرب ،مث ترجع يف حكم وتتحدث عن الكفر األصغر ،فهذا تناقض
فضال عن كالم هللا تعاىل ،فاسم اإلشارة (أولئك) يرجع لليهود الذي حرفوا حكم هللا من الرجم إىل
يرتفع عنه اإلنسان ً
اجللد والتحميم ،فهل يعقل أن يصفهم هللا -عز وجل -مرة ابلكفر األكرب ،مث يرجع ويصفهم ابلظلم األصغر ،مث يرجع
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ويصفهم ابلفسق األصغر ،بل هللا تعاىل وصفهم ابلكفر األكرب ،مث وصفهم ابلظلم األكرب ،مث ابلفسق األكرب ،فهو كفر
مركب يرتى بعضه فوق بعض ،وهذا ظاهر ملن أنصف وتدبر.
نصوص ألهل العلم يف بيان أن (الكفر) و(الظلم) و(الفسق) يف اآلايت هي صفات ملوصوف واحد وكلها خمرج
من امللة:
يقول الطرطوشي يف كتابه (سراج امللوك) ،كما ذكره عنه الكتاين يف كتابه(نصيحة أهل اإلسالم) ص ( :124كل من مل
ُيكم مبا جاء من عند هللا تعاىل ورسوله -صلى هللا عليه وسلم -كملت فيه هذه األوصاف الثالثة :الكفر والظلم
والفسق)

(

) اه .

6

7

3

فجعل الشيخ هذه األوصاف الثالث تتعلق مبوصوف واحد ،وهو هؤالء الذين استبدلوا شرع هللا أبحكام البشر ،وليس
هذا فحسب ،بل قال كملت فيه هذه األوصاف الثالث؛ فهم الكفار على التحقيق ،وكذلك حازوا ابلنصيب األوفر
من الظلم ،فهم الظاملون على التحقيق ،وإن كان هناك ظاملون آخرون إال أن هؤالء حازوا الدرجة الكاملة من الظلم.
كذلك يقول الزركشي يف كتابه املشهور (الربهان يف علوم القرآن) ،كما ذكره أمحد بن عبد العزيز القحطاين يف (القوانني
الوضعية) ص ( :24وقيل الكافر والظامل والفاسق كلها مبعىن واحد وهو الكفر ،عرب عنه أبلفاظ خمتلفة لزيدة الفائدة
واجتناب صورة التكرار ،وقيل غري ذلك)

(

) اه .

7

3

7

فهي ابلفعل صواعق وشهب وطامات فوق الذين بلغوا القمة يف العلو والتجرب والطغيان ،وسنبني الفائدة من التعبري عن
الكفر أبلفاظ متعددة عند شرحنا كالم سيد -رمحه هللا ،-وملاذا عرب هللا -سبحانه وتعاىل -اترة ابلكفر واترة ابلظلم
واترة ابلفسق؟ وذلك يف كالم نفيس لسيد -رمحه هللا.-
ِ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن)( :والتعبري عام ،ليس
َنزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
يقول سيد قطب -رمحه هللا -عن قوله تعاىلَ ( :وَمن َّملْ َُْي ُكم مبَا أ َ
هناك ما خيصصه ،ولكن الوصف اجلديد هنا هو (الظاملون)؛ وهذا الوصف اجلديد ال يعين أهنا حالة أخرى غري اليت
افضا أللوهية هللا-
سبق الوصف فيها ابلكفر .وإمنا يعين إضافة صفة أخرى ملن مل ُيكم مبا أنزل هللا .فهو كافر ابعتباره ر ً
كتاب سراج امللوك للطرطوشي ص .150
()736
الربهان يف علوم القرآن للزركشي .87\1
()737
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سبحانه -واختصاصه ابلتشريع لعباده ،وابدعائه هو حق األلوهية ابدعائه حق التشريع للناس .وهو ظامل حبمل الناس
على شريعة غري شريعة رهبم ،الصاحلة املصلحة ألحواهلم ،فوق ظلمه لنفسه إبيرادها موارد التهلكة ،وتعريضها لعقاب
الكفر ،بتعريض حياة الناس -وهو معهم -للفساد .وهذا ما يقتضيه احتاد املسند إليه وفعل الشرطَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبا
اَّللُ) ،فجواب الشرط الثاين يضاف إىل جواب الشرط األول ،ويعود كالمها على املسند إليه يف فعل الشرط وهو
أَنْ َزَل َّ
(من) املطلق العام).

(

8

) اه .

7

3

وقد تكلمنا من قبل عن ذلك املعىن البديع ،الذي ذكره إمساعيل الدهلوي يف تعليله ملاذا مسي الشرك ظلم عظيم؟ فقلنا
أن مدار الظلم يدور حول أخذ احلق من صاحبه وإعطائه ملن ال ُيق له ،وهذا األمر يتجلى بصورة واضحة يف نزع حق
التشريع هلل -سبحانه وتعاىل -وإعطاؤه وإصباغه هلذه احلثالة من البشر ،فهذا أظلم الظلم ،وهلذا جاءت هذه اآلية
ِ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن) فهو ظلم
ك ُه ُم الظَّال ُمو َن) لتبني هذا املعىن .فهو ظلم عظيم وهلذا ًنسب أن يقول تعاىل( :فَأُولَئِ َ
(فَأُولَئِ َ
عظيم وكفر أكرب.
اَّلل ألحد خلقه فقد عمد إىل حق أكرب كبري ،فأعطاه أذل
يقول الشيخ إمساعيل الدهلوي يف رسالته( :فمن أعطى حق َّ
ذليل ،وكان كرجل وضع اتج امللك على مفرق إسكاف ،وأي جور أكرب من هذا اجلور ،وأي ظلم أفحش من هذا
الظلم؟) اه

(

).

9

7

3

أيضا؛ ألهنا حتمل الناس على الفساد وحتمل الناس على شريعة غري شريعة رهبم ،الصاحلة
وهذه القوانني هي ظلم ً
املصلحة ألحواهلم ،فهي فتنة عمت وطمت يف العباد والبالد؛ ولذلك ليس هلا من مزيل إال السيف ،أىب من أىب وقبل
0

ِ
ِ
ِ
ين ُكلُّهُ ََِّّللِ)
من قبل ،كما قال تعاىلَ ( :وقَاتلُ ُ
وه ْم َح َّىت َال تَ ُكو َن فْت نَةٌ َويَ ُكو َن ال ّد ُ
والكفر ،وهو كذلك أي احلاكم ظامل لنفسه إبيرادها موارد التهلكة ،فهو ظامل للناس ابإلضافة لكونه ظامل لنفسه،
فاستحق السيف والكفر فنستحل منه املال والدم.
(

 738ظالل القرآن .900\2
( ) يف
انظر رسالة التوحيد (تقوية اإلميان) إلمساعيل الدهلوي ترمجة الشيخ الندوي .90\1
()739
سورة األنفال\.39
()740
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)؛ والفتنة إبمجاع املفسرين هي الشرك

4

أيض ا موجود من جرم هؤالء الطواغيت ،من جرمهم أهنم ضيقوا علينا؛ فضيقوا علينا يف شىت امليادين ،ومن ضمنها
وهذا ً
هذا امليد ان الذي كتبه هللا لنا ،وهو حكم من أحكامنا ،وحنن ال نستحي من شرع هللا؛ عبد هللا بن عمر -رضي هللا
صربا عليها ،والقصة مشهورة ذكرها ابن القيم يف
عنه -قبّل اجلارية أمام الصحابة الكرام عندما اسرتقها ومل يستطع ً
اجلواب الكايف

(

).

1

4

7

فهؤالء احلكام بتحكيمهم للقوانني الوضعية واإلعراض عن شرع هللا أوردوا األمة موارد الفساد واهلالك ،وقد فصلنا يف
هذا املعىن يف ذكر أوصاف شريعة الشيطان ،ويف ذكر الضرورات اخلمس يف ظل القوانني الوضعية ،ورأينا كيف أن
مباحا؛ فليس هناك دين وال عرض وال نفس وال مال وال
منثورا و ً
كال ً
الضرورات اخلمس يف ظل القوانني الوضعية هباءً ً
عقل حتفظ يف ظله هذه القوانني ،وإمنا مل توضع هذه القوانني إال النتهاك هذه الضرورات وعلى رأسها الدين ،وواقعنا
املعاصر خري شاهد على ذلك.
اَّللُ)؛ فجواب الشرط الثاين
ويف قول سيد( :وهذا ما يقتضيه احتاد املسند إليه وفعل الشرطَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبا أَنْ َزَل َّ
أتكيدا ملا
يضاف إىل جواب الشرط األول ،ويعود كالمها على املسند إليه يف فعل الشرط ،وهو «من» املطلق العام)ً .
اَّللُ) ،والذي تغري فقط
ذكرًنه؛ فاآليت الثالث هي مجل شرطية؛ احتدت فيها املسند إليه وهوَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبا أَنْ َزَل َّ
هو جواب الشرط ،وهذا دليل على أن املسند إليه اثبت ،وأهنا أوصاف جديدة؛ فيضاف للجواب األول (الكافرون)،
واجلواب الثاين (الظاملون) ،واجلواب الثالث (الفاسقون) ،وترجع األجوبة الثالث إىل جواب شرط واحد وهوَ ( :وَم ْن َملْ
اَّللُ) ،فكل من شرع
اَّللُ)؛ (من) املطلقة العامة اليت ترجع للذين قاموا بتلك الفعلة ( َملْ َُْي ُك ْم ِمبا أَنْ َزَل َّ
َُْي ُك ْم ِمبا أَنْ َزَل َّ
وبدل شرع هللا فقد قامت به تلك األوصاف اليت قامت يف اليهود.
ك هم الْ َف ِ
وقال سيد -رمحه هللا -يف قوله تعاىل( :ومن َّمل َُي ُكم ِمبَا أَنزَل َّ ِ
اس ُقو َن)( :والنص هنا كذلك على
ََ ْ ْ
َ
اَّللُ فَأُولَئ َ ُ ُ
جددا وال حالة جديدة
قوما ً
عمومه وإطالقه ،وصفة الفسق تضاف إىل صفيت الكفر والظلم من قبل .وليست تعين ً
منفصلة عن احلالة األوىل .إمنا هي صفة زائدة على الصفتني قبلها ،الصقة مبن مل ُيكم مبا أنزل هللا من أي جيل ،ومن
ممثال هذا يف رفض شريعته .والظلم حبمل الناس على غري شريعة هللا وإشاعة الفساد
أي قبيل .الكفر برفض ألوهية هللا ً
يقول ابن القيم يف (اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف) ص ( :227وقد ذكر اإلمام أمحد أن عبد هللا بن عمر وقع يف
()741
سهمه يوم جلوالء جارية كأن عنقها إبريق من فضة ،قال عبد هللا :فما صربت عنها أن قبلتها والناس ينظرون)...اه .
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يف حياهتم .والفسق ابخلروج عن منهج هللا واتباع غري طريقه؛ فهي صفات يتضمنها الفعل األول ،وتنطبق مجيعها على
(

مجيعا دون تفريق).
الفاعل .ويبوء هبا ً

) اه .

2

7

4

وكثري من الناس ختتلف عندهم األحكام ابختالف الناس ،فعندما يتكلمون عن جزئية معنية يتكلمون ويكفرون
ويشجبون ويعطوا األحكام ،أما عندما يتكلم عن جزئية أخرى فتجده يسكت ،فلماذا يبعض شرع هللا؟ مع أن نفس
املتكلم هو نفس املتكلم ،ونفس األلفاظ هي نفس األلفاظ ،ونفس املناطات هي نفس املناطات ،والذي تغري هو لون
اجلواز؛ فعند احلديث عن هؤالء ال يتكلم أحد ،فصرًن نتكلم عن حدود هللا حبسب اجلنسيات ،وهذا فيه ما فيه بل هذا
حبد ذاته ًنقض من نواقض اإلميان.
وحنن ذكرًن من قبل كالم الشيخ الشنقيطي ،يف أنه ال فرق بني الذي خيضع لتلك القوانني الوضعية وبني الذي يسجد
3

4

7

للوثن ويعبد الصنم( ) ،وحنن فصلنا من قبل يف صفة فعل اليهود ،وبينّا مدى مطابقتها لفعل حكام اليوم ،بل بينّا أن
عما فعله اليهود الذين أنزلت فيه تلك اآليت ،فحكام اليهود اليوم أضافوا
ما وقع فيه حكام اليوم هو صورة مركبة ّ
فضال عن كفرهم من
لذلك املناط الذي كفر هللا به اليهود مناطات أخر .وكفرهم من ابب احلاكمية فقط كفر أكربً ،
ابب املواالة واملعاداة ،ومن ابب حماربة هللا ورسوله فحدث وال حرج.
مسلما
وهناك فتوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،ستأيت معنا عند حديثنا عن مبحث (املواالة واملعاداة)؛ يقول أن من قتل ً
مسلما فهو كافر كفر أكرب مرتد ،ونفس الفتوى ذكرها شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ،وهذا
ال لشيء إال لكونه ً
مناط آخر يكفر به حكام اليوم ،وهذا املناط كان من ضمن املناطات اليت ك ّفر هبا علماء جند الدولة الرتكية ،ولو قارًن
شاسعا ،وحنن ال ندافع عن الدولة الرتكية وما فيها من احنرافات ،ولكن
بوًن
الدولة الرتكية ابلدولة السعودية لوجدًن ً
ً
 742ظالل القرآن .901\2
( ) يف
()743يقول الشيخ الشنقيطي كما يف كتاب (العذب النمري من جمالس الشيخ الشنقيطي يف تفسريه  )440\5وهو تفريغ لدروس
صوات( :اإلشراك ابهلل يف حكمه واإلشراك ابهلل يف عبادته كلها مبعىن واحد ،ال فرق بينها البتة ،فالذي يتبع
الشيخ ،والكالم مسجل ً
معرضا عن نور السماء
نظام غري نظام هللا وتشريع غري تشريع هللا –أو غري ما شرعه هللا -وقانون خمالف لشرع هللا من وضع البشرً ،
الذي أنزله على رسوله؛ من كان يفعل هذا هو ومن كان يعبد الصنم و يسجد للوثن ال فرق بينها البتة بوجه من الوجوه ،فهما واحد،
كالمها مشرك ابهلل ،هذا أشرك به يف عبادته وهذا أشرك به يف حكمه ،كالمها سواء) اه .
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الذي يريد أن ينزل أحكام هللا فال يبعض األحكام ،فينزله على من يشاء ويرتك من يشاء ،فهذا كان وجه من تلك
الوجوه اليت كفر هبا علماء جند الدولة الرتكية.
يقول الشيخ الشنقيطي( :ومن مل ُيكم مبا أنزل هللا ،معارضة للرسل وإبطاال ألحكام هللا ،فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر
خمرج عن امللة)

(

) اه .

4

4

7

هبذا نكون انتهينا من احلديث عن احملور الثالث لداللة سياق اآليت على أن الكفر املذكور هو الكفر األكرب؛ ويبقى
لنا احملور الرابع واألخري.
احملور الرابع :داللة التعقيب والتزييل الذي ختم هللا به تعاىل هذه اآلايت:
احملور والرابع واألخري :يدور حول داللة التعقيب والتزييل الذي ختم هللا به تعاىل احلديث حول هذه اآليت يف قضية
معا هلذا التعقيب ،قال تعاىل:
احلاكمية ،ولنستمع ً

(وأَنْزلْنا إِلَيك الْ ِكتاب ِاب ْحل ِق م ِ ِ
ِ
ِ
ني ي َديْ ِه ِمن الْ ِكتَ ِ
اَّللُ َوَال تَتَّبِ ْع
اح ُك ْم بَْي نَ ُه ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اب َوُم َهْيمنًا َعلَْيه فَ ْ
َ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ
ص ّدقًا ل َما بَ ْ َ َ
َ
أَهواءهم ع َّما جاء َك ِمن ْ ِ
اَّلل َجلعلَ ُكم أ َُّمةً و ِ
ِ
ِ ِ
اح َد ًة َولَ ِك ْن لِيَ ْب لَُوُك ْم ِيف َما
احلَِّق ل ُك ٍّل َج َع ْلنَا مْن ُك ْم ش ْر َعةً َومْن َه ً
اجا َولَ ْو َشاءَ َُّ ََ ْ َ
ْ َ َُ ْ َ َ َ َ
ِِ ِ
ات إِ َىل َِّ ِ
اخلي ر ِ
ِ
ِ
ِ
آات ُكم فَ ْ ِ
اَّللُ َوَال تَتَّبِ ْع
اح ُك ْم بَْي نَ ُه ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّلل َم ْرجعُ ُك ْم َمج ًيعا فَيُنَ بِّئُ ُك ْم مبَا ُكْن تُ ْم فيه َختْتَل ُفو َن * َوأَن ْ
َ ْ
استَب ُقوا َْْ َ
اَّلل أَ ْن ي ِ
صيبَ ُه ْم بِبَ ْع ِ
وك َع ْن بَ ْع ِ
ض ذُنُوهبِِ ْم َوإِ َّن
ض َما أَنْ َزَل َّ
اح َذ ْرُه ْم أَ ْن يَ ْفتِنُ َ
اعلَ ْم أََّمنَا يُِر ُ
ك فَِإ ْن تَ َولَّْوا فَ ْ
اَّللُ إِلَْي َ
أ َْه َواءَ ُه ْم َو ْ
يد َُّ ُ
5

اس ُقو َن * أَفَحكْم ْ ِ
اهلِيَّ ِة ي ب غُو َن ومن أَحسن ِمن َِّ
َّاس لََف ِ
َكثِ ًريا ِم َن الن ِ
ْما لَِق ْوٍم يُوقِنُو َن)
اَّلل ُحك ً
اجلَ َْ َ َ ْ ْ َ ُ َ
ُ َ
ونبدأ بقوله تعاىل( :وأَنْزلْنَا إِلَي َ ِ
اب ِاب ْحلَِّق) ،فنقول؛ هذه اجلملة القرآنية -على صغر حجمها وقلة كلماهتا-
َ َ ْ
ك الْكتَ َ
ووضحت أمرين؛ وضحت من له حق التشريع ،وح ّددت املصدر الذي له وحده أن يشرع وهو هللا
حسمت القضية ّ
تعاىل ،فاآلية مصرحة أبن هللا وحده هو الذي له السلطة التشريعية على عباده ،وهو الذي له األمر والنهي ،فهذا األمر
األول.
(

أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن .408\1
()744
سورة املائدة\.50-48
()745
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).

األمر الثاين :أن هللا -سبحانه وتعاىل -وصف هذا التشريع أبنه احلق ،وذكر احلق معرفًا ،فحصر احلق يف الكتاب ويف
احلَِّق
تشريعه -سبحانه وتعاىل ،-وعلى هذا فكل شرع سوى شرع هللا تعاىل فهو ابطل ،وهلذا قال تعاىل( :فَ َماذَا بَ ْع َد ْ
َّال ُل)
إَِّال الض َ
ابلباطل.

(

6

7

4

) ،فكل ما سوى شرع هللا فهو ضالل ال ريب فيه ،وإن ظهر للناس بصور متعددة تُلبِّس عليهم احلق

حتكيم الشرائع املنسوخة كفر فالشرائع الوضعية من ابب أوىل:
بعد هذا قال هللا تعاىل( :م ِ ِ
ني ي َديِْه ِمن الْ ِكتَ ِ
اب َوُم َهْي ِمنًا َعلَْي ِه)؛ فصرح تعاىل يف هذه اآلية أبن الرساالت
َُ
ص ّدقًا ل َما بَ ْ َ َ
َ
السماوية واألدين السابقة كلها نسخت هبذا الدين الكامل وهبذه الشريعة الناسخة الكاملة املهيمنة ،وهذا أمر يرتتب
عليه أمور أخرى؛ أن الذي يعرض عن حكم الشريعة ويتّبع تشريع مساوي يف أصله -أنزل على نيب من أويل العزم من
الرسل ،-فحكمه يف كتاب هللا أبنه كافر مرتد خارج عن دين هللا؛ رغم أنه اتبع تشريع مساوي وأحكام أرسلت على
رسول ،بل على من هو من أويل العزم من الرسل؛ فكل هذه األمور مل تشفع له؛ ألنه أعرض عن الشرعية الناسخة
واتبع التشريع املنسوخ ،فالدائرة تدور بني ًنسخ ومنسوخ وكالمها يرجع إىل مصدر مساوي ،فما ابلكم مبن يعرض عن
الشرعية اخلامتة الكاملة الناسخة ،ليُ َح ِّكم أراء وأهواء ما أنزل هللا هبا من سلطان؟!
يقول ابن حزم يف كتابه (اإلحكام يف أصول األحكام)( :ال خالف بني اثنني من املسلمني أن هذا منسوخ ،وأن من
حكم حبكم اإلجنيل مما مل أيت ابلنص عليه وحي يف شريعة اإلسالم فإنه كافر مشرك خارج عن اإلسالم)

) اه .

(

ونفس املعىن يقوله شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى ( :ومن بدل شرع األنبياء وابتدع شرعا فشرعه ابطل
اَّللُ)
ال ُيوز اتباعه كما قال( :أ َْم َهلُْم ُشَرَكاءُ َشَرعُوا َهلُْم ِم َن ال ِّدي ِن َما َملْ َأيْ َذ ْن بِِه َّ

8

(

(

متسكوا بشرع مبدل منسوخ).

) اه .

9

سورة يونس\.32
()746
اإلحكام يف أصول األحكام) إلبن حزم الظاهري .173\5
()747
سورة الشورى\.21
()748
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)؛ وهلذا كفر اليهود والنصارى ألهنم
4

7

وهنا لطيفة ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية يف هذه الفتوى( :أن اتباع اليهود والنصارى لذلك التشريع املنسوخ داخل يف
5

0

اَّللُ)( ) ،فهذا التشريع الذي أنزل على اليهود والنصارى
قوله تعاىل( :أ َْم َهلُْم ُشَرَكاءُ َشَرعُوا َهلُْم ِم َن ال ِّدي ِن َما َملْ َأيْ َذ ْن بِِه َّ
يف أصله قبل أن يعرتيه التحريف هو شرع أذن هللا به؛ ولكن عندما نسخ هذا التشريع بتشريع آخر مستقر صار هذا
التشريع املنسوخ املذكور ممّا مل أيذن به هللا ،وإن كان يف أصله أنزل من عند هللا -عز وجل-؛ ألن هللا تعاىل أنزل بعده
ني أَظْ ُه ِرُك ْمَ ،ما َح َّل لَهُ إَِّال أَ ْن
تشر ًيعا آخر
وسى َحيًّا بَ ْ َ
ً
ًنسخا له ،كما قال –صلى هللا عليه وسلم( :-لَ ْو َكا َن ُم َ
يَتَّبِ َع ِين)

(

).

1

7

5

وهذا الكالم كله يف التشريع املنسوخ؛ فما ابلكم ابلتشريع الوضعي ،الذي هو واضع ًنبليون وجستنيان وسائر هؤالء
الكفار ،فهذا أوىل ابلكفر من الذي يتبع تشريع منسوخ يف التوراة واإلجنيل.
وقد نقل ابن القيم اإلمجاع على كفر الذي يتبع تشريع منسوخ ،ويدخل يف هذا اإلمجاع من ابب أوىل الذي يتبع تشريع
وضعي ،فاإلمجاع فيه مركب ،يقول ابن القيم يف كتابه (أحكام أهل الذمة)( :وقد جاء القرآن ،وصح اإلمجاع أبن دين
اإلسالم نسخ كل دين كان قبله ،وأن من التزم ما جاءت به التوراة واإلجنيل ،ومل يتبع القرآن ،فإنه كافر ،وقد أبطل هللا
كل شريعة كانت يف التوراة واإلجنيل وسائر امللل ،وافرتض على اجلن واإلنس شرائع اإلسالم ،فال حرام إال ما حرمه
(

اإلسالم ،وال فرض إال ما أوجبه اإلسالم).

) اه .

2

5

7

ولو أردًن أن نعقد مقارنة بني ما يف التوراة واإلجنيل -قبل أن يعرتيهما التحريف ،بل حىت بعد أن اعرتامها التحريف-
وبني ما يف القوانني الوضعية من أحكام ،فنقارن األحكام اليت يف التوراة واإلجنيل رغم حتريفهما وبني ما يف القوانني
الوضعية من أحكام ،من حيث صالحها حلكم البشر؛ فسنجد بال شك أن التوراة واإلجنيل أصلح حلكم البشر من
هذه القوانني الوضعية.
جمموع فتاوى إبن تيمية .365\35
()749
سورة الشورى\.21
()750
أخرج اإلمام أمحد يف مسنده ( )14631من حديث جابر بن عبد هللا ،وحسنه األلباين.
()751
كتاب أحكام أهل الذمة البن القيم .533\1
()752
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وجها
وهذا بعد أن اعرتامها التحريف ،فما ابلكم أبصلهما قبل أن يعرتيهما التحريف ،فلو عقدًن مقارنة لن جند ً
أصال ً
للمقارنة بني تلك األحكام اليت هي يف أصلها من عند هللا ،وبني تلك القوانني اليت متثل قمة ما وصلت إليه زابلة
كفرا أكرب خمرج من امللة.
كافرا ً
األفهام واألوهام؛ ورغم هذا كان من يتبع تلك األحكام املنسوخة ً
النهي عن اتباع اهلوى ومناسبة هذا النهي لآلايت:
احلَِّق)؛ فأمر هللا تعاىل رسوله -صلى
اَّللُ َوَال تَتَّبِ ْع أ َْه َواءَ ُه ْم َع َّما َجاءَ َك ِم َن ْ
اح ُك ْم بَْي نَ ُه ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
بعد هذا قال تعاىل( :فَ ْ
هللا عليه وسلم -أشرف اخللق بتحكيم شرعه ،مث بعد األمر جاء النهي ابلتحذير عن مغبة اتباع اهلوى ،وهذا األمر
توجه من هللا لرسوله -صلى هللا عليه وسلم -أشرف خلقه ،وهذا األمر يشمل كل من هو دون الرسول -صلى هللا
عليه وسلم ،-وهذا األمر ال ُيتمل النقاش؛ مث ُي ّذر تعاىل نبيه الصادق املصدوق خامت األنبياء –صلى هللا عليه وسلم-
من مغبة اتباع أهواء القوم ،فكل من هو دون النيب -عليه الصالة والسالم -فهو أوىل ابلتحذير من ذلك؛ وهي ابلفعل
شريعة األهواء ،وكل شرع غري شرع هللا تعاىل فإمنا هو هوى حمض ،فهي قسمة ثنائية حق وابطل ،شرع وهوى ،فكل
شرع خالف شرع هللا فهو هوى حمض.
أيضا لنيب من األنبياء وهو داود -عليه وعلى نبينا الصالة والتسليم،-
وهذه اآلية تذكرًن آبية أخرى؛ اخلطاب فيها ً
اَّللِ إِ َّن الَّ ِذين ي ِ
َّاس ِاب ْحل ِق وَال تَتَّبِ ِع ا ْهلوى فَي ِ
اك َخلِي َفةً ِيف ْاأل َْر ِ
ضلُّو َن
ك َع ْن َسبِ ِيل َّ
ود إِ ًَّن َج َع ْلنَ َ
ضلَّ َ
( َي َد ُاو ُ
اح ُك ْم بَ ْ َ
ض فَ ْ
ََ
ََ ُ
ني الن ِ َ ّ َ
3

5

ِ ( )
عن سبِ ِيل َِّ
أيضا يف معرض احلديث عن موضوع
احلِ َس
اب َش ِدي ٌد ِمبَا نَ ُسوا يَ ْوَم ْ
اب)  ،وهذه اآلية ً
اَّلل َهلُْم َع َذ ٌ
َْ َ
احلاكمية ،وهي مسألة حتتاج منا وقفة ،ملاذا أييت التحذير من اتباع اهلوى يف مقام األمر بتحكيم شرع هللا؟

ألن اهلوى هو السبب الرئيسي يف االحنراف عن شرع هللا ،واإلعراض عن حتكيم حكم هللا تعاىل ،وعن األخذ أبمره
وهني ،وهو السبب الرئيسي للوقوع يف ذلك املكفر؛ وليس األمر كما يردد البعض أبن اهلوى مانع من موانع التكفري؛
فكيف يصري اهلوى الذي حذر هللا منه يف معرض األمر بتحكيم شرعه مانع من موانع التكفري؟ ومل يكتف هللا هبذا بل
كرر األمر والنهي مرتني ،فبعد هذه اآلية آبية واحدة ُكرر األمر وُكرر النهي ،يف إشارة إىل أن اهلوى هو السبب الرئيسي
يف اإلعراض عن شرع هللا وحتكيم اآلراء ،أي السبب الرئيسي يف الكفر والردة.
سورة ص\,26
()753
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التحذير من دعاة الوحدة البدعية اليت تكون على حساب املنهج:
ِ
ِ
ِ ِ
اجا) ،والضمري يف قوله تعاىل ( ِمْن ُك ْم) ُيتمل أمرين؛ األمر األول :أن يعود
مث قال تعاىل( :ل ُك ٍّل َج َع ْلنَا مْن ُك ْم ش ْر َعةً َومْن َه ً
هذا الضمري على األمم السابقة للنيب -عليه الصالة والسالم -بشرائعها وأديهنا املختلفة ،والقول الثاين :أن يعود
احملمدية ،فيكون املعىن أي لكل عبد ولكل رجل طريق( ،فَ ِري ًقا َه َدى َوفَ ِري ًقا َح َّق َعلَْي ِه ُم
الضمري إىل األمة ّ
4

5

7

5

5

َّاللَةُ)( )( ،فَ ِريق ِيف ْ ِ
السعِ ِري)  ،فاخلطاب يشمل على القول الثاين أمة النيب -صلى هللا عليه
الض َ
يق ِيف َّ
اجلَنَّة َوفَ ِر ٌ
ٌ
وسلم -بطوائفها وفرقها ،اليت أخرب عنها النيب فقال أن األمة ستفرتق إىل بضع وسبعني فرقة ،كلها يف النار إال واحدة.
(

)

وكال القولني يدخالن يف اآلية فال تعارض بينهما ،فاألية تشمل األمم املختلفة كما تشمل أمة حممد -صلى هللا عليه
5

6

وسلم ،-فيكون معناها كقوله تعاىل( :إِ َّن َس ْعيَ ُك ْم لَ َش َّىت)( )؛ إنسان آمن هبذا الدين والتزم به ح ًقا وصدقًا ،وإنسان
آمن به ولكنه احنرف عن الطريق املستقيم ،وهم األكثر بنص حديث النيب -صلى هللا عليه وسلمَ ( :-وإِ َّن َه ِذهِ ْاأل َُّمةَ
ٍ
ث وسبعِني ِملَّةًُ ،كلُّها ِيف النَّا ِر إَِّال و ِ
اح َد ًة)
َستَ ْف َِرت ُق َعلَى ثََال َ َ ْ َ
َ
َ

(

).

7

5

اَّلل َجلعلَ ُكم أ َُّمةً و ِ
اَّللِ مرِجع ُكم َِ
استَبِ ُقوا ْ ِ ِ
مج ًيعا
اح َدةً َولَ ِك ْن لِيَ ْب لَُوُك ْم ِيف َما َ
آات ُك ْم فَ ْ
اخلَْي َرات إ َىل َّ َ ْ ُ ْ
مث يقول تعاىلَ ( :ولَ ْو َشاءَ َُّ ََ ْ َ
فَيُنَ بِّئُ ُك ْم ِمبَا ُكْن تُ ْم فِ ِيه َختْتَلِ ُفو َن) ،ويف هذا اآلية داللة يف غاية اخلطورة ،ونذكر أن هذه اآلية ذكرت يف سياق احلديث عن
دائما نسمع احلديث عن الوحدة ،وكثري من الناس يدندنون حول هذا األمر ،أننا البد ان نتحد،
موضوع احلاكمية؛ ً
والبد أن جنتمع على قلب رجل واحد ،وليس هناك عاقل ينكر أن الوحدة مطلب شرعي وواقعي ،ولكن على أي
أساس نتحد؟ وعلى أي منهج وأي دين وأي عقيدة؟
ودب ،جتمع كل غث ومسني ،وكل صاحب بدعة وكل صاحب ضاللة؛ جتمع
هب ّ
فهم يريدوهنا وحدةً جتمع كل من ّ
املرجئ والصويف واألشعري واملاتريدي ،فهم يرحبون بكل فكر وبكل أحد ،وهذه هي الوحدة اليت يطالبون هبا.
سورة األعراف\.30
()754
سورة الشورى \.7
()755
سورة الليل\.4
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7

وهلذا جاء هذا التحذير من هللا تعاىل( :وَال تَتَّبِع أَهواءهم ع َّما جاء َك ِمن ْ ِ
ِ
ِ ِ
اجا) ،هللا
احلَِّق ل ُك ٍّل َج َع ْلنَا مْن ُك ْم ش ْر َعةً َومْن َه ً
َ ْ ْ َ َُ ْ َ َ َ َ
عز وجل -أنزل الرسل وختمهم مبحمد -صلى هللا عليه وسلم ،-وأنزل علينا الكتاب املبني ،ووضح فيها احلق كلاحملجة البيضاء ،اليت ليلها كنهارها ال
تبيني ،وبني النيب -عليه الصالة والسالم -أبلغ تبيني ،مثّ توفّاه هللا وقد تركنا على ّ
يزيغ عنها إال هالك ،قال -صلى هللا عليه وسلم( :-إين قد تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها :كتاب هللا
8

5

7

وسنيت)( ) .فأمرًن -صلى هللا عليه وسلم -ابلوحدة الصحيحة ،وهي الوحدة حول املنهج وليس الوحدة اليت تبعض
وحترف هذا املنهج.
فاهلل -سبحانه وتعاىل -يقول هلؤالء الناس ،أن هذه الدعوة اليت تنادون هبا على حساب املنهج ،وعلى حساب الشرع،
ِ
ِ
ِ ِ
اجا)؛ فاهلل -سبحانه وتعاىل -أوضح احلق
وعلى حساب احلكم ليس الوحدة املطلوبة( ،ل ُك ٍّل َج َع ْلنَا مْن ُك ْم ش ْر َعةً َومْن َه ً
لعباده ،مث تركهم مبا يف قلوهبم من هدى وصالح ،و مبا يف قلوهبم من رغبة يف اتباع احلق ،واتباع الناس للحق يتوقف
على مدى ما يف قلوهبم من رغبة يف اتباع احلق ،وقبل ذلك يتوقع على مشيئة هللا تعاىل ،الذي يهدي من يشاء ويضل
من يشاء.
فليس معىن الوحدة أن حنرف املنهج حىت يتبعنا الناس ،الرغبة يف أتليف القلوب ال تكون على حساب املنهج ،فهذا
اَّلل َجلعلَ ُكم أ َُّمةً و ِ
اح َد ًة) ،ولكن هي سنة أن
املعىن الذي تريدونه هللا تعاىل قادر على حتقيقه؛ قال تعاىلَ ( :ولَ ْو َشاءَ َُّ ََ ْ َ
آات ُك ْم)؛ واملراد مبا آاتًن
ينقسم الناس ليبتلي هللا الصادق من الدعي الكاذب؛ فاحلكمة من ذلك ( َولَكِ ْن لِيَ ْب لَُوُك ْم ِيف َما َ
سبيال.
هذا الكتاب وهذا الشرع؛ فينظر من يتمسك به صدقًا وح ًقا ،وينظر من يتخذ بني ذلك ً
فتجميع الناس إمنا يتم على كتاب هللا وسنة نبيه -عليه الصالة والسالم ،-ولو نظرت لتلك اآليت اليت أتمر ابلوحدة
أوال ابلتمسك بكتاب هللا وحببل هللا ،مث بعد التمسك أييت النهي عن االفرتاق؛ وانظر
وتنهى عن الفرقة ،جتد أهنا أتمر ً

املستدرك على الصحيحني) للحاكم (.)319
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اَّللِ َِ
لقوله تعاىل( :و ْاعتَ ِ
مج ًيعا َوَال تَ َفَّرقُوا)
ص ُموا ِحبَْب ِل َّ
َ
ِ
ِ
ين َوَال تَتَ َفَّرقُوا فِ ِيه)
أَق ُ
يموا ال ّد َ

(

9

(

5

)؛ فقدم األمر ابالعتصام مث هنى عن الفرقة ،وقال تعاىل( :أَ ْن
0

7

6

فأوال نقيم الدين مث أييت النهي عن االفرتاق.
)ً ،

اخلي ر ِ
ِ
ات) يف معرض حديثه عن احلاكميّة :هو التمسك بكتاب هللا وسنة نبيه والتمسك
واملراد بقوله تعاىل( :فاستَب ُقوا َْْ َ
اَّللِ مرِجع ُكم َِ
ِ
مج ًيعا فَيُنَ بِّئُ ُك ْم ِمبَا ُكْن تُ ْم فِ ِيه َختْتَلِ ُفو َن) ،فيوم القيامة ُيكم بني الذي اتبع وبني الذي ابتدع.
بشرعه؛ (إ َىل َّ َ ْ ُ ْ
يقول سيد قطب -رمحه هللا -يف تفسريه هلذه اآلية( :بذلك أغلق هللا -سبحانه -مداخل الشيطان كلها ،وخباصة ما
يبدو منها خريا وأتلي ًفا للقلوب وجتميعا للصفوف ،ابلتساهل يف ٍ
شيء من شريعة هللا ،يف مقابل إرضاء اجلميع! أو يف
ً
ً
مقابل ما يسمونه وحدة الصفوف! إن شريعة هللا أبقى وأغلى من أن يضحى جبزء منها يف مقابل شيء قدر هللا أال
يكون! فالناس قد خلقوا ولكل منهم استعداد ،ولكل منهم مشرب ،ولكل منهم منهج ،ولكل منهم طريق .وحلكمة من

حكم هللا خلقوا هكذا خمتلفني).

(

)اه .

1

6

7

وانظر لفقه سيد -رمحه هللا ،-وقارن بني فقه سيد -رمحه هللا -وبني فقه هؤالء الذين ك ّفروا وضلّلوه؛ يف حني أهنم مل
يكفروا اجملمع على كفره ،الذي بدل شرع هللا ،والذي واىل اليهود والنصارى وأعاهنم ابملال والدم والعرض مل يكفروه،
فأي ضالل وأي ران فوق القلوب؟!
فصنفت
ذلك الرجل احملموم -ربيع املدخلي ،-كتب كتابني يف تكفري سيد -رمحه هللا -ومل يكفر اجملمع على تكفريهُ ،
(احلد الفاصل بني احلق والباطل) (الينابيع )..فباهلل أي ضالل فوق هذا الضالل؟ وأي ران على القلوب فوق ذلك
الران؟ وأين كان هذا الكالم الذي ذكره ربيع وغريه من قبل؟ وهذا الكالم وهللا نعرفه قبل أن يكتب هذا الكتاب،
ونعرف زيدة عنه من أخطاء سيد -رمحه هللا ،-ولكن ليس هذا هو اإلنصاف ،وليس هذا هو منهج أهل السنة
علما من أعالم عصره إال وتكلم فيه ،فخالف منهج أهل السنة واجلماعة يف نقد
واجلماعة يف النقد ،ما ترك ً
رحال وال ً
الرجال فهو مبتدع.
سورة آل عمران\.103
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سورة الشورى\.13
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ملاذا مل أيتينا هذا الشيخ الفذ من قبل بكالمه وآرائه؟ وهذا الكالم نعرفه قبل عشرة سنوات ،ويعرفه أي طالب علم،
ونعرف أن الرجل له أخطاء وله زالت وال ندعي فيه العصمة ،ونسأل هللا أن يغفرها له؛ ولكن ملاذا مل يظهر هذا الكالم
إال بعد حرب اخلليج؟ وملاذا مل يظهر إال عندما أصبح سيد علم من أعالم الدعوى يف اجلزيرة؟
كثريا بذكر سيد؛ فأراد أن يضرهبما بضرب سيد ،فالنية مل تكن هلل ،ومل تكن النية
ألنه رأى أن سلمان وسفر يتحدثون ً
إلظهار خطأ أو التنبيه على خلل وإمنا كانت النية إرضاء شهوات احلكام والدفاع عنهم ،واجلزاء من جنس العمل،
وقارن بني مسعة هذا السيد وبني مسعة هذا الرجل ،وهذا يف الدنيا أما يف اآلخرة فأهوال تنتظر.
ونرجع لكالم سيد -رمحه هللا-؛ والشيطان أكثر ما أييت للناس من ابب اخلري ،فال أيتيهم من ابب الشر احملق ،بل أييت
الناس من ابب اخلري وأتليف للقلوب وجتميع الصفوف وإرضاء اجلميع ،حىت دخلوا قبة الربملان ،واهليئة الربملانية لكربى
احلركات اإلسالمية يف العامل كانت تضم اثنني من النصارى ،وهذا يف أوج قوهتا ويف عصرها الذهيب ،وليس هناك معىن
هلذا اخللط.
أحد كبار الدعاة املعاصرين كان يتحدث عن ندوة يف أملانيا ،وكان يتحدث عن موقف اإلسالم من النصارى فقال:
"ملاذا خياف منّا النصارى؟ وملاذا ينظرون لإلسالم وكأنه شيء خميف ،هذا مفهوم خاطئ ،فالعالقة بيننا وبينهم عالقة يف

منتهى الود واحملبة ،حنن ليس علينا إال أن نعرض عليهم اإلسالم يف صورة مزركشة منمقة مزوقة ،فإن قبلواه فبها
ونعمت ،وإن مل يقبلوه فما علينا إال البالغ).
هذا رأي كربى احلركات اإلسالمية ،ويف نفس اجللسة قال عن احلكام" :هؤالء احلكام مساكني سذج أبريء ُيبون هللا
ورسوله ويتمنون اليوم الذي يطبقون فيه شرع هللا تعاىل".

وهذا كله من ضغط اجلاهلية املعاصرة ،فهؤالء القوم مل خيضعوا لكتاب هللا وسنة نبيه -عليه الصالة والسالم ،-بل
أخضعوا أعناقهم لتلك اجلاهلية ،ولذلك عملوا على إرضائها ،فما أمليت عليهم تلك اجلاهلية يطبقونه؛ وارجع للكالم
النفيس للكاتب حممد قطب يف كتابه (واقعنا املعاصر) ،حول ضغط اجلاهلية وأثر هذا الضغط يف احنراف الصحوة
اإلسالمية.
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والنيب -عليه الصالة والسالم -عندما أخربًن أن األمة ستفرتق إىل ثالث وسبعني فرقة ،مل أيمرًن أن نُوحد بني هذ الفرق
(

على أمر وسط بيننا وبينهم ،بل أمرًن أن نتبع ما كان عليه الصحابة فقال( :ما أًن عليه وأصحايب)
3

(

6

) ،ويف رواية

2

7

) ،واجلماعة :أن تكون على احلق ولو كنت وحدك ،فاملسألة ليست مسألة عدد

أخرى صحيحة( :وهي اجلماعة)
وال كم بل مسألة كيف.

ِ
وك َع ْن بَ ْع ِ
ك
ض َما أَنْ َزَل َّ
اح ُك ْم بَْي نَ ُه ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اح َذ ْرُه ْم أَ ْن يَ ْفتِنُ َ
اَّللُ إِلَْي َ
اَّللُ َوَال تَتَّبِ ْع أ َْه َواءَ ُه ْم َو ْ
قال تعاىل بعد هذاَ ( :وأَن ْ
َّاس لََف ِ
اَّلل أَ ْن ي ِ
ض ذُنُوهبِِ ْم َوإِ َّن َكثِ ًريا ِم َن الن ِ
صيبَ ُه ْم بِبَ ْع ِ
اس ُقو َن)؛ فكرر هللا تعاىل هنا األمر
اعلَ ْم أََّمنَا يُِر ُ
فَِإ ْن تَ َولَّْوا فَ ْ
يد َُّ ُ
كرر النهي ،فالنهي يف هذا السياق تكرر مرتني؛ هنى هللا تعاىل فيها نبيه -عليه الصالة والسالم -عن اتباع
وكذلك ّ
األهواء؛ ويف هذا إشارة واضحة أن اهلوى هو السبب الرئيسي لالحنراف عن شرع هللا ،وابلتايل هو السبب الرئيسي
للوقوع يف الكفر والردة.
احلَِّق) ،فنهى عن اتباع اهلوى وترك مجلة احلق؛
والحظ أنه يف اآلية األوىل قال تعاىلَ ( :وَال تَتَّبِ ْع أ َْه َواءَ ُه ْم َع َّما َجاءَ َك ِم َن ْ
اح َذ ْرُه ْم أَ ْن
أما النهي الثاين فكان أشد وأدق وأبلغ ،ألنه كان هنيًا عن اتباع اهلوى يف االحنراف عن بعض احلق؛ ( َو ْ
وك َع ْن بَ ْع ِ
ك) ،ففي دين هللا ليس هناك فرق بني من ترك كل الدين ومن ترك بعضه ،فالذي
ض َما أَنْ َزَل َّ
يَ ْفتِنُ َ
اَّللُ إِلَْي َ
يشرع ولو جزئية واحدة خالفًا لدين هللا فقد كفر وخرج من امللة.
وه ْم إِنَّ ُك ْم
وهلذه اآلية مثيالت ذكرهنا من قبل؛ منها قوله تعاىل يف جزئية واحدة من جزئيات الدينَ ( :وإِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ
4

6

7

5

ض الْ ِكتَ ِ
اب َوتَ ْك ُف ُرو َن بِبَ ْع ٍ
لَ ُم ْش ِرُكو َن)( ) ،وقوله تعاىل( :أَفَتُ ْؤِمنُو َن بِبَ ْع ِ
ض)( ) ،وآية أخرى يف سورة النساء( :إِ َّن
َّ ِ
يدو َن أَ ْن ي ت ِ
ض َونَ ْك ُف ُر بِبَ ْع ٍ
اَّللِ َوُر ُسلِ ِه َويَ ُقولُو َن نُ ْؤِم ُن بِبَ ْع ٍ
َّخ ُذوا
ني َّ
ض َويُِر ُ
ين يَ ْك ُف ُرو َن ِاب ََّّللِ َوُر ُسلِ ِه َويُِر ُ
يدو َن أَ ْن يُ َفِّرقُوا بَ ْ َ
َ
الذ َ

سنن الرتمذي ().2641
()762
مسند اإلمام أمحد (.)16937
()763
سورة األنعام\.121
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سورة البقرة\.85
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6

6

ِ ِ
ِ
ب ِ
ين َع َذ ًااب ُم ِهينًا)( ) ،فختم هذه اآلية بنفس السياق
ك َسبِ ًيال * أُولَئِ َ
ني َذل َ
َْ َ
ك ُه ُم الْ َكاف ُرو َن َحقًّا َوأ َْعتَ ْد ًَن ل ْل َكاف ِر َ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن َحقًّا).
والصيغة ،بل وبنفس الكلمات اليت ختمت هبا أيت املائدة ،فقال( :أُولَئِ َ
َّاس لََف ِ
اَّلل أَ ْن ي ِ
ض ذُنُوهبِِ ْم َوإِ َّن َكثِ ًريا ِم َن الن ِ
صيبَ ُه ْم بِبَ ْع ِ
اس ُقو َن) ،وهذه
اعلَ ْم أََّمنَا يُِر ُ
مث قال تعاىل بعد ذلك( :فَِإ ْن تَ َولَّْوا فَ ْ
يد َُّ ُ
ول َال َُيزنْ َّ ِ
ين يُ َسا ِرعُو َن ِيف الْ ُك ْف ِر) ،وكقوله تعاىل:
الر ُس ُ
اآلية هي كقوله تعاىل يف مطلع هذه اآليتَ ( :ي أَيُّ َها َّ
ُْ َ
ك الذ َ
اَّللِ شي ئا أُولَئِ َّ ِ
ِ
(ومن ي ِرِد َّ ِ
ِ
ي َوَهلُْم ِيف
ين َملْ يُِرِد َّ
َ
اَّللُ فْت نَتَهُ فَلَ ْن متَْل َ
ك لَهُ ِم َن َّ َ ْ ً
ََ ْ ُ
اَّللُ أَ ْن يُطَ ِّهَر قُلُوبَ ُه ْم َهلُْم ِيف الدُّنْيَا خ ْز ٌ
ك الذ َ

ِ
اب َع ِظ ٌيم)
ْاآلخَرةِ َع َذ ٌ

(

7

7

6

) ،فاإلنسان قد ُيبط عمله وهو ال يدري ،وهذا أشد عقاب من هللا تعاىل.

النهي عن اتباع حكم اجلاهلية-:
اَّللِ حك ِ ٍ ِ
ِ
مث ختم هللا تعاىل هذه اآليت بقوله تعاىل( :أَفَحكْم ْ ِ ِ ِ
فصرح -
اجلَاهليَّة يَْب غُو َن َوَم ْن أ ْ
َح َس ُن م َن َّ ُ ً
ْما ل َق ْوم يُوقنُو َن)؛ ّ
ُ َ
لي؛ وانظر أنه يف أول اآليت كان الوصف اإلميان ويقابله
سبحانه وتعاىل -أن كل حكم غري حكم هللا تعاىل فهو جاه ّ
الكفر ،ويف منتصف اآليت كان الوصف هو اهلوى ومقابل له الشرع ،ويف آخر اآليت كان الوصف اجلاهلية ويف
وإما إسالم ،فالقضية ليس هلا أي
وإما جاهلية ّ
وإما هوىّ ،
وإما شرع ّ
وإما كفرّ ،
مقابلها اإلسالم؛ فالقضية ّإما إميان ّ
احتمال للتبعيض وااللتقاء ،فالقسمة ثنائية وال حتتمل غري هذا ،واجلاهلية وأحكامها ليست من الكفر األصغر.
يقول سيد -رمحه هللا( :-إن معىن اجلاهلية يتحدد هبذا النص .فاجلاهلية -كما يصفها هللا وُيددها قرآنه -هي حكم
البشر للبشر؛ ألهنا هي عبودية البشر للبشر ،واخلروج من عبودية هللا ،ورفض ألوهية هللا ،واالعرتاف يف مقابل هذا
(

الرفض أبلوهية بعض البشر ،وابلعبودية هلم من دون هللا)...

سورة النساء\.151-150
()766
سورة املائدة\.41
()767
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)
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8

6

وقد بينّا هذا الكالم عند حديثنا عن منزلة احلاكمية من الدين ،ومن توحيد األلوهية ومن توحيد الربوبية وتوحيد األمساء
والصفات ،وه ذا الكالم يذكرًن بقول عامل آخر هو ( ،)..عندما ذكر لنا القواعد الثالث اليت تدور عليها الوثنية ،فقال
من ضمن القاعدة الثانية حتكيم شرع البشر واخلضوع له.
فاجلاهلية والوثنية ليست فرتة زمنية انتهت وحنن بريئون منها؛ وإمنا مها تدوران حول قواعد ونصوص؛ فكل من وقع فيها
ِ
ِ
ِِ
مبعىن
فقد وقع يف اجلاهلية والوثنية ،كما قال الشيخ الشنقيطي( :اإلشر َاك ِاب ََّّلل يف ُحكْمه واإلشر َاك به يف عبادته كالمها ً
و ٍ
نظام َِّ
احد ،ال فَر َق بينهما ألبتةَ ،فالذي ي ْت بع نظاما غري ِ
اَّللِ من
اَّللُ،
وقانوًن ُخمَالًِفا لشرِع َّ
غري ما َشَّر َعهُ َّ
ً
ْ
اَّلل ،وتشر ًيعا َ
َ َُ ً َ
ِ ِ
ِ
الصنم
يعبد
ضا عن نوِر
السماء الذي أَنْ َزلَهُ َّ
يفعل هذا هو َوَم ْن ُ
َو ْ
ض ِع البش ِرُ ،م ْع ِر ً
َ
اَّللُ على لسان رسولهَ ،م ْن كان ُ
فرق بينَهما ألبتةَ ٍ
بوجه من الوجوهِ).
ويسجد للوث ِن الَ َ
ُ

(

) اه .

9

6

إال أننا نقول أن اجلاهليّة على معنيني؛ معنًا مطلق ومعنًا مقيد ،فاجلاهلية ابملعىن املطلق انتهت ببعثته -عليه الصالة
والسالم ،-أما اجلاهلية املقيدة فما زالت ترتى وستستمر حىت يرث هللا األرض ومن عليها.
عندما ذكر ابن كثري هذه اآلية ،اليت هي آخر آية يف سياق احلديث عن احلاكمية ،بدأ احلديث عن الياسق وحكمه -
شرع الياسق،
وقد فصلنا احلديث عن هذا ،-فكان آخر كالم البن كثري يف تلك اآليت هي تلك الفتوى ،بكفر من ّ
وبكفر كل من وقع يف تلك الفعلة اليت وقع فيها اليهود والتتار ،يقول ابن كثري:
(وقَولُه تعاىل( :أَفَحكْم ْ ِ ِ ِ
اَّللِ ُحكْماً لَِق ْوٍم يُوقِنُو َن) ،ينكر تعاىل على من خرج عن حكم
َح َس ُن ِم َن َّ
اجلاهليَّة يَْب غُو َن َوَم ْن أ ْ
َُْ
ُ َ
هللا احملكم املشتمل على كل خري ،الناهي عن كل شر وعدل ،إىل ما سواه من اآلراء واألهواء واالصطالحات اليت
وضعها الرجال بال مستند من شريعة هللا؛ كما كان أهل اجلاهلية ُيكمون به من الضالالت واجلهاالت مما يضعوهنا
آبرائهم وأهوائهم ،وكما ُيكم به التتار من السياسات امللكية املأخوذة عن ملكهم جنكزخان الذي وضع هلم الياسق:
وهو عبارة عن كتاب جمموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شىت؛ من اليهودية والنصرانية وامللة اإلسالمية وغريها،
وفيها كثري من األحكام أخذها من جمرد نظره وهواه ،فصارت يف بنيه شرعا متبعا يقدمونه على احلكم بكتاب هللا وسنة

العذب النمري من جمالس الشيخ الشنقيطي .441\5
()769
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رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -.فمن فعل ذلك منهم فهو كافر ُيب قتاله حىت يرجع إىل حكم هللا ورسوله ،فال
ُيكم سواه يف قليل وال كثري)

(

) اه .

0

7

7

وهبذا نكون قد يتبني لنا من خالل الوجه الرابع داللة سياق اآليت مبحاوره األربع ،أن ذلك سياق اآليت يوضح من
أوله آلخره أن احلكم الثنائي بني اإلميان والكفر وبني الشرع واهلوى وبني اإلسالم واجلاهليّة ،فهي نصوص ترتى بعضها
بعد بضع يف احلكم ابلكفر والردة على هؤالء احلكام.

تفسري إبن كثري ط مكتبة الدار العلمية .119\3
()770
397

الوجه اخلامس يف بيان أن الكفر املذكور يف آايت املائدة هو الكفر األكرب
داللة تفسري الصحابة والتابعني لآلايت.
الوجه اخلامس يف الداللة على أن الكفر الوارد يف اآليت هو الكفر األكرب املخرج من امللة ،وهذا الوجه يدور ويتحدث
عن أقوال الصحابة والتابعني عن هذه اآليت واليت وردت إلينا ابألسانيد الصحيحة ،وحنن أشرًن لشيء من هذا عند
حديثنا عن أسباب النزول ،فسبب النزول كما يقول إبن القيم يوضح املراد من اآليت.
وأول ما بني أيدينا من أسباب النزول هو ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمر –رضي هللا عنها-
أنه قال( :أن اليهود جاءوا إىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-فذكروا له أن رجال منهم وامرأة زنيا ) ()...إىل
آخر احلديث ،والشاهد أن عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهما -ذكر أن هذه اآليت أنزلت يف ذلك الرجل وتلك
املرأة من اليهود ،الذين قارفوا فاحشة الزًن.
ومعىن أن يقول ابن عمر أن تلك اآليت أنزلت يف اليهود ،أن الكفر املذكور يف اآليت هو الكفر األكرب؛ وليس هناك
عاقل يقول أن كفر اليهود من ابب الكفر األصغر ،فلم يقل هذا حىت املرجئة؛ فالصحايب يقول كما يف الصحيحني ،أن
اآليت أنزلت يف اليهودين اللذان زنيا ،وهذا األمر مصرح أن الكفر املذكور هو الكفر األكرب.
(

)

(

)؛ من طريق أيب هريرة –رضي هللا عنه -أنه قال( :زىن

وكذلك هناك الرواية األخرى ذكرها اإلمام أمحد يف مسنده
وذكرها ابن حجر يف الفتح  167\12وابن كثري يف تفسريه

2

وابن جرير يف تفسريه
5

(

)

3 7
(

وأبو داوود يف سننه

)

7

رجل من اليهود ابمرأة ،فقال بعضهم لبعض :اذهبوا إىل هذا النيب فإنه بعث ابلتخفيف )... ،إىل آخر احلديث ،فهذا
صحيح البخاري ( ،)3635صحيح مسلم ( )1699واللفظ للبخاري.
()771
سنن أيب داود حديث رقم (.)4450
()772
تفسري الطربي .589 /4
()773
774أجده.
( ) مل
تفسري ابن كثري ط دار الكتب العلمية .104\3
()775
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أيضا تصريح من أيب هريرة –رضي هللا عنه -أن اآليت أنزلت يف اليهود ،وحنن نريد أن نعدد الصحابة الذي صرحوا
ً
وبينوا أن اآليت أنزلت يف اليهود؛ إذًا الصحايب الثاين بعد ابن عمر هو أبو هريرة -رضي هللا عنهم.-
6
(

77

والثالث :احلديث الذي أخرجه احلميدي يف مسنده( ) وأبو داود يف سننه  ،عن جابر بن عبد هللا -رضي هللا
عنهما -أنه قال( :زىن رجل ِمن أَه ِل فَ َد ٍك ،فَ َكتب أَهل فَ َد ٍك إِ َىل أ ًَُن ٍس ِمن الْي ه ِ
ود ِابلْ َم ِدينَ ِة ،أَ ْن َسلُوا ُحمَ َّم ًدا َع ْن
َُ ٌ ْ ْ
َ َُ
ََ ُْ
ِ
ك )..إىل آخر احلديث؛ وفدك منطقة قريبة من خيرب ،إ ًذا الشاهد أنه صرح أن اآليت نزلت يف اليهود.
َذل َ
8

(

)

77

)
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7
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7

والرواية الرابعة :هي ما رواه مسلم يف صحيحه( ) وأبو داود( ) والنسائي وابن ماجة ،وذكره ابن كثري يف تفسريه
جدا؛ ألن ألفاظها قوية ومصرحة ومعربة ،وهي من طريق الصحايب
وابن حجر يف الفتح  ،167\12وهذه الرواية مهمة ً
اجلليل الرباء بن عازب -رضي هللا عنه -أنه قال( :مر على النيب -صلى هللا عليه وسلم -بيهودي حممما جملودا )..إىل
ِ
آخر احلديث الذي مر معنا ،مث يقول الرباء بن عازبَ (( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل هللاُ فَأُولَئِ َ
ك ُه ُم الْ َكاف ُرو َن)َ ( ،وَم ْن َملْ
َّ ِ
ك هم الْ َف ِ
ِ
ِ
اس ُقو َن) يف الكفار كلها).اه .
َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل هللاُ فَأُولَئِ َ
ك ُه ُم الظال ُمو َن)َ ( ،وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أَنْ َزَل هللاُ فَأُولَئ َ ُ ُ
فاسرتجع هذا الصحايب -رضي هللا عنه -اآليت الثالث؛ مث قال أهنا أنزلت يف الكفار كلها ،ومن هذا احلديث
أوال :تصريح ذلك الصحايب الكرمي أن تلك اآليت الكرميات أنزلت يف الكفار ،وذكر الكفار معرفًا ابإلضافة
نستفيد؛ ً
إىل أن السياق يف اليهود ،فهذا تصريح واضح أن الكفر املذكور يف هذه اآليت يراد به الكفر األكرب.
وكذلك نستفيد من كالم الرباء -رضي هللا عنه -أن الكفر والظلم والفسق كلها مبعىن واحد ،فالصحايب اجلليل مل يفرق
فيقول األوىل يف كذا والثانية يف كذا ،وإمنا قال يف الكفار كلها؛ فهذا تصريح واضح من الرباء أن هذا اإلسقاط الثالثي
يتنزل على حالة واحدة وعلى نوع واحد ،يف هؤالء احلكام الذي أعرضوا عن حكم هللا وحكموا أرائهم وأهوائهم ،وهذه
الفوائد ذكرها الشيخ سفر يف شرحه لتلك اآليت.
مسند احلميدي (.)1331
()776
777جنده.
( ) مل
صحيح مسلم (.)1700
()778
سنن أيب داود (.)4448
()779
السنن الكربى للنسائي (.)11079
()780
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7

8

ذكرًن حىت اآلن أربعة صحابة؛ ابن عمر وأبو هريرة وجابر والرباء بن عازب -رضوان هللا عليهم ،-الرواية اخلامسة :وهي
رواية مهمة عن ابن عباس الذي نسبت إليه مقولة كفر دون كفر -وسنرجع إليه ابلتفصيل ،-وأشار إىل هذه الرواية ابن
كثري فقال يف تفسريه(:وقد روى العويف وعلي بن أيب طلحة الواليب عن ابن عباس أن هذه اآليت نزلت يف اليهوديني
(

اللذين زنيا)

1

7

8

)؛ وهذا الكالم يعين أن اآليت أنزلت يف اليهود ،وأن الكفر الوارد هو الكفر األكرب.
2

8

وما أشار إليه ابن كثري ذكره الطرباين يف معجمه( ) وذكره ابن جرير الطربي يف تفسريه مفصال ،وأشار إليه ابن حجر
يف (فتح الباري)  ،186\12وحنن ذكرًن هذه الرواية وذكرًن مجلة مشهورة جاءت هبا تلك الرواية( :وإًن كنا قوما شببة،
وكانت نساؤًن حسنة وجوهها ،وأن ذلك كثر فينا ،فلم نقم له ،فصرًن جنلد والتعبري)؛ ويف أول هذه الرواية يقول ابن
عباس -رضي هللا عنهما( :-ان رهطا أتوا النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-جاءوا معهم ابمرأة فقالوا :ي حممد ما أنزل
عليك يف الزًن؟ قال" :اذهبوا فائتوين برجلني من علماء بين إسرائيل") ،فهذا تصريح من ابن عباس أن تلك اآليت
أنزلت يف اليهود.
والرواية الثانية هي يف ذكر سبب النزول الثاين يف ذكر الطائفة العزيزة والذليلة واختالفهم يف الدية ،فالذي روى لنا هذا
3

السبب هو ابن عباس ،فهذه الرواية تفرد هبا ابن عباس ،فروى اإلمام أمحد يف مسنده( ) والنسائي وأبو داود وابن
حبان ،وصححه الشيخ أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ()2222؛ قال عن ابن عباس قال( :إن هللا -عز وجل -أنزل:
ِ
ِ
ك ه ِم الْ َف ِ
ِ
اس ُقو َن) ،أنزهلا هللا يف
ك ُه ِم الْ َكاف ُرو َن) َو(أُولَئِ َ
( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل هللاُ فَأُولَئِ َ
ك ُه ِم الظَّال ُمو َن) َو(أُولَئ َ ُ
الطائفتني من اليهود.)...
ففي كالم ابن عباس تصريح واضح أن الكفر املذكور يف اآليت هو الكفر األكرب ،بل كذلك تصريح منه كذلك أبن
الظلم والفسق والكفر كلها مبعىن واحد ،وهو الكفر األكرب املخرج من امللة؛ مث قال ابن عباس يف آخر األثر زيدة يف
التأكيد( :فيهما وهللا نزلت وإيمها عىن هللا -عز وجل.)-
تفسري ابن كثري ط دار الكتب العلمية .108\3
()781
املعجم الكبري للطرباين (.)11875
()782
حديث رقم (.)2212
()783
400

7

وليس هذا فقط ما ورد عن ابن عباس أن الكفر املذكور هو الكفر األكرب ،وإمنا هناك رواية عجيبة ولكنها قليلة
ِ
ك
َنزَل َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
االنتشار بني أهل العلم ،ذكرها اإلمام النسائي يف سننه ،يف ابب أتويل قوله تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
ُه ُم الْ َكافُِرو َن)؛ عن ابن عباس قال:
(كانت ملوك بعد عيسى ابن مرمي -عليه الصالة والسالم -بدلوا التوراة واإلجنيل ،وكان فيهم
قيل مللوكهم :ما جند شتما أشد من شتم يشتموًن هؤالء ،إهنم يقرءونَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا

الْ َكافُِرو َن)

(

4

8

7

مؤمنون يقرءون التوراة
ك ُه ُم
أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ

)  ،وهؤالء اآليت مع ما يعيبوًن به يف أعمالنا يف قراءهتم ،فادعهم فليقرءوا كما نقرأ ،وليؤمنوا كما آمنا،
(

فدعاهم ،فجمعهم ،وعرض عليهم القتل أو يرتكوا قراءة التوراة واإلجنيل إال ما بدلوا منها)...

).

5

ك ُه ُم الْ َكافُِرون) ليس مبعناها فقط بل لنصها كانت
وهذه الرواية مصرحة أن هذه اآلية ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
مذكورة يف التوراة؛ وهذا يؤكده ما ذكرًنه من قبل أن األدين الثالث تواطأت واتفقت ،أن احلكم بغري ما أنزل هللا كفر
أكرب خمرج من امللة ،وهذا يؤكده أن مسائل االعتقاد ال تتغري من نيب آلخر ،وهذا يؤكده ويقرره ما ذكرًن من اإلمجاع
املركب الذي ذكره ابن تيمية ،أن احلكم بغري ما أنزل هللا كفر إبمجاع مركب عن املسلمني واليهود والنصارى.
وهذه الرواية مرجحة أن الكفر املذكور هو الكفر األكرب من خالل قرائن ثالث؛ القرينة األوىل :أهنم قالوا( :ب ّدلوا)،
والتبديل كفر أكرب خمرج من امللة ابإلمجاع ،القرينة الثانية :أهنم قالوا( :ما جند شتما أشد من شتم يشتموًن هؤالء)؛
ك ُه ُم الْ َكافُِرون) ،وأعلى درجة يف السب الشتم هي االهتام ابلكفر
فوصفوا هذا اآلية ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
األكرب ،وحنن فصلنا يف هذا األمر ووضحناه ،عندما حتدثنا عن داللة اللغة اليت صيغت هبا تلك اآليت؛ وقلنا أن البناء
اللغوي لآلية يدل على أعلى درجة يف الكفر ،وأهنم بلغوا غاية الكفر وأهنم خمتصون به ،فالبناء اللغوي يؤكد هذا املعىن.
القرينة الثالثة :أن امللك عرض عليهم القتل أو يرجعوا إىل هذا الدين احملرف ،والتهديد ابلقتل ال يكون برمي هذه
الطائفة املذمومة ابلكبرية واملعصية ،وإمنا التهديد ابلقتل دليل على أن املؤمنني كانوا يكفرون هذه الطائفة وخيرجوهنا عن
الدين.
سورة املائدة\44
()784
سنن النسائي (.)5400
()785
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(

وهناك رواية مؤكدة هلذا املعىن ،وهي كذلك عن ابن عباس ،ذكرها ابن جرير الطربي يف تفسريه
8

7

) ،وذكرها السيوطي

7

يف الدر املنثور( ) ،وذكره الدكتور عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف يف كتابه (الفسق معناه وأقسامه) ص  ،16قال
ابن عباس( :كل شيء نسبه هللا إىل غري أهل اإلسالم من اسم مثل(خاسر) ،فإمنا يعين به الكفر ،وما نسبه إىل أهل
اإلسالم ،فإمنا يعين به الذنب) اه
ك ُه ُم
والشاهد قول ابن عباس أن هذه الصفات إذا أنزلت على غري املسلمني فاملراد هبا الكفر ،فقوله تعاىل( :فَأ ُْولَئِ َ
الْ َكافُِرو َن) أنزلت على اليهود برواية ابن عباس نفسه؛ إ ًذا على مقتضى هذه القواعد اليت ذكرها ابن عباس ،إ ًذا فاملراد به
الكفر األكرب ،وكذلك (الظاملون) و(الفاسقون) بتصريح ابن عباس نفسه ،وهذه القاعدة مبنية على القاعدة اليت قلناها،
أن سبب النزول يوضح معىن اآلية؛ فإذا كان سبب النزول يف اليهود أو النصارى ،فاملراد به الكفر األكرب ،وإذا كان
سبب النزول يف املسلمني ،فننظر للقرينة؛ فهذا تصريح من ابن عباس أن (الكافرون) و(الظاملون) و (الفاسقون) يراد هبا
الكفر األكرب؛ ألن ابن عباس نفسه هو الذي روى لنا سبيب النزول؛ سواء السبب األول يف قصة اليهوديني الذين زنيا،
أو يف السبب الثاين يف ذكر الطائفتني من اليهود اللتني اختلفتا يف الدية.
يقول الشيخ حممد شاكر الشريف يف كتابه (إن هللا هو احلكم)ص ( :87وقول (نزلت يف أهل الكتاب)؛ إمنا هو لبيان
صفة احلاكم الذي خيرجه حكمه املخالف عن ملة اإلسالم)

(

) اه .

8

8

فالشيخ جعل هذه املقولة تعين أن الفعل كفر أكرب ،فمن فعل نفس هذه الفعلة اليت فعلها أهل الكتاب قد خرج من
امللة؛ وصار يف دائرة الكفر اليت جتمعه مع اليهود والنصارى.
ومن العجب أن أقوام ال يعرفون من احلاكمية إال (كفر دون كفر) ،رغم أن هذه الكلمة نفسها حتتمل أمرين؛ األمر
األول :ضعف املسند عن ابن عباس ،فيرتجح أهنا من قول طاووس وليست من قول ابن عباس ،وهذا الذي قال به ابن
جرير يف تفسريه ،فطاووس أدرجها يف كالم ابن عباس؛ واألعجب من ذلك أن طاووس نفسه له ثالث آاثر يف تكفري
تفسري الطربي (.)575
()786
الدر املنثور يف التفسري ابملأثور جلالل الدين السيوطي ،دار الفكر – بريوت.105\1 ،
()787
788نطلع عليه وهذا تفريغ حريف لكالم الشيخ.
( ) مل
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6

احلجاج ،كما أخرجه ابن أيب شيبة يف كتاب (اإلميان) وصححه األلباين يف حتقيقه هلذا الكتاب ،والوجه الثاين :أن ابن
ّ
متاما عما نتكلم عنه ،وهذا سنذكره ابلتفصيل يف مقام آخر؛ إذًا عندًن عدد كبري من
عباس يتكلم عن موضوع خمتلف ً
صرحوا أن هذه اآليت الكرميات إمنا أنزلت يف اليهود ،مث عندًن تصريح البن عباس أن الكفر املذكور يف اآلية
الصحابة ّ
هو الكفر األكرب ،بقوله أن هذه األلفاظ من اخلسران والكفر وغريها إذا قيلت يف الكفار فتحمل مباشرًة على الكفر
األكرب ،وإذا أنزلت يف املسلمني فتحمل على الكفر األصغر إذا وجدت القرينة.
مث يذكر لنا ابن كثري بعض التابعني الذين قالوا هبذه املقولة ،يقول ابن كثري( :قال الرباء بن عازب وحذيفة بن اليمان
وابن عباس وأبو جملز وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد هللا بن عبد هللا واحلسن البصري وغريهم :نزلت يف أهل
الكتاب ،زاد احلسن البصري :وهي علينا واجبة ،وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري ،عن منصور عن إبراهيم ،قال
(

9

)

نزلت هذه اآليت يف بين إسرائيل ،ورضي هللا هلذه األمة هبا ،رواه ابن جرير ) اه .

وقال القرطيب يف تفسريه( :قال ابن مسعود واحلسن :هي عامة يف كل من مل ُيكم مبا أنزل هللا من املسلمني واليهود
(

والكفار)

0

) اه .

7

9

وقال القامسي يف تفسريه ( :فكل من ارتشى وبدل احلكم فحكم بغري حكم هللا؛ فقد كفر وظلم وفسق ،وإليه ذهب
ي؛ ألنه ظاهر اخلطاب)
الس ّد ّ

(

) اه .

1

7

9

وما نسبه القامسي للس ّدي ذكره الطربي ونقله عنه ابن كثري ،قال ابن كثري( :وقال السدي ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ

ك ُه ُم الْكافُِرو َن) يقول :ومن مل ُيكم مبا أنزلت فرتكه عمدا أو جار وهو يعلم ،فهو من الكافرين)
فَأُولئِ َ

(

تفسري ابن كثري ط دار الكتب العلمية .108\3
()789
تفسري القرطيب .190\6
()790
حماسن التأويل للقامسي .147\4
()791
تفسري ابن كثري ط دار الكتب العلمية .108\3
()792
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) اه .

2

إ ًذا تواطأت وتوافرت أقوال الصحابة والتابعني ،أن تلك اآليت البينات ابتداءً يف اليهود؛ مما يعين أن الكفر املراد يف
فضال عن عامل؛ فكفر اليهود
تلك اآليت يراد به الكفر األكرب املخرج من امللة ،وهذه املسألة ال خيالف فيها عاقل ً
والنصارى مما هو معلوم من الضرورة ،أنه الكفر األكرب املخرج من امللة.
ِ
ت
مث زاد بعض العلماء فقالوا( :وهي عامة يف املسلمني) كما قال احلسن ،أو كما قال السديَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أَنْ َزلْ ُ
فَتَ َرَكهُ َع ْم ًدا أ َْو َج َار َوُه َو يَ ْعلَ ُم ،فَ ُه َو من الكافرين)؛ ونُ َذ ّكِر بتلك القاعدة اليت ذكرها ابن عباس ونقلها عنه ابن جرير
ونقلها السيوطي ،أن ما ذكره هللا -عز وجل -من أمساء الوعيد اليت أنزلت وأريد هبا الكفار ،حتمل مباشرًة على الكفر
األكرب ،وما أنزله على املسلمني فتحمل على الكفر األصغر إذا وجدت القرينة؛ وهذا كان الوجه اخلامس الذي حتدثنا
فيه.

404

الوجه السادس يف بيان أن الكفر املذكور يف آايت املائدة هو الكفر األكرب
داللة الشرع.
(

)

الوجه السادس يف 3بيان أن الكفر يف آيت 9املائدة هو الكفر األكرب 7املخرج من امللة هو داللة الشرع ،واملراد

بداللة الشعر هنا هو حكم هذه املسألة واليت هي صورة سبب النزول واليت فعلها اليهود يف شرع هللا.
وحنن إستعرضنا هذه املسألة بتفصيل ممل ،فتكلمنا عن صورة فعل اليهود واليت هي إستبدال شرع هللا ابآلراء واألهواء،
احدا فحسب بل قلنا أن الشريعة اإلسالمية مبجموع أدلتها؛ بكلياهتا وبتفصيالهتا كلها تدور حول أن
ومل نذكر ً
دليال و ً
احلاكمية هلل تعاىل ،وعلى أن إستبدال الشرع ابآلراء األهواء كفر أكرب ،فليست تلك اآلية هي الدليل الوحيد يف هذه
املسألة ،وإمنا الشريعة كلها تدل عليها ،وسيأيت معنا يف الوجه السابع واألخري اإلمجاع على ذلك.
اسعا ،فالشريعة كلها
فالذي يريد أن يقتصر ويكتفي ابإلستدالل على كفر احلكام آبية املائدة نقول له :لقد ضيقت و ً
تدل على هذه القضية.

القاعدة األوىل :وجوب اجلمع بني أطراف األدلة وسائر النصوص الواردة يف املسألة الواحدة:
مبجردها هي نص يف حمل النزاع ،ولكن ملا إعرتاها من الشبهات واجلدل العقيم نقول لنفرتض
ورغم ذلك نقول أن اآلية ّ
حكما يف هذه املسألة أن نُنَ ِّحي سائر األدلة
أن اآلية ليست نص يف حمل النزاع فهل الواجب علينا إذا أردًن أن نصدر ً
ونقتصر على النظر يف دليل واحد؟
هذا ال يقوله عاقل ،وإمنا هناك قاعدة اثبتة من قواعد أهل السنة واجلماعة يف النظر واإلستدالل وهي وجوب مجع
أطراف األدلة وسائر النصوص اليت تتحدث عن هذه املسألة؛ مث خنرج بعد ذلك ابحلكم الصحيح من النظر والتأمل يف

بداية امللف (.)33
()793
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سائر النصوصّ ،أما اإلقتصار على دليل واحد فهذا مست أهل البدع الذين يبعضون اإلتباع ،والذين يبعضون األخذ
من الكتاب والسنة فيخفون ما خيالفهم ويظهرون ما يريدون.
كثريا شيخ اإلسالم إبن تيمية يف كتباه النفيس (منهاج السنة النبوية يف الرد على الشيعة
وهذه املسألة تكلم عنها ً
القدرية) وذكر أن من منهج املبتدعة يف النظر واإلستدالل أهنم يبعضون األدلة فيأخذون ويظهرون ما يوافقهم وخيفون
ويردون ما خيالفهم.
إذًا القاعدة األوىل اليت يتبني هبا مدى داللة الشرع على أن الكفر هنا هو الكفر األكرب هي وجوب اجلمع بني أطراف
بعضا ،فما أمجل هنا فُ ّسر هناك ،وما
بعضا ،ويوضح بعضها ً
األدلة الواردة يف املسألة الواحدة ،فالنصوص يفسر بعضها ً

فضال عن عامل.
صص هناك ،وهذه قاعدة ال مياري فيها عاقل ً
أُطلق قُيّد هنا ،وما عُ ّمم هنا ُخ ّ

أما اإلقتصار على نص واحد فهذه عادة املبتدعة ،ورغم هذا نقول أن هذا النص هو قطعي يف حمل النزاع ،ولكننا نقول
ذلك من ابب الفرض اجلديل ال غري ،فإذا كان هذا النص حمتمل ُنرُّده إىل ابقي النصوص واألدلة.
وهذه القاعدة ذكرها صاحب كتاب (عقيدة أهل السنة ،مفهومها وخصائصها وخصائص أهلها) الدكتور حممد بن
إبراهيم احلمد ،وهذا الكتاب من تقدمي الشيخ إبن ابز ،قال صاحب الكتاب يف ص  46يف ذكره خصائص أهل
السنة ،يف اخلصيصة الثانية عشر" :فهم ُيمعون بني النصوص الشرعية يف املسألة الواحدة ،ويردون املتشابه إىل احملكم
حىت يصلوا إىل احلق يف املسألة خبالف كثري من الطوائف اليت نسيت حظًا مما ذكرت به ،فنظرت للنصوص الشرعية
بعني عوراء فضلت وأضلت ،وذلك كحال املعطلة واملمثلة والقدرية واجلربية "

(

) اه .

4

فهؤالء القوم أصبحوا ينظروا للشريعة بعني عوراء فيأخذوا النصوص اليت توافقهم ويعرضوا عن األخرى ،وي ليتهم إستدلوا
بكالم هللا أو بكالم رسوله -هللا صلى هللا عليه وسلم -ولكنهم إستدلوا بقول الصحايب ،وسوف أنيت حلجية قول
الصحايب عند مجهور األصوليني عندما أنيت ألثر إبن عباس (كفر دون كفر).
794نطلع عليه ،وهذا تفريغ الكالم كما تلفظ به الشيخ.
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9

وعادة أهل البدع واإلفرتاق يف الدين أهنم إذا أرادوا أن يصدروا حكم ما فإهنم ينظروا للنصوص اليت تدور حول هذه
متاما عن النظر
القضية نظرة أُحادية ،مبعىن أهنم ينظرون إىل النصوص اليت ختدم ما إستقر ساب ًقا يف نفوسهم ،ويبتعدون ً

جدا ،وذكرًن أن املسألة فطرية ،فاملسألة هي من ابب توحيد
عن ما خيالفهم ،وحنن ذكرًن يف قضية احلاكمية أدلة كثرية ً
أمر ال إقرار عنه ،وأن اإلقرار به أمر
الربوبية الذي مل خيتلف فيها أحد من البشر حىت املشركني ،مما يعين أن اخلالف فيه ٌ

فطري.

وكذلك أشار إىل هذه القاعدة أيب الوليد الباجي صاحب كتاب (االستيفاء) ،وكذلك هذه املسألة من ضمن ( )..قال
يف ذكره خصائص أهل السنة واجلماعة يف النظر واإلستدالل ص " :265اخلامس اجلمع بني أطراف األدلة؛ وذلك أبن
يرجع إىل القرآن كله وإىل السنة كلها قبل تقرير أي حكم أو مسألة ،وأن ال يضرب كتاب هللا بعضه ببعض كما حذر
(

النيب عليه الصالة والسالم أمته من هذا "

) .اه .

5

9

7

وهؤالء القوم يضربون كتاب هللا بعضه ابلبعض ،ويرتتب على هذا الكالم إهتام صريح واضح لكالم هللا ابلتناقض،
فكيف يتكلم هللا -عز وجل -عن قضية احلاكمية يف موضع ما ويصف الذين يقعون يف التحاكم إىل غري ما أنزل هللا
ابلكفر الردة مث أييت يف مقام آخر ويصفهم ابلكفر األصغر؟
بل كيف ُيكم هللا -سبحانه وتعال-ى على الذين يستجيبون ابلطاعة يف مسألة فرعية ابلكفر األكرب كما قال تعاىل
وه ْم إِنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِرُكو َن)
( َوإِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ

(

)

6
التحاكم كقضية كليه ويصفها 9ابلكفر األصغر؟ يرتتب 7على هذا
مث أييت بقضية

القول الفاسد إهتام كالم هللا تعاىل ابلتناقض.

فمن صفات أهل السنة واجلماعة أهنم يؤمنون بكل ما جاء عن هللا تعاىل على مراد هللا ال على مراد أنفسهم ،وكذلك
بكل ما جاء عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على مراد رسول هللا –صلى هلل عليه وسلم -ال على مراد أنفسهم
795أطلع عليه  ،وهذا تفريغ الكالم كما تلفظ به الشيخ.
( ) مل
سورة األنعام\.121
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علما
وآرائهم ،وأهنم ال يبعضون اإلتباع فيؤمنون ببعض ويكرون ببعض ،وإمنا يؤمنون بكل ما أنزل إليهم ويتبعونه ً

وعمال.
ً

َّ ِ
ِ ِ
الس ْل ِم َكافَّةً)( ) أي عليكم أن تتبعو7ا اليت أنزلت عليكم مجلةً9واحدة دون
قال تعاىل ( َي أَيُّ َها الذ َ
ين َآمنُوا ْاد ُخلُوا يف ّ
الر ِاس ُخو َن ِيف الْعِْل ِم يَ ُقولُو َن َآمنَّا بِِه ُكلٌّ ِم ْن ِعْن ِد
تبعيض ودون ِرد للبعض وإتباع للبعض اآلخر كما قال تعاىلَ ( :و َّ
7
9
8
اإلتباع.
أهل السنة واجلماعة يف
َربِّنَا)( ) .وهذا هو منهج
وإمنا ضل من ضل من املبتدعة بتفريطهم يف هذه القادة ،واألمثلة على هذا كثرية منها قول املعطلة كاملعتزلة واألشاعرة
وغريهم ،فهؤالء القوم أخذوا بعض النصوص وتركوا البعض ،فأخذوا النصوص اليت تتحدث عن التنزيه كقوله تعاىل
7
تعاىل األمساء والصفات،
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ)( ) ولكنهم يف نفس 9الوقت أعرضوا عن تلك 9النصوص اليت تثبت هلل
(لَْي َ
فنفوا أمساء هللا وصفاته أو نفوا بعضها وأثبتوا بعضها.
وكذلك اخلوارج واملعتزلة نظروا للنصوص نظرة عوراء فأخذوا نصوص الوعيد وأعرضوا عن نصوص الوعد ،ومل يفرقوا يف
نصوص الوعيد بني الكفر األكرب املخرج من امللة وبني الكبائر .وكذلك على النقيض منهم املرجئة أخذوا نصوص
الوعد وأعرضوا عن نصوص الوعيد ،وكذلك مل يفرقوا يف نصوص الوعد بني من عنده أصل اإلميان وبني املشركني.
وكذلك الروافض فرقوا النصوص الشرعية؛ فأخذوا النصوص اليت تتحدث عن اخلضوع ألمر وهني النيب صلى هللا عليه
وسلم بدون التفريق بني الصحابة وغريهم ،وأعرضوا عن النصوص اليت تثبت األفضلية للصحابة الكرام ،ومحلوا نصوص
اليت أطلقها النيب عليه الصالة والسالم على من أييت من بعده فيبدل وُيرف؛ محلوها على أصحابه الكرام.

سورة البقرة\.208
()797
سورة آل عمران\.7
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سورة الشورى\.11
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كذلك القدرية نظروا للشريعة نظرة عوراء ،فأخذوا النصوص اليت تثبت للعبد مشيئة وإرادة ،وأعرضوا عن النصوص اليت
تثبت أن إرادة العبد ومشيئته إمنا هي من بعد مشيئة هللا تعاىل؛ فقالوا مقولة املشهورة بعدم خلق أفعال العباد ونفوا
القدر ،وعلى العكس منهم اجلربية أخذوا النصوص اليت تثبت أن ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن ،وأعرضوا عن تلك
النصوص اليت تثبت للعبد مشيئة وإرادة ،وهدى هللا أهل السنة واجلماعة ملا أختلفوا فيه من احلق إبذنه فجمعوا بني
األمرين .فكانوا أهل الوسط ،الوسط مبعناه الصحيح وليس الوسط احملرف ذلك املصطلح الذي ران عليه كثري من
معلما من معامل التمييع لدين هللا سبحانه وتعاىل.
اإلحنراف يف العصر احلديث فأصبحت الوسطية وأصبح اإلعتدال ً
وكذلك سائر املبتدعة فإهنم يبعضون اإلتباع فيأخذون البعض من النصوص يردون البعض اآلخر.
ولو أردًن أن نطبق هذه القاعدة على موضعنا فسنجد أمر عجيب ،سنجد أن هؤالء الذي ُيملون اآلية على الكفر
األصغر ليس عندهم مستند إال أثر إبن عباس ،هذا إذا سلمنا أنه يف موضوعنا؛ فأخذوا هذا األثر وتركوا تلك النصوص
القطعية الصحيحة الصرُية من كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم.
قاعدة وجوب اجلمع بني املتماثالت والتفريق بني املختلفات:
وهذا القاعدة :وجوب اجلمع بني أطراف األدلة يف املسألة الواحدة مرتبطة بقاعدة أخرى من قواعد أهل السنة اجلماعة
وهي اجلمع بني األمور املتماثلة والتفريق بني األمور املختلفة ،وهي قضية عقلية؛ فالعقل يقر هبذا ،يقول صاحب
كتاب (منهج أهل السنة واجلماعة يف تقرير مسائل اإلعتقاد)  " :404\2القاعدة الثالثة عشرة :اجلمع بني املتماثالت
والتفريق بني املختلفات وهي خاصة العقل الصحيح ،وصفة الفطرة السليمة ،وعليها قامت أحكام الشرع ،فالشيء
يعطى حكم نظريه ،وينفى عنه حكم خمالفه ،وال ُيوز العكس حبال :وهو أن يفرق بني متماثلني أو ُيمع بني
خمتلفني ...فكل من فرق بني متماثلني ،أو مجع بني خمتلفني من مبتدعة املسلمني يكون فيه شبه من اليهود والنصارى،
وهم إمامه وسلفه يف ذلك ".اه .
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إ ًذا فالواجب اجلمع بني املتشاهبات؛ كما يف قوله تعاىل ( َّاختَ ُذوا أَحبارهم ورْهبانَهم أَراباب ِمن د ِ
اَّللِ)
ون َّ
ْ َ َُ ْ َُ َ ُ ْ ْ َ ً ْ ُ

(

) ،قلنا من قبل

أن فعل اليهود يف آيت املائدة عندما إستبدلوا حد الرجل ابلتحميم واجللد هو صورة من هذه اآلية من سورة التوبة،

وذكرًن كالم أهل العلم يف هذه اآلية وأهنا يف جنس الشرك األكرب.
فيجب عليك أن تعطي للشيء حكم نظريه ال أن تعطي للشيء ضد حكم نظريه ،فيكون ذلك من التفريق بني
املتماثالت ،وعلى سبيل املثال هلذا التفريق بني املتماثالت قول األشاعرة واملاتريدية ،فهم ّفرقوا بني الذات والصفات،
رغم أن الصفات فرع من الذات ،والثانية أهنم فرقوا بني صفات هللا فأثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض الصفات.

جدا تبني التناقض الذي يقع فيه أهل البدع يف القدمي واحلديث ،وهي يف سياق كالمه عن
وهنا مقولة للرازي نفيسة ً
صفة السمع والبصر وهي من الصفات اليت يثبتها األشاعرة ،فبعد أن قرر إثباهتا قال" :وللمعتزلة هنا إشكالت،"..
عقال وال منلك أن ندفعها وإمنا العمدة على
وذكر إشكاالت املعتزلة مث قال" :وهي إشكاالت وردود صحيحة ً
(

النص"

).

1

0

8

فانظر إىل هذا التناقض ،هنا يقول العمدة على النص وهو نفى الصفات اليت أثبتها النص ومل يثبت إال سبع صفات،
وحىت هذا اإلثبات فيه ما فيه من التأويل.
ومر معنا كالم الشيخ األلباين يف اجلمع بني املتفرقات والتفريق بني املتماثالت؛ فجمع الشيخ بني الراب واحلكم بغري ما
ّ
أنزل هللا ،فالشيخ قال أنه ال فرق بني الذي يعصي هللا ابلراب والذي يعصيه ابحلكم بغري ما أنزل هللا ،وهذا من أصرح

صور اجلمع بني املتفرقات ،فجمع بني الذنب وبني الفعل املكفر ،وهذا ال يستقيم على مذهب أهل السنة واجلماعة.
ولشيخ اإلسالم إبن تيمية مقولة يف غاية النفاسة؛ يقول" :واملقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقدر قدر كالم هللا
ورسوله؛ بل ليس ألحد أن ُيمل كالم أحد من الناس إال على ما عرف أنه أراده ال على ما ُيتمله ذلك اللفظ يف
سورة التوبة\.31
()800
801جنده.
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كالم كل أحد فإن كثريا من الناس يتأول النصوص املخالفة لقوله؛ يسلك مسلك من ُيعل (التأويل) كأنه ذكر ما
ُيتمله اللفظ وقصده به دفع ذلك احملتج عليه بذلك النص وهذا خطأ؛ بل مجيع ما قاله هللا ورسوله ُيب اإلميان به.
فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض ،وليس االعتناء مبراده يف أحد النصني دون اآلخر أبوىل من العكس
فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول؛ فكذلك النص اآلخر الذي أتوله فيكون أصل مقصوده
(

معرفة ما أراده الرسول بكالمه "

) اه .

2

0

8

فيجب علينا أن نؤمن جبميع ما ثبت عن هللا ورسوله ،وليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض ،وليس أن نقبل
بعض النصوص ونرد بعضها؛ فما ابلك إذا كان هذا النص موقوف؟ وهل املوقوف مهما إرتقى يعارض به كالم هللا
تعاىل؟
يقول إبن عباس( :يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتقولون قال
(

أبو بكر وعمر؟)

8
0
وجعلوه ستار لبدعتهم ،وهو مل
األدعياء الذين تسرتوا به
) ،فإبن عباس نفسه 3يرد على هؤالء القوم

أبدا هذا املعىن الفاسد الذي يرمون إليه.
يقصد ً
فال بد أن يكون أصل مقصودك وهدف حبثك معرفة احلق ومعرفة مراد الشارع؛ ال أن يكون مقصودك ما تقرر عندك
وما تقرر يف إعتقادك وما تربيت ونشأت عليه ،فهذا إحنراف وتبعيض لإلتباع ،فال بد أن تتعامل مع النصوص حبياد
كمل وإبنصاف مطلق ،ال أن تتعامل معها بنظرة عوراء تريد ان تثبت منها ما استقر يف نفسك.
ِ
ك ُه ُم
َنزَل َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
نقول إذا أنزلنا هذه القواعد على موضوع احلاكمية؛ نسأل هل هذا النص ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
الْ َكافُِرو َن) هو منفرد يف اببه وال يوجد غريه يف هذه القضية العقائدية؟
جمموع الفتاوى .36\7
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"أراهم سيهلكون أقول :قال النيب صلى هللا عليه وسلم ،ويقول :هنى أبو بكر وعمر".
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ابلطبع ال بل حنن ذكرًن أن هذه املسألة أي حتكيم هللا وحده هي من أصل التوحيد ومن أصل اإلميان ،وهي الرتمجة
العملية لكلمة التوحيد (ال إله إال هللا) ،فذكرًن منزلة احلاكمية من مفهوم الدين ،ومنزلة احلاكمية من الشهادتني؛ شهادة
أن ال إله إال هللا وأن حممد رسول هللا ،وتكلمنا عن منزلة احلاكمية من توحيد الربوبية ،ومنزلة احلاكمية من توحيد
األمساء والصفات ،ومنزلة احلاكمية من توحيد األلوهية ،ومنزلة احلاكمية من اإلميان.
وذكرًن أن احلكم بغري ما أنزل هللا يتضمن مناقضة واضحة لكل هذه اجلزئيات؛ فهو يتضمن مناقضة واضحة ملفهوم
الدين فتلك القوانني الوضعية هي أدين يراد هلا أن حتل حمل دين اإلسالم ،وذكرًن كذلك أن احلكم بغري ما أنزل هللا
يتضمن مناقضة واضحة ملضمون الشهادتني ،ومناقضة واضحة لتوحيد الربوبية الذي مل يعرف عن طائفة من البشر
إنكاره ،وكذلك ذكرًن أن احلكم بغري ما أنزل هللا يتضمن مناقضة واضحة لتوحيد األمساء والصفات ،وكذلك ذكرًن أن
احلكم بغري ما أنزل هللا يتضمن مناقضة واضحة من عدة أوجه لتوحيد األلوهية ،مث ذكرًن أن احلكم بغري ما أنزل هللا
يتضمن مناقضة واضحة لإلميان ابهلل تعاىل فهو كفر خمرج من امللة.
فال يقول ابإلقتصار يف اإلستدالل على كفر احلاكم بغري ما أنزل هللا على هذا النص وحده إال جاهل ،فهذا إجحاف
ما بعده إجحاف ،وتالعب يف دين هللا تعاىل؛ أن يُ ْع ِمي اإلنسان نظره عن كل تلك النصوص املقررة يف كتاب هللا مث
ُ
يتعلق أبثر موقوف ،ويرد به كل تلك القطعيات الواضحة.
كذلك ذكرًن مجلة من النصوص القرآنية يف مبحث (األدلة النصية على كفر احلاكم ابلقوانني الوضعية)؛ فذكرًن مجلة
من النصوص اليت يقرر فيها املوىل -سبحانه وتعاىل -أن من مارس التشريع ولو يف جزئية صغري فهو كافر كفر أكرب
وخا رج عن امللة ،وُيكم فيها أن كل من ًنقض التشريع ولو يف جزئية مفردة أنه كافر كفر أكرب خمرج من امللة ،قال
0
4
اَّللُ)( ).
تعاىل (أ َْم َهلُْم ُشَرَكاءُ َشَرعُوا َهلُْم ِم َن ال ِّدي ِن َما َملْ َأيْ َذ ْن بِِه َّ

سورة الشورى\.21
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وحنن ذكرًن يف مبحث مستقل صفة فعل اليهود؛ تلك الصفة اليت إستحقوا هبا أن ُيكم هللا عليهم من فوق سبع
مساوات ابلكفر واخلروج عن دينه ،وفصلنا يف تلك اآليت ،وذكرًن لكم سائر الروايت يف ذلك ،ومضمون تلك
الروايت أهنم إصطلحوا واجتمعوا وأحدثوا وجعلوا ،وكل هذه األمور ظاهرة يف أن القوم إستبدلوا حكم هللا حبكم آخر
إبتدعوه من عند آرائهم ،ولذلك قال إبن كثري مبينًا املناط الذي كفرهم هللا به" :نزلت هذه اآليت الكرميات يف
(

املسارعني يف الكفر ،اخلارجني عن طاعة هللا ورسوله ،املقدمني آراءهم وأهواءهم على شرائع هللا عز وجل"

) اه .

مث يقول إبن كثري" :وكانوا قد بدلوا كتاب هللا الذي أبيديهم من األمر برجم من أحصن منهم ،فحرفوه واصطلحوا فيما
(

بينهم على اجللد مائة جلدة ،والتحميم واإلركاب على محارين مقلوبني".

) اه .

6

وحكم اإلستبدالل يف دين هللا أنه كفر أكرب بال منازع من أهل العلم؛ كما سيأيت معنا يف الوجه األخري وهو مبحث
اإلمجاع ،إذًا كيف يقول عاقل أن الكفر املذكور يف اآلية هو الكفر األصغر؟
فهذا رمي لكتاب هللا ابلتناقض ،حيث قالوا أبن هللا ُيكم على هذه الصورة من اإلستبدال يف موقع ابلكفر األكرب مث
أييت يف موضع آخر فيحكم عليه ابلكفر األصغر ،فهذا الزم قوله ،فاهلل عز وجل يف قضية جزئية حكم على املشرع
وه ْم إِنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِرُكو َن)
ابلشرك األكرب كما قال تعاىل ( َوإِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ

(

)؛ فقارن بني هؤالء 7القوم الذي قال هللا فيهم َ (0وإِ ْن

وه ْم إِنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِرُكو َن)
أَطَ ْعتُ ُم ُ
واجللد ،فسبب النزول آليت املائدة أشد وأقوى من حال كثري من آيت أخر مرت معنا حكم هللا تعاىل فيها بفكر
(

)

8
0
8
استبدلوه ابلتحميم
شرع هللا يف حد الرجم و
اليهود الذي أعرضوا عن
وبني صفة فعل

فاعله ،فاألمر كما قال الشيخ سفر" :فهل يبقى بعد ذلك جمال للشك والرتدد " اه .

تفسري إبن كثري ط دار الكتب العلمية .102\3
()805
تفسري إبن كثري ط دار الكتب العلمية .102\3
()806
سورة األنعام\.121
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0

كذلك يعود إبن كثري ويذكر كذلك أن املناط الذي كفرهم هللا به هو اإلستبدالل والتعطيل حلكم هللا ،وذلك يف آخر
(

حديث له عن تلك اآليت ،يقول إبن كثري

)" :ينكر تعاىل على 9من خرج عن حكم هللا 0احملكم املشتمل على كل

خري ،الناهي عن كل شر وعدل إىل ما سواه من اآلراء واألهواء واالصطالحات اليت وضعها الرجال بال مستند من
(

شريعة هللا".

0

) اه .

8

1

وهذا املناط الذي ذكره إبن كثري ال خيتلف إثنان من أهل العلم أنه كفر بل عليه اإلمجاع ،مث يُكمل إبن كثري هذه
وُي ِملَها على التتار الذين إستبدلوا الشرع ابلياسق الذي وضعوه من عند أنفسهم ،وصفة فعلهم هي نفس صفة
الفتوى َْ
فعل احلكام املعاصرين ،بل حنن أثبتنا وبينا أن احلكام املعاصرين قام هبم من املناطات الكفرية ما هو زائد عن ما قام به

اليهود الذين أنزلت فيهم تلك اآليت.
فهذا الكالم إلبن كثري يصرح ويوضح أن القوم إستبدلوا حكم هللا حبكم يسقهم مما إستوجب هلم الكفر والردة واخلروج
عن دين هللا؛ أي أن الكفر املذكور يف اآليت هو الكفر األكرب وال ُيتمل غري ذلك.
إذًا فصفة فعل اليهود هي من الشرك األكرب بال منازع ،وهذا أيىب بوضوح أن يُصرف الكفر املذكور على الكفر
األص غر ،وهذا ما ذكره الشيخ الشنقيطي يف كتابه (أضواء البيان) فقال رمحه هللا" :وهبذه النصوص السماوية اليت ذكرًن
يظهر غاية الظهور :أن الذين يتبعون القوانني الوضعية اليت شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه خمالفة ملا شرعه هللا جل
وعال على ألسنة رسله صلى هللا عليهم وسلم ،أنه ال يشك يف كفرهم وشركهم إال من طمس هللا بصريته ،وأعماه عن
(

نور الوحي مثلهم".

) اه .

1

بداية امللف (.)34
()809
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كتاب (أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرن) للشيخ الشنقيطي .259\3
()811
414

1

8

8

وهذا الكالم يف منتهى اخلطورة ،فالشيخ مل يقل أن احلكام واملشرعني مرتدين فحسب بل قال ال يشك يف كفرهم
وشركهم إال من طمس هللا على بصريته وأعماه عن نور الوحي مثلهم ،وحنن فصلنا يف هذا املعىن من قبل وقلنا أن
احلاكمية من توحيد الربوبية الذي يقر به حىت املشركني.
وال ُيوز أتخري بيان هذه املسألة عن وقت احلاجة ألن هذه القضية ليست قضية جمردة بل هي من صلب قضاي
اإلعتقاد ،وهي الوجه العملي لإلميان والتوحيد.
وجاء يف فتاوى اللجنة الدائمة حتت سؤال( :ما الفرق بني الشرك األكرب والشرك األصغر من حيث التعريف
واألحكام؟) ما يلي:
"الشرك األكرب أن ُيعل اإلنسان هلل ندا؛ إما يف أمسائه وصفاته ..وإما أن ُيعل له ندا يف العبادة ..وإما أن ُيعل هلل ندا
يف التشريع ،أبن يتخذ مشرعا له سوى هللا أو شريكا هلل يف التشريع يرتضي حكمه ويدين به يف التحليل والتحرمي؛
عبادة وتقراب وقضاء وفصال يف اخلصومات ،أو يستحله وإن مل يره دينا ،ويف هذا يقول تعاىل يف اليهود والنصارى:
ِ
ِ
ِ
ون َِّ ِ
( َّاختَ ُذوا أَحبارهم ورْهبانَهم أَراباب ِمن د ِ
ْ َ َُ ْ َُ َ ُ ْ ْ َ ً ْ ُ
يح ابْ َن َم ْرَميَ َوَما أُم ُروا إَِّال ليَ ْعبُ ُدوا إِ َهلًا َواح ًدا َال إِلَهَ إَِّال ُه َو ُسْب َحانَهُ
اَّلل َوالْ َمس َ
8
1
2
سوى حكم هللا أو اإلعراض عن
جاءت يف الرضا حبكم
اآليت واألحاديث اليت
َع َّما يُ ْش ِرُكو َن)( )  ،وأمثال هذا من
التحاكم إىل حكم هللا والعدول عنه إىل التحاكم إىل قوانني وضعية ،أو عادات قبلية ،أو حنو ذلك ،فهذه األنواع الثالثة

هي الشرك األكرب الذي يرتد به فاعله أو معتقده عن ملة اإلسالم ،فال يصلى عليه إذا مات ،وال يدفن يف مقابر
املسلمني ،وال يورث عنه ماله ،بل يكون لبيت مال املسلمني ،وال تؤكل ذبيحته وُيكم بوجوب قتله ويتوىل ذلك ويل
أمر املسلمني إال أنه يستتاب قبل قتله ،فإن اتب قبلت توبته ومل يقتل وعومل معاملة املسلمني" .

سورة التوبة\.131
()812
فتاوى اللجنة الدائمة  -اجملموعة األوىل مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق الدويش ،فتوى رقم (.)1653
()813
415

(

)

اه .

3

وحنن فصلنا هذا األمر وذكرًن أن احلكم بغري ما أنزل هللا واإلعراض عن حكمه والتحاكم لآلراء واألهواء ميثل ًنقض
لتوحيد األمساء والصفات ،وذكرًن أن تشريع ما مل أيذن به هللا إحلاد يف أمسائه وصفاته؛ واليت منها احلكم واحلكيم
واحلاكم ،مث ذكرًن كذلك أن احلكم بغري ما أنزل هللا واإلعراض عن حكمه والتحاكم لآلراء واألهواء؛ ميثل مناقضة
صرُية واضحة للعبودية ،وذكرًن أنه ال فرق البتة بني الذي يسجد للصنم والوثن والذي يتحاكم لغري شرع هللا كما قال
الشيخ الشنقيطي ،فهذا األمر هو من ابب التفريق بني املتماثالت الذي وقع فيه مرجئة العصر ،فمرجئة العصر فَ َّرقُوا
بني الذي يسجد للصنم والوثن وبني ِ
الذي يتبع تشريع غري تشريع هللا ،فلم ُيكموا على الذي يتبع تشريع غري تشريع
هللا ابلكفر؛ فمقتضى كالمهم أن ال يكفر الذي يسجد للصنم والوثن؛ فكالمها عبادة هلل -عز وجل -بل الطاعة هي
من أظهر صور العبادة ،ولذلك قال أهل العلم يف أنواع الشرك (شرك الطاعة واإلتباع).
إ ًذا يتضح لنا بصورة ال خفاء فيها عن طريق هذه القاعدة األوىل (واليت هو وجوب اجلمع بني خمتلف النصوص وبني
أطراف األدلة يف املسألة الواحدة)؛ يتضح لنا أن مجلة النصوص القرآنية والشرعية تثبت لنا أن صفة فعل اليهود هي من
الكفر األكرب املخرج من امللة ،فال يبقى أي جمال بعد ذلك للقول أن الكفر املذكور يف تلك اآلية هو الكفر األصغر،
وال يعترب هذا الكالم إال جمرد تقول وشطط ال وجه له أبي حال من األحوال.
القاعدة الثانية :وجوب رد املتشابه إىل احملكم.
القاعدة الثانية اليت سنتحدث عنها يف إثبات هذه املسألة من ضمن داللة الشرع؛ هي وجوب رد املتشابه إىل احملكم
وعدم الوقوف عند حد املتشابه ،وبدايةً نقول أن تلك اآليت الكرميات ليست من املتشابه يف شيء ،فإذا كان قوله
ِ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) من املتشابه فأين هو احملكم وما معىن اإلحكام؟ وحنن تكلمنا
َنزَل َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
من قبل عن داللة لغة اآلية وقلنا أن اآلية جاءت بصيغة وصياغة ال تدل على الكفر فحسب وإمنا تدل على شدة
كفر وأهنم أخص الكفار ابلكفر وأهنم خمتصني به.
وحنن ذكرًن من قبل كالم الشيخ األلباين وهو وهللا ممّا يدمي القلوب؛ يقول "ال يوجد عندًن يف الشريعة نص يصرح
ويدل داللة واضحة على أن من آمن مبا أنزل هللا ولكنه مل يعمل مبا أنزل هللا أنه كافر"!!.
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والزم هذا القول أن الشيخ –غفر هللا لنا وله -جعل الشريعة كلها متشاهبة ،ألن هذا يدل داللة واضحة على أن الذي
يرتك العمل ويقتصر فقط على اإلميان القليب أنه مؤمن ،فالقوم يطلقون إطالقات لو قلنا بالزمها لكان األمر يف منتهى
اخلطورة ،يقول إبن القيم-:
وتعر من ثوبني من يلبسه ـ ـ ـ ــما ...
ثوب من اجلهل املركب فوقـ ـ ــه

...

وحتل ابإلنصاف أفخر حلـ ـ ـ ـ ــة ...
واجعل شعارك خشية الرمحن مع

يلقى الردى مبذمة وهـ ــوان
ثوب التعصب بئست الثـوابن
زينت هبا األعطاف والكتفان

...

نصح الرسول فحبذا األمران

إ ًذا القاعدة الثانية هي وجوب رد املتشابه للمحكم وعدم جواز اإلقتصار على املتشابه فقط ،وللمتشابه إطالقان؛
إطالق عام وإطالق خاص ،وحنن نقصد هنا اإلطالق العام أي كل ما مل يكن صريح الداللة يف املراد منه ،وكل ما
ودق و صعب على األذهان ،ونكرر أن تلك اآلية ليس من اإلطالق العام وال اخلاص؛ ولكن نقول هذا من
غلب ّ
ابب اجملاراة واجلدل مع اخلصم ،أي نقول هلم حىت لو سلمنا أن اآلية من املتشابه احملتمل فالواجب علينا حىت نتعرف
على مراد هللا -سبحانه وتعاىل -من تلك اآلية أن نرد هذه اآلية من احملكمات من كتاب هللا .وهلل احلمد اآليت اليت
فضال عن إنعقاد اإلمجاع على ذلك.
جداً ،
مرت معنا يف هذا الباب كثرية ً
وهذه القاعدة من أهم قواعد املنهج السلفي يف اإلستدالل على مسائل اإلعتقاد أو حىت مسائل األحكام.
يقول صاحب (منهج إستدالل أهل السنة واجلماعة على مسائل اإلعتقاد) ص " :486وهذا اإلشتباه له أسباب منها:
تقصري الناظر يف النظر والبحث .إتباعه للهوى وابتغاؤه الفتنة ....فالواجب اإلميان ابلنص يف اجلملة حىت يتبني معناه
ويتضح مدلوله؛ وذلك ابلتدبر فيه ومتابعة النظر ،أو برده إىل احملكمات من النصوص فإن النصوص يفسر بعضها
بعضا ،أو برده إىل أهل العلم واإلميان كما قال تعاىل (ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه
ً
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منهم)

8
1
تكذبوا بشيء منه ،فما اشتبه عليكم منه
(إعملوا بكتاب هللا وال
) ،وكما قال النيب – 4صلى هللا عليه وسلم-
(

فاسألوا عنه أهل العلم خيربوكم)..

(

)"..

) اه .

5

6

1

1

8

8

رد
فالشيخ يقول ُيب رد اآليت اليت تشتبه عليك إىل النصوص احملكمات أو يرد إىل أهل العلم واإلميان؛ وإذا أردًن ّ
ِ َّ ِ
َّه ْم
ين يَ ْزعُ ُمو َن أَن ُ
هذه اآلية إىل النصوص القرآنية األخر فإن هللا -سبحانه وتعال-ى قال يف آية أخرىَ ( :ملْ تَ َر إ َىل الذ َ
ِ
يدو َن أَ ْن ي تَحا َكموا إِ َىل الطَّاغُ ِ
وت)( ) ،وهذه اآلية غاية 7يف اإلحكام؛ فلم
ك يُِر ُ
ك َوَما أُنْ ِزَل ِم ْن قَ ْبل َ
َآمنُوا ِمبَا أُنْ ِزَل إِلَْي َ
َ َ ُ
يصف هللا تعاىل هنا احلاكم ابلكفر وإمنا وصفه أبنه طاغوت ،أي بلغ القمة يف جماوزة احلد ،وكذلك قوله تعاىل (فَ َال
وك فِيما شجر ب ي ن هم ُمثَّ َال َُِي ُدوا ِيف أَنْ ُف ِس ِهم حرجا ِممَّا قَضيت ويسلِّموا تَسلِ
ِ
ِ
يما)( )،
َوَربِّ َ
ْ ََ ً
ك َال يُ ْؤمنُو َن َح َّىت ُُيَ ّك ُم َ َ َ َ َ َْ َ ُ ْ
َْ َ َ ُ َ ُ ْ ً
وغريها من اآليت اليت نفت اإلميان عن حتاكم إىل غري شرع هللا تعاىل عمن أن يكون بنفسه هو احلاكم كما قال تعاىل
1
9
( َّاختَ ُذوا أَحبارهم ورْهبانَهم أَراباب ِمن د ِ
اَّللِ)( ).
ون َّ
ْ َ َُ ْ َُ َ ُ ْ ْ َ ً ْ ُ
جدا أهنا من احملتمالت فيجب أن ترد هلذه اآليت احملكمات الواضحات يف كتاب هللا ،أما
فتلك اآلية لو سلمنا ً
اإلقتصار عليها فأمر فيه ما فيه ،وإذا أردًن أن نرد هذه اآلية إىل أهل العلم واإلميان فإن اإلمجاع منعقد على كفر احلاكم
بغري ما أنزل هللا.
تفريط املبتدعة -أبصنافهم املتعددة -يف هذه القاعدة [أي رد املتشابه للمحكم] من أهم أسباب ضالهلم:
ولو أردًن أن نستعرض بعض النماذج من وقوع املبتدعة يف البدعة سنجد أن من أسباب ضالهلم هو تفريطهم يف رد
املتشابه –على زعمهم -إىل احملكمات الواضحات.
سورة النساء\.83
()814
املستدرك على الصحيحني للحاكم (.)6471
()815
كتاب (منهج إستدالل أهل السنة واجلماعة على مسائل اإلعتقاد) لعثمان بن علي حسن ص . 486
()816
سورة النساء\ .60
()817
سورة النساء\ .65
()818
سورة التوبة\.31
()819
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8

على سبيل املثال اجلهمية ومن سار على درهبم يف ابب األمساء الصفات كاملعتزلة األشاعرة واملاتريدية نظروا إىل قوله
2
1
ِ ( ) 2
النفي املطلق 8لصفات هللا ومل
فحملوها على
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ)( ) وإىل قوله تعاىلَ ( :هْ 0ل تَ ْعلَ ُم لَهُ َمسيًّا) ؛
تعاىل( :لَْي َ
يردوها إىل النصوص الواضحات يف إثبات الصفات وهي كثرية يف كتاب هللا وسنة نبيه -صلى هللا عليه وسلم .-فلم
يردوا ذلك الذي تشابه عليهم -ومل يكن يف نفسه متشاهبًا -إىل اآليت احملكمات الواضحات.
وكذلك القدرية الذي نفوا القدر نظروا إىل تلك اآليت اليت تثبت للعبد مشيئة وإرادة ومل ينظروا إىل اآليت األخر اليت
تتحدث عن أن إرادة العبد ومشيئته إمنا هي من ابب إرادة هللا تعاىل ومشيئته ،فنظروا إىل مثل قوله تعاىل ( َوَال يَظْلِ ُم
2
ربُّك أَح ًدا)( ) وقوله (وما ربُّك بِظََّ2الٍم لِْلعبِ ِ
يصدر منه الظلم مث قالوا
يد)( )؛ فقالوا" 2:دلت هذه 3اآليت أن 8هللا ال
ََ َ َ
َ
َ َ َ
فردوا القدر بناء على
هذا الظلم والكفر والشر الذي نراه يف الدنيا ليس من فعل هللا تعاىل إذًا أفعال العباد غري خملوقة"ّ ،

يردوا تلك اآليت اليت إشتبهت عندهم -وهي ليست من املتشاهبة يف نفسها -إىل اآليت
تلك التأويالت ،ومل ّ
احملكمات اليت تثبت أن هللا قادر على كل شيء ،وأنه حميط بكل شيء ،وأن علمه أحاط مبا كان ومبا هو كائن ومبا
سيكون.
وعلى النقيض منهم اجلربية ،فهم أيضا نظروا إىل بعض النصوص اليت تتحدث عن قدرة هللا تعاىل وعن أن مشيئته فوق
مشيئة العباد؛ ومل ينظروا إىل تلك النصوص اليت تثبت للعبد مشيئة وإرادة؛ قال تعاىل( :إِ ًَّن َه َديْنَاهُ َّ ِ
يل إِ َّما َشاكًِرا
السب َ
2
4
( )
بينهم ،فقالوا أن العبد ليس له 8إرادة وليس له مشيئة وأنه ليس
النصوص هلذه ومل ُيمعوا
يردوا تلك
َوإِ َّما َك ُف ًورا)  ،فلم ّ

له من األمر شيء ،ويرتتب على ذلك لوازم ابطلة ،ولشيخ اإلسالم إبن القيم كتاب قيم (شفاء العليل يف مسائل

القضاء والقدر واحلكمة والتعليل) ،هو من أروع ما كتب يف هذا الباب ،وكل من كتب بعده فهو عالة عليه.
سورة الشورى\.11
()820
سورة مرمي\.65
()821
سورة الكهف\.49
()822
سورة فصلت\.46
()823
سورة اإلنسان\.3
()824
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وسار على نفس الدرب األشاعرة واملاتريدية ،فحقيقة مذهب األشاعرة هو القول ابجلرب ولكنهم أخرجوها يف إطار ما
يعرف "نظرية الكسب"  ،...وكما قال أحد األذكياء:
مما يقال وال حقيقة حتت ـ ـ ــه

**

معقولة تبدو إىل اإلفه ـ ـ ــام

الكسب عند األشعري واحلال ** عند البهشمي و طفرة النَّظَّام
أيضا من
فحقيقة قوهلم أهنم يقولون ابجلرب ،وأن العبد ليس له من األمر شيء وهو كالريشة يف مهب الريح ،وهذا ً
تفريطهم يف هذه القاعدة اهلامة فلم يقوموا برد املتشاهبات للمحكمات.
كذلك اخلوارج واملعتزلة الوعيدية مل يردوا اآليت اليت تنفي الشفاعة إىل اآليت واألحاديث األخر اليت تثبت الشفاعة،
ومحلوا تلك اآليت اليت تنفي الشفاعة على أهل الكبائر املوحدين وهي إمنا نزلت يف الكفار واملشركني ،كقوله تعاىل
اب النَّا ِر ُه ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن)( ) وحنو تلك اآليت؛ 5فجعلوها
ت بِِه َخ ِطيئَتُهُ فَأُولَئِ َ
َحاطَ ْ
كأ ْ
َص َح ُ
ب َسيِّئَةً َوأ َ
(بَلَى َم ْن َك َس َ
يف أصحاب الذنوب واملعاصي ،ومل يردوها إىل اآليت واألحاديث األخر اليت فرقت بني إثبات الشفاعة للمؤمنني
واملوحدين وبني نفيها عن الكفار.
كذلك املرجئة تشاهبت عندهم بعض اآليت وبعض األحاديث ومل يردوها للمحكمات الواضحات حىت يتبني هلم
6
هذه
ت ِمبُْؤِم ٍن لَنَا)( ) ،وحنن فصلنا فيه
معناها الصحيح ،ومن تلك اآليت اليت تشاهبت عندهم قوله تعاىل ( َوَما أَنْ َ
اآلية يف مبحث (تعريف اإلميان عند أهل السنة واجلماعة)؛ فقالوا اإلميان هو التصديق وهبذا أخرجوا العمل عن اإلميان.
وهذا مثل إستدالل بعضهم بقوله تعاىل ( َوَما يُ ْؤِم ُن أَ ْكثَ ُرُه ْم ِاب ََّّللِ إَِّال َوُه ْم ُم ْش ِرُكو َن)
احلديث هبذه اآلية على أن الرجل قد يقع يف الشرك األكرب ولكن رغم ذلك يظل من أهل اإلميان؛ ومسّى صاحب هذه
(

سورة البقرة\.81
()825
سورة يوسف\.17
()826
سورة يوسف\.106
()827
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7
مرجئة العصر
) ،استدل بعض

إستدالال هبذه اآلية ،وأصغر طالب علم يعرف املراد هبذه اآلية ،ولو
احلالة ابلكافر امللّي ،فهو كافر لكنه من أهل املنة
ً
رجع إىل أي تفسري لعرف معناها ولكنه اإلستدالل ابملتشابه.
خريا قط،
وكذلك من ذلك إستدالهلم الفاسد حبديث البطاقة ووصف الرسول صلى هللا عليه وسلم له أبنه مل يفعل ً
وحنن ذكرًن أهل العلم يف التفسري الصحيح لتلك األحاديث.
كذلك إستدالهلم ابألحاديث اليت أطلقت التلفظ بال إله إال هللا ومل يطلق معها العمل ،فأهل السنة واجلماعة محلوا
ووضحت أن هلذه الكلمة (ال إله إال هللا) شروط البد أن
هذه النصوص على النصوص اآلخر اليت قيدت هذا املطلق ّ

رد املتشابه للمحكم ،وحنن نقول إن هذا التشابه إمنا هو تشابه إضايف نشأ يف عصرًن
أييت العبد هبا ،فهذا كله من عدم ّ

احلايل بسبب ما دخل فيه من الشبهات والبدع.

ِ
ك الْ ِكتَ ِ
ات ُه َّن أ ُُّم الْ ِكتَ ِ
ُخ ُر
يقول إبن جرير الطربي يف تفسري قوله تعاىل ( ُه َو الَّذي أَنْ َزَل َعلَْي َ
ت ُْحم َك َم ٌ
آي ٌ
اب َوأ َ
َ
اب مْنهُ َ
َّ ِ
ِ
الر ِاس ُخو َن
ين ِيف قُلُوهبِِ ْم َزيْ ٌغ فَيَ تَّبِعُو َن َما تَ َشابَهَ ِمْنهُ ابْتِغَاءَ الْ ِفْت نَ ِة َوابْتِغَاءَ َأتْ ِويلِ ِه َوَما يَ ْعلَ ُم َأتْ ِويلَهُ إَِّال َّ
اَّللُ َو َّ
ُمتَ َشاهبَ ٌ
ات فَأ ََّما الذ َ
2
8
ِيف الْعِْل ِم ي ُقولُو َن آمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمن ِعْن ِد ربِنَا وما ي َّذ َّكر إَِّال أُولُو ْاألَلْب ِ
اب) ( ) ،يقول:
َ
ْ
َ
َ
َّ َ َ َ ُ
معىن هبا كل مبتدع يف دين هللا بدعةً
"وهذه اآلية وإن كانت نزلت فيمن ذكرًن أهنا نزلت فيه من أهل الشرك ،فإنه ّ
حاج به وجادل به أهل احلق ،وعدل عن الواضح من أدلة آيه
فمال قلبه إليها ،أتويال منه لبعض ُمتشابه آي القرآن ،مث ّ
احملكمات ،إرادةً منه بذلك اللبس على أهل احلق من املؤمنني ،وطلبًا لعلم أتويل ما تشابه عليه من ذلك كائنًا من
قدري،
أي أصناف املبتدعة كان من أهل النصرانية كان أو اليهودية أو اجملوسية ،أو كان َسبئيًا ،أو
حروري ،أو ًّ
ًّ
كان ،و ّ
(

أو جهميًّا ،كالذي قال صلى هللا عليه وسلم( :فإذا رأيتم الذين ُيادلون به ،فهم الذين عىن هللا ،فاحذروهم)".

سورة آل عمران\ .7
()828
تفسري الطربي بتحقيق الشيح أمحد شاكر مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل .196\6
()829
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)

وأخرج الطربي يف تفسريه

(

)

0
رضي هللا عنه -أنه قال(3" :فيتبعون ما تشابه منه) 8،فيحملون احملكم
عن إبن عباس –

على املتشابه ،واملتشابه على احملكم ،ويلبِّسون ،فلبَّس هللا عليهم.".
حمكما.
وهذا ً
متاما مثل الذي ُيصل اليوم يرد الكتاب والسنة وُيعل متشابه ويرد ألثر منقوص عن إبن عباس وُيعل ً

وهذا عني ما فعله هؤالء فيقولون عن اآلية احملكمة " :هي متشاهبة وحتتمل الكفر األكرب واألصغر والراجح عندًن الكفر

األصغر ألثر إبن عباس كفر دون كفر" ،فريد اآليت احملكمات واإلمجاع املنعقد أبثر موقوف ،وُيعل اآليت القرآنية –
هذه اآليت الثالث -اليت هي من احملكمات ُيعلها متشاهبات ،فيحمل احملكم على املتشابه ،مث أييت أبثر إبن عباس
حمكما؛ هذا األثر الذي لو سلمنا أنه صحيح ولو سلمنا أنه يف حمل النزاع فليس حجة ،فيتعامل مع
املوقوف وُيعله ً
كتاب هللا وكأنه متشابه ويتعامل مع األثر املوقوف وكأنه حمكم.

كما فعل الشيخ األلباين بقوله "ليس يف الشريعة نص صريح الداللة على أن احلكم بغري ما أنزل هللا كفر" فالشيخ ُيعل
الشريعة كلها متشاهبة مث جاء أبثر إبن عباس وجعله حمكم ،فهم كما قال إبن عباس (يلبسون فلبس هللا عليهم).
أثرا عن معاذ بن جبل -رضي هللا عنه" :-عن معاذ بن
وقد ذكر شيخ اإلسالم إبن تيمية -كما يف جمموع فتاواهً -
جبل قال :يقرأ القرآن رجالن فرجل له فيه هوى ونية يفليه فلي الرأس يلتمس أن ُيد فيه أمرا خيرج به على الناس؛
أولئك شرار أمتهم ،أولئك يعمي هللا عليهم سبل اهلدى .ورجل يقرؤه ليس فيه هوى وال نية يفليه فلي الرأس فما تبني
له منه عمل به؟ وما اشتبه عليه وكله إىل هللا ليتفقهن فيه فقها ما فقهه قوم قط حىت لو أن أحدهم مكث عشرين سنة
(

فليبعثن هللا له من يبني له اآلية اليت أشكلت عليه أو يفهمه إيها من قبل نفسه".
(

)

)

1

3
2
مسائل اإلعتقاد عند أهل 8السنة واجلماعة) " :500\2موافقة طريقة
(منهج اإلستدالل على
يقول صاحب

السلف من الصحابة والتابعني وأئمة احلديث والفقه يف الدين كاإلمام أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد والبخاري
تفسري الطربي (.)6598
()830
جمموع الفتاوى .394\17
()831
بداية امللف (.)35
()832
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وإسحاق وغريهم؛ وهي رد املتشابه إىل احملكم ،وأهنم أيخذون امن احملكم ما يفسر هلم املتشابه ويبينه هلم ،فتتفق داللته
بعضا ،فإهنا كلها من عد هللا وما كان من عند هللا
بعضا .ويصدق بعضها ً
معه داللة احملكم ،وتوافق النصوص بعضها ً
فال إختالف وال تناقض ،وإمنا اإلختالف والتناقض فيما كان من عند غريه .قال ابن كثري –رمحه هللا( :-فمن رد ما
(

اشتبه إىل الواضح منه ،وحكم حمكمه على متشاهبه عنده فقد إهتدى ومن عكس انعكس)"

) .اه .

3

ات ُه َّن أ ُُّم
ت ُْحم َك َم ٌ
آي ٌ
يقول الشيخ ًنصر بن محد املعمر وهو من علماء جند كما يف الدرر السنية" :أن القرآن فيه ( َ
5
4
( )
ِ
الْ ِكتَ ِ
احملكم ،وال يضرب كتاب 3هللا بعضه ببعض ) (".اه.8
فريد املتشابه إىل
ات) ؛ ّ
ُخ ُر ُمتَ َشاهبَ ٌ
اب َوأ َ
وهؤالء القوم يضربون كتاب هللا بعض ببعض ،وُيعلون احملكم كالم الشيوخ والقواعد اليت ما أنزل هللا هبا من سلطان،
فيجعلون قواعد جهم قواعد للمنهج السلفي.
ويقول الشيخ إبن ابز يف كتابه (نقد القومية العربية) ص  ،50وهذا الكتاب ي إخوة مما ينبغي لكاتب العلم أن يطلع
عليه ،يقول الشيخ عمن يعطلون الشريعة ويستبدلوهنا ابلقوانني الوضعية:
"وهذا هو الفساد العظيم ،والكفر املستبني والردة السافرة ،كما قال تعاىل( :فَ َال وربِك َال ي ؤِمنو َن ح َّىت ُُي ِّكم َ ِ
يما
وك ف َ
َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ ُ
6
( )
ِ
اجل ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اهلِيَّ ِة يَْب غُو َن َوَم ْن
ك
ح
ف
أ
(
تعاىل:
وقال
يما)
ْم َْ
َ
َش َجَر بَْي نَ ُه ْم ُمثَّ َال َُِي ُدوا ِيف أَنْ ُفس ِه ْم َحَر ًجا ممَّا قَ َ
ضْي َ
ت َويُ َسلّ ُموا تَ ْسل ً
ُ َ
3
أَحسن ِمن َِّ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن)( ) 8وقال
ْما لَِق ْوٍم يُوقِنُو َن)( ) وقال تعاىلَ ( :وَم ْنَ 7ملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
اَّلل ُحك ً
ْ َُ َ
3
ك ُه ُم
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن)( ) وقال تعاىلَ ( :وَم ْنَ 9ملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
كتاب (منهج اإلستدالل على مسائل اإلعتقاد عند أهل السنة واجلماعة\ .500
()833
سورة آل عمران\ 7
()834
الدرر السنية يف األجوبة النجدية .5\11
()835
سورة النساء\65
()836
سورة املائدة\ 50
()837
سورة املائدة\44
()838
سورة املائدة\45
()839
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3

الْ َف ِ
اس ُقو َن)

(

)

وكل دولة ال حتكم 0بشرع هللا ،وال تنصاع 4حلكم هللا وال ترضاه فهي 8دولة جاهلية كافرة ظاملة فاسقة

بنص هذه اآليت احملكماتُ ،يب على أهل اإلسالم بغضها ومعاداهتا يف هللا ،وحترم عليهم مودهتا ومواالهتا حىت تؤمن
ِ ِ ِ َّ ِ
ين
ابهلل وحده وحتكم شريعته وترضى بذلك هلا وعليها ،كما قال عز وجل( :قَ ْد َكانَ ْ
ت لَ ُك ْم أ ْ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ يف إبْ َراه َيم َوالذ َ
ون َِّ
معه إِ ْذ قَالُوا لَِقوِم ِهم إِ ًَّن ب رآء ِمْن ُكم وِممَّا تَعب ُدو َن ِمن د ِ
ضاءُ أَبَ ًدا َح َّىت
اَّلل َك َف ْرًَن بِ ُك ْ
مف َوبَ َدا بَْي نَ نَا َوبَْي نَ ُك ُم الْ َع َد َاوةُ َوالْبَ ْغ َ
ْ ُ
ََُ
ْ ْ َُ ُ ْ َ ْ ُ
8
8
4
4
2
1
تُ ْؤِمنُوا ِاب ََّّللِ َو ْح َدهُ)( )"( ) اه .
أصال يف كفر هؤالء احلكام ،فاإلميان املنفي
فبني الشيخ أن هذه اآليت هي من احملكم وليست من املتشابه ،وجعلها ً
هو أصل اإلميان ،واجلاهلية هي اجلاهلية اليت تقابل اإلسالم ،والكفر هو الكفر األكرب ،والظلم هو الظلم هو الظلم
جدا) فهي آيت
األكرب ،والفسق هو الفسق األكرب ،مث ّبني الشيخ أهنا آيت ُْحم َك َماتَّ ،أما عند (السلفيني ً
متشاهبات ،وهذه األحكام اليت أطلقها الشيخ إبن ابز هي ممّا ال ُيوز عندهم أن ُياهر هبا ألننا تشغلنا عما هو أهم!
وسوف تعرض حياتنا للضرر!.
وهبذا نكون قد إنتهينا من القاعدة الثانية يف إثبات داللة الشرع قطعية على أن الكفر املذكور يف آيت املائدة هو
الكفر األكرب ،وأن الظلم املذكور هو الظلم األكرب ،والفسق املذكور هو الفسق هو الفسق األكرب.
القاعدة الثالثة :أفضل طريقة لتفسري القرآن هي الرجوع للقرآن نفسه وتفسري القرآن ابلقرآن:
القاعدة الثالثة هي قاعدة تتعلق بكيفية فهم النص القرآين ويف بيان أفضل طرق تفسري القرآن ،وهي أمهية تفسري القرآن
ابلقرآن.

سورة املائدة\47
()840
سورة املمتحنة\.4
()841
كتاب (نقد القومية العربية) إلبن ابز\.40
()842
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يقول شيخ اإلسالم إبن تيمية" :فإن قال قائل :فما أحسن طرق التفسري؟ فاجلواب :أن أصح الطرق يف ذلك أن يفسر
القرآن ابلقرآن؛ فما أمجل يف مكان فإنه قد فسر يف موضع آخر وما اختصر من مكان فقد بسط يف موضع آخر فإن
(

أعياك ذلك فعليك ابلسنة فإهنا شارحة للقرآن وموضحة له".

) اه .

4

3

وقد َع َق َد هلذه املسألة صاحب كتاب (منهج اإلستدالل عند أهل السنة واجلماعة يف مسائل اإلعتقاد) مبحث خاص

أوال:
مستقل؛ فقال" :املبحث الرابع املنهج يف تفسري النص القرآين؛ لتفسري النص القرآين إتبع العلماء املنهج التايل؛ ً
طلب معرفة معىن النص من القرآن نفسه ،إذ أن أحسن طريق ملعرفة مراد املتكلم اإلستدالل ببعض كالمه على
بعض ...فيحتاج املفسر لكتاب هللا تعاىل أن ُيمع اآليت يف املوضوع الواحد ،مث ينظر فيها جمتمعة ليعرف ما قد
يكون بينها من عالئق"

(

) اه .

4

4

8

كذلك ذكر هذا الكالم الشيخ الشنقيطي يف كتابه البديع (أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن) وعنوان الكتاب
وضح املضمون ،وهذا الكتاب ينبغي لك طالب علم أن ُيرص على اإلطالع عليه" :واعلم أن من أهم املقصود من
يُ ِّ
أتليف أمران؛ أحدمها بيان القرآن ابلقرآن إلمجاع العلماء على أن أشرف أنوع التفسري وأجلها تفسري كتاب هللا بكتابه
هللا ،إذا ال أحد أعلم مراد هللا -عز وجل -من هللا -عز وجل ".-اه .
إنزال القاعدة [تفسري القرآن ابلقرآن]على مسألة احلاكمية:
وإذا أردًن أن ننزل هذه القاعدة على مسألة احلاكمية يتبني لنا أن هذه القاعدة قطعية الداللة على أن الكفر املذكور يف
مر معنا من هذه الوجوه ثالثة أوجه.
آيت املائدة هو الكفر األكرب من خالل أربعة أوجه؛ ّ

جمموع الفتاوى 363\13
()843
كتاب (منهج اإلستدالل عند أهل السنة واجلماعة يف مسائل اإلعتقاد)\.72
()844
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الوجه األول :يف آايت املائدة قرائن ترد القول أبن الكفر املذكور هو الكفر األصغر.
الوجه األول ما أشار إليه الشيخ الشنقيطي يف كتاب (أضواء البيان القرآين)" :من أنواع البيان اليت تضمنها أن يقول
بعض العلماء يف اآلية قوال ،ويكون فيها قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول" اه .
وهذه املسألة هي صورة طبق األصل عن ما حنن فيه ،وإذا قمنا بعرض وحتليل لتلك اآليت من قوله تعاىلَ ( :ي أَيُّ َها
6
ِ ( )
ول َال َُيزنْ َّ ِ
ك ه5م الْ َف ِ
ِ
احدة تساعد
اس ُقو َن)( ) فلن 4جند قرينة و
ين يُ َسا ِرعُو َن ِيف الْ ُك ْفر)
َّ
الر ُس ُ ْ ُ َ
ك الذ َ
إىل قوله (فَأُولَئ َ ُ ُ
يف محل هذا الكفر على الكفر األصغر ،بل جند قرائن متع ّددة على أن الكفر املذكور ال ُيتمل غري الكفر األكرب،
فصلنا فيها يف الوجه الرابع الذي يبني أن الكفر املذكور هو الكفر األكرب وهو (داللة سياق اآليت على
وهذا النقطة ّ

أن الكفر املذكور هو الكفر األكرب) ،وشرحنا هذه الداللة من خالل أربعة حماور:

احملور األول يدور حول صفات املعرضني عن حكم هللا املح ِّك ِمني اآلراء واألهواء اليت ذكرها هللا.
ُ
احملور الثاين :أن هللا بني وركز على أن قضية احلاكمية من القضاي اإلعتقادية اليت تواترت عليها شرائع األنبياء ،واليت
إتفقت عليها األدين الثالث اإلسالمية واليهودية والنصرانية.
احملور الثالث :كان حول ذلك اإلسقاط الثالثي البديع يف وصف احلُ َّكام بغري ما أنزل هللا (الكافرون) (الظاملون)
(الفاسقون).
احملور الرابع :وكان يدور حول داللة التعقيب والتزييل الذي ختمت به اآليت.

سورة املائدة\.41
()845
سورة املائدة\.47
()846
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8

فهذا الوجه حنن فصلنا احلديث فيه من قبل ،فليس يف اآليت قرينة واحدة على أن الكفر هنا هو الكفر األصغر وإمنا
ول َال َُيزنْ َّ ِ
ين يُ َسا ِرعُو َن ِيف
اآليت كلها قرائن على أن الكفر املذكور هو الكفر األكرب من أول آية ( َي أَيُّ َها َّ
الر ُس ُ ْ ُ َ
ك الذ َ
8
4
الْ ُك ْف ِر)( ) .فاآليت منذ اآلية 7األوىل حسمت القضية.
الوجه الثاين :معهود إستعمال الشارع للكفر يرد القول أبن الكفر يف اآلايت هو الكفر األصغر:
يقول الشيخ الشنقيطي يف بيان النوع الثاين" :ومن معاين البيان املذكورة يف هذا الكتاب املبارك اإلستدالل على أحد
املعاين الداخلة يف معىن اآلية بكونه هو الغالب يف القرآن فغلبته فيه دليل على عدم خروجه من معىن اآلية ،ومن هذا
4
( )
الش ْرَك لَ8ظُْل ٌم َع ِظ ٌيم)( ) ،وقوله،
إطالق لفظ الظلم على الشرك كقوله تعاىل ( َوَملْ يَ ْلبِ ُسوا إِميَانَ ُه ْم بِظُْل ٍم)  ،وقوله (إِ َّن ِّ
8
5
0
( َوالْ َكافُِرو َن ُه ُم الظَّالِ ُمو َن)( ) ".اه .
وحنن قد فصلنا عن هذه املعاين يف حديثنا عن داللة عرف الشارع أي معهود إستعمال الشارع وما يغلب يف إستعمال
لغة الكتاب والسنة ،ومعلوم أن معهود إستعمال الشارع للفظة الكفر هو الكفر األكرب كما بينا من قبل ،وإذا كان
أصال للداللة على
الغالب يف إستعمال لفظ الظلم هو للشرك األكرب كما قال الشيخ فيف بلفظة الكفر اليت وضعت ً
هذا املعىن أي اخلروج عن امللة.

سورة املائدة\.41
()847
سورة األنعام \82
()848
سورة لقمان\.13
()849
سورة البقرة\.254
()850
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الوجه الثالث :كثري النصوص املتعلقة هبذه املسألة تبني لنا مبا ال يدع جمال للشك أن حكم هذه الفعلة اليت قام به
اليهود هي كفر أكرب:
الوجه الثالث :كثري النصوص املتعلقة هبذه املسألة تبني لنا مبا ال يدع جمال للشك أن حكم هذه الفعلة اليت قام به
اليهود هي كفر أكرب ،فلو تركنا آية املائدة وأردًن أن نبحث عن حكم هذه الواقعة اليت فعلها اليهود فسنخرج أبن هؤالء
كفرا أكرب خمرج من امللة.
القوم كفروا ً
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) واليت أنزلت يف اليهود؛ يف ظل
فيجب علينا أن نفهم هذه اآليت ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
اآليت القرآنية األخر وال نفهمها مبعزل عن ابقي اآليت.
وهذا األمر سبق أن فصلنا فيه عند حديثنا عن القاعدة األوىل -وجوب مجع النصوص وأطراف املتعلقة ابملسألة
الواحدة قبل إصدار احلكم عليها ،-وهذا األمر أشار إليه الشيخ الشنقيطي عندما قال " :وهبذه النصوص السماوية
اليت ذكرًن يظهر غاية الظهور :أن الذين يتبعون القوانني الوضعية اليت شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه خمالفة ملا
شرعه هللا جل وعال على ألسنة رسله صلى هللا عليهم وسلم ،أنه ال يشك يف كفرهم وشركهم إال من طمس هللا بصريته،
(

وأعماه عن نور الوحي مثلهم" .

) اه .

1

5

8

فالشيخ أعمل تلك القاعدة وقام جبمع سائر النصوص اليت تتكلم عن قضية احلاكمية وخرج هبذا احلكم الكلي أن من
كفرا أكرب خمرج من امللة ،وجعل الشيخ هذا احلكم ال مياري فيه
أعرض عن حكم هللا وح ّكم اآلراء واألهواء فقد كفر ً
أحد من العقالء فقال ال يشك فيه إال من طمس هللا على ببصريته وأعماه عن نور الوحي.

كتاب (أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن) للشيخ الشنقيطي .259\3
()851
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الوجه الرابع :النصوص الواردة يف املسألة على قسمني؛ قسم نفى اإلميان عن احلاكم بغري ما أنزل هللا وقسم أثبت
له الكفر والشرك.
إعماال لقاعدة تفسري النصوص ببعضها واليت هي أفضل الطرق لتفسري النص القرآين أن نلجأ للقرآن
ننتقل للوجه الرابع ً
نفسه ،فنقول لو أردًن أن ننظر لآليت اليت تتحدث عن حكم اإلعراض عن حكم هللا وحتكيم اآلراء واألهواء لوجدًن
أن تلك النصوص على قسمني؛ قسم أثبت ملن فعل هذه الفعلة الكفر والشرك ،وقسم نفى اإلميان عن من فعل هذه
الفعلة ،وهذا املوضوع سبق أن شرحنا يف التفصيل يف مبحث مستقل عند منزلة احلاكمية من الدين.
فهل يعقل أن ينفي هللا -عز وجل -أصل اإلميان وحقيقته عن من أعرض عن حكمه وح ّكم اآلراء واألهواء مث أييت يف
فضال عن كالم
موضع آخر ويثبت اإلميان ملن أعرض عن حكمه وح ّكم اآلراء األهواء؟ بل هذا تناقض يُنَ ّزه عنه البشر ً
هللا تعاىل.

الذي نريد أن نثبته أن هللا تعاىل نفى -يف آيت أخر -أصل اإلميان وحقيقته وصحته عن كل من أعرض عن حكمه
وح ّكم اآلراء واألهواء ،وهذا األمر قطعي الداللة ويقيين يف أن الكفر املذكور يف اآليت هو الكفر األكرب؛ ألن صفة
فعل الذين نفت اآليت اإلميان عن أصحاهبا هي بعينها صفة فعل اليهود الذين أنزلت فيهم اآليت.
اَّللِ
ِمْن ُك ْم فَِإ ْن تَنَ َاز ْعتُ ْم ِيف َش ْي ٍء فَ ُرُّدوهُ إِ َىل َّ
) ،وحمل الشاهد هو2قوله تعاىل (إِ ْن ُكْن تُ ْم

َّ ِ
اَّلل وأ ِ
ِ
ول َوأ ِ
ُويل ْاأل َْم ِر
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
ين َآمنُوا أَطيعُوا ََّ َ
قال تعاىل( :ي أَيُّ َها الذ َ
(
ِ ِ
ِ
الرس ِ
َح َس ُن َأتْ ِو ًيال)
ول إِ ْن ُكْن تُ ْم تُ ْؤِمنُو َن ِاب ََّّلل َوالْيَ ْوم ْاآل ِخ ِر َذل َ
ك َخْي ٌر َوأ ْ
َو َّ ُ
تُ ْؤِمنُو َن ِاب ََّّللِ َوالْيَ ْوِم ْاآل ِخ ِر) فهذه اآلية مصرحة بكفر كل من أعرض عن حكم هللا وحتاكم لغريه ألن اآلية نفت اإلميان
عن فاعل هذه الفعلة ،واإلميان املنفي هو أصل اإلميان وحقيقته ،وهذا األمر صرحت به اآلية من وجهني.

أوال إستخدم هللا صيغة الشرط فقال (إِ ْن ُكْن تُ ْم تُ ْؤِمنُو َن ِاب ََّّللِ َوالْيَ ْوِم ْاآل ِخ ِر)؛ فاهلل عز وجل ربط احلكم ابإلميان على شرط
ً
وهو التحاكم للكتاب والسنة ،فإذا ختلف الشرط فال يبقى احلكم ،والشرط عند األصوليني هو ما يلزم من عدمه العدم
سورة النساء\ .59
()852
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5

وال يلزم من وجوده الوجود ،فالطهارة شرط الصالة فإذا ختلفت الطهارة بطلت الصالة ،وكذلك إذا ختلف الرد إىل
الكتاب والسنة بطل اإلميان.
كفرا أكرب ،ألن هللا
فاآلية مصرحة هبذا الوجه األول أن كل من أعرض عن حكم هللا تعاىل ومل يتحاكم إليه فهو كافر ً
عز وجل نفى عنه اإلميان ،يقول الشيخ عبد الرمحن السعدي " :قال( :إِ ْن ُكْن تُم تُ ْؤِمنُو َن ِاب ََّّللِ والْي وِم ِ
اآلخ ِر) فدل ذلك
َ َْ
ْ
على أن من مل يرد إليهما مسائل النزاع فليس مبؤمن حقيقة ،بل مؤمن ابلطاغوت ،كما ذكر يف اآلية بعدها ) (".اه .
وال يقال للذي إنتفى عنه كمال اإلميان مؤمن ابلطاغوت ألن الكفر ابلطاغوت هو ركن التوحيد ، ،فدل على أن
الشيخ يريد إنتفى عنه أصل اإلميان وحقيقته.
وقال إبن القيم يف تفسريه هلذه اآلية" :ومنها :أنه جعل هذا الرد من موجبات اإلميان ولوازمه ،فإذا انتفى هذا الرد انتفى
اإلميان؛ ضرورة انتفاء امللزوم النتفاء الزمه ،وال سيما التالزم بني هذين األمرين فإنه من الطرفني ،وكل منهما ينتفي
(

ابنتفاء اآلخر"

) اه .

5

4

8

والوجه اآلخر الذي يدل على أن هذه اآلية نفت أصل اإلميان وحقيقته عن كل من حتاكم إىل غري شرع هللا؛ هو قوله
تعاىل (إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم اآلخر) ،فقرن بني اإلميان به واإلميان ابليوم اآلخر ،فهل يقال ملن ال يؤمن ابليوم
اآلخر أنه إنتفى عنه كمال اإلميان أو أن إميانه ًنقص فقط وأنه مل ُيصل كمال اإلميان؟
قال إبن كثري يف تفسريه هلذه اآلية " :فدل على أن من مل يتحاكم يف حمل النزاع إىل الكتاب والسنة وال يرجع إليهما يف
(

ذلك فليس مؤمنا ابهلل وال ابليوم اآلخر "

5
)
أكرب خمرج من امللة.
كفرا
كفر
أي
.
اه
ً

تفسري السعدي (تيسري الكرمي الرمحن) .183\1
()853
كتاب (إعالم املوقعني عن رب العاملني) البن القيم .40\1
()854
تفسري إبن كثري ط دار الكتب العلمية .304\2
()855
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8

ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن)؛ وأردًن أن نطلق حكم هللا على
فلو وضعت هذه اآلية مع قوله تعاىل ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
صفة فعل اليهود الذي أعرضوا عن حكم هللا الرجم واستبدلوه ابلتحميم واجللد والتجبية؛ فسنحكم على هؤالء القوم

ابلكفر األكرب ،فاآلية مصرحة بنفي أصل اإلميان وحقيقته.
ِ
ِ َّ ِ
يدو َن أَ ْن يَتَ َحا َك ُموا إِ َىل
ك يُِر ُ
ك َوَما أُنْ ِزَل ِم ْن قَ ْبل َ
َّه ْم َآمنُوا ِمبَا أُنْ ِزَل إِلَْي َ
ين يَ ْزعُ ُمو َن أَن ُ
كذلك قوله تعاىل (أََملْ تَ َر إ َىل الذ َ
الطَّاغُ ِ
بعيدا) ( ) ،والقوم اليوم جعل6وا حتاكمهم
وت َوقَ ْد أ ُِم ُروا أَ ْن يَ ْك ُف ُروا بِِه ويريد الشيطان أن يضلهم
ً
ضالال ً
للطاغوت عالمة إميان ،وحكموا على الذي يدعوهم لتحكيم الشرع تكفريي وخارجي وكذا.

يقول الشيخ حممد بن إبراهيم يف تفسري هذه اآلية " :فإن قوله عز وجل( :يَ ْزعُ ُمو َن) تكذيب هلم فيما ادعوه من إإلميان

فإنه ال ُيتمع التحاكم إىل غري ما جاء به النيب -صلى هللا عليه وسلم -مع إألميان يف قلب عبد أصالً بل أحدمها ينايف
(

اآلخر" .

) اه .

7

5

8

آية أخرى وهي قوله تعاىل( :فَ َال وربِك َال ي ؤِمنو َن ح َّىت ُُي ِّكم َ ِ
يما َش َجَر بَْي نَ ُه ْم ُمثَّ َال َُِي ُدوا ِيف أَنْ ُف ِس ِه ْم َحَر ًجا ِممَّا
وك ف َ
َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ ُ
8
ِ
ِ
أصل اإلميان وحقيقته
يما)( ) ،وهذه اآلية فصلنا8فيها من قبل ،والشاهد 5أن هللا عز وجل نفى
قَ َ
ضْي َ
ت َويُ َسلّ ُموا تَ ْسل ً
وصحته عن كل من أعرض عن حكمه وح ّكم اآلراء واألهواء ،وهذا األمر بعينه صفة فعل اليهود والنصارى.
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) فسنخرج بنتيجة أن
فلو أردًن أن جنمع هذه اآلية مع قوله تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
الكفر املذكور هو الكفر األكرب.

سورة النساء\.60
()856
فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مجع :حممد بن عبد الرمحن بن قاسم .236\12
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ِ
وكذلك هذه اآلية (فَ َال وربِك َال ي ؤِمنو َن ح َّىت ُُي ّكِم َ ِ
ِ
ت
يما َش َجَر بَْي نَ ُه ْم ُمثَّ َال َُِي ُدوا ِيف أَنْ ُفس ِه ْم َحَر ًجا ممَّا قَ َ
ضْي َ
وك ف َ
َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ ُ
8
ِ
ِ
السياق وداللة اللغة وأقوال
يما)( ) املنفي فيها أصل 9اإلميان وحقيقته وصحته5 ،وذكرًن ابلتفصيل داللة
َويُ َسلّ ُموا تَ ْسل ً
املفسرين أن النفي هنا هو نفي لصحة اإلميان وأصلح وحقيقته.
يقول اجلصاص يف (أحكام القرآن) يف تفسريه هلذه اآلية" :ويف هذه اآلية داللة على أن من رد شيئا من أوامر هللا تعاىل
أو أوامر رسوله صلى هللا عليه وسلم فهو خارج من اإلسالم سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول
واالمتناع من التسليم ،وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة يف حكمهم ابرتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم
وسيب ذراريهم؛ ألن هللا تعاىل حكم أبن من مل يسلم للنيب صلى هللا عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل
(

اإلميان".

) اه .

0

8

6

ك ال يُ ْؤِمنُو َن َح َّىت
كذلك قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ يف كتابه (فتح اجمليد)" :وقوله تعاىل( :فَال َوَربِّ َ
1
ِ
ُُي ِّكم َ ِ
ِ
أمر هللا به
ت َويُ َسلِّ ُموا تَ ْسلِيماً)( ) .فمن خالف ما
يما َش َجَر بَْي نَ ُه ْم ُمثَّ ال َُِي ُدوا ِيف أَنْ ُفس ِه ْم َحَرجاً ممَّا قَ َ
ضْي َ
وك ف َ
َ ُ
ورسوله صلى هللا عليه وسلم أبن حكم بني الناس بغري ما أنزل هللا ،أو طلب ذلك اتباعا ملا يهواه ويريده ،فقد خلع
ربقة اإلسالم واإلميان من عنقه ،وإن زعم أنه مؤمن"

(

) اه .

2

8

6

وذكر الشيخ إبن عثيمني قاعدة جليلة يف هذا الباب ،قال الشيخ يف نور على الدرب" :واألصل يف نفي الصفة عن
(

املوصوف أن يكون نفياً اتماً إال أن يقوم دليل على أن املراد انتفاء كمال تلك الصفة فيعمل مبا قام عليه الدليل "
اه .
سورة النساء\ .65
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لالبن الدعاء ألبيه الذي مات اتركاً للصالة؟).
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ولو طبقنا هذه القاعدة على املسألة اليت حنن فيها فليس هناك قرينة تدل على أن النفي هنا هو نفي كمال ،وقد
إستعرضنا تلك اآليت من قبل وذكرًن كالم الشيخ عبد هللا عزام –رمحه هللا -يف حتليله البديع لتلك اآليت ،فالقرائن
واألدلة كلها تدل على أن النفي املقصود به نفس حقيقة وأصل اإلميان.
وهذا األمر قطع به إبن حزم فقال يف (الفصل)" :فهذا هو النص الذي ال ُيتمل أتويال وال جاء نص خيرجه عن ظاهره
(

أصال وال جاء برهان بتخصيصه يف بعض وجوه اإلميان"

) اه .

4

6

فاآلية مصرحة بنفي أصل اإلميان وصحته وحقيقته عن كل من أعرض عن حكم هللا وح ّكم اآلراء واألهواء ،وهذه هي
صفة فعل اليهود الذن نزلت فيهم هذه اآليت ،إّ ًذا لو وضعنا قوله تعاىل (فَ َال وربِك َال ي ؤِمنو َن ح َّىت ُُي ِّكم َ ِ
يما
وك ف َ
َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يما)( ) مع اآلية األخرى (5ومن مل ُيكم مبا أنزل
َش َجَر بَْي نَ ُه ْم ُمثَّ َال َُِي ُدوا ِيف أَنْ ُفس ِه ْم َحَر ًجا ممَّا قَ َ
ضْي َ
ت َويُ َسلّ ُموا تَ ْسل ً
هللا فأولئك هم الكافرون)؛ نصل إىل نتيجة هي أن الكفر املذكور هو الكفر األكرب ،فمن التناقض أي ُيكم هللا تعاىل

فضال عن كالم هللا.
على نفس الفعل يف موضعني خمتلفني حبكميني خمتلفني ،وهذا التناقض ينزه عنه كالم العامي ً
وكذلك من تلك اآليت اليت نفى هللا فيها اإلميان على كل من أعرض عن الشرع وح ّكم اآلراء واألهواء قوله تعاىل:
6
ِ ِ
ِِ
(وي ُقولُو َن آمنَّا ِاب ََّّللِ وِاب َّلرس ِ
ني)( )،
ك َوَما أُولَئِ َ
يق ِمْن ُه ْم ِم ْن بَ ْعد ذَل َ
ك ِابلْ ُم ْؤمن َ
ول َوأَطَ ْعنَا ُمثَّ يَتَ َوَّىل فَ ِر ٌ
َ
ََ
َ ُ
إذًا هذه اجلملة من اآليت وغريها مصرحة بنفي أصل اإلميان وحقيقته عن كل من أعرض عن شرع هللا وحكم غريه،
أي أهنا مصرحة على أن الكفر املذكور يف تلك آيت املائدة هو الكفر األكرب املخرج من امللة ،بل يف نفس سياق هذه
ِ
اآليت نفى هللا سبحانه وتعاىل عن هؤالء اليهود اإلميان بقوله تعاىل ( َكيف ُُي ِّكمونَ َ ِ
اَّللِ ُمثَّ
ْم َّ
ْ َ َ ُ
ك َوعْن َد ُه ُم الت َّْوَراةُ ف َيها ُحك ُ
8
6
7
ِ ِ
ِِ
ني)( ).
ك َوَما أُولَئِ َ
يَتَ َولَّْو َن ِم ْن بَ ْعد َذل َ
ك ِابلْ ُم ْؤمن َ
كتاب (الفصل يف امللل واألهواء والنحل) إلبن حزم .138\3
()864
سورة النساء\ .65
()865
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يقول سيد قطب يف تفسريه هلذه اآلية" :فما ميكن أن ُيتمع اإلميان ،وعدم حتكيم شريعة هللا ،أو عدم الرضى حبكم
هذه الشريعة .والذين يزعمون ألنفسهم أو لغريهم أهنم «مؤمنون» مث هم ال ُيكمون شريعة هللا يف حياهتم ،أو ال
ك
يرضون حكمها إذا طبق عليهم ..إمنا يدعون دعوى كاذبة وإمنا يصطدمون هبذا النص القاطعَ ( :وما أُولئِ َ
8
6
8
ِِ
ني)"( ) اه .
ِابلْ ُم ْؤمن َ
واآليت كلها كما بينا تدور يف سياق واحد وهو أن القضية فضية إميان أو كفر ،شرع أو هوى ،إسالم أو جاهلية ،وال
حتتم القسمة حبال من األحوال.
وقد ذكرًن فتوى بديعة للشيخ إبن ابز وهي قوله" :وكل دولة ال حتكم بشرع هللا ،وال تنصاع حلكم هللا وال ترضاه فهي
دولة جاهلية كافرة ظاملة فاسقة بنص هذه اآليت احملكمات" وأول آية إستدل هبا الشيخ على هذا هو قوله تعاىل (فَ َال
وك فِيما شجر ب ي ن هم ُمثَّ َال َُِي ُدوا ِيف أَنْ ُف ِس ِهم حرجا ِممَّا قَضيت ويسلِّموا تَسلِ
ِ
ِ
يما)( ) ،
َوَربِّ َ
ْ ََ ً
ك َال يُ ْؤمنُو َن َح َّىت ُُيَ ّك ُم َ َ َ َ َ َْ َ ُ ْ
َْ َ َ ُ َ ُ ْ ً
فإستدالل الشيخ وقوله مصرح أن اإلميان املنفي هنا هو أصل اإلميان وحقيقته.
كذلك للشيخ إبن ابز فتوى أخرى ،يقول الشيخ" :إذا علم أن التحاكم إىل شرع هللا من مقتضى شهادة أن ال إله إال
هللا ،وأن حممدا عبده ورسوله ،فإن التحاكم إىل الطواغيت والرؤساء والعرافني وحنوهم ينايف اإلميان ابهلل عز وجل ،وهو
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) ويقولَ ( :وَكتَ ْب نَا َعلَْي ِه ْم فِ َيها أ َّ
َن
كفر وظلم وفسق ،يقول هللا تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
اجلروح قِصاص فَمن تَصد َ ِِ
ف و ْاألُذُ َن ِابْألُذُ ِن و ِ ِ ِ
ني و ْاألَنْ َ ِ ِ
النَّ ْف ِ
س والْ َع ْ َ ِ ِ
َّارةٌ
لس ِّن َو ُُْ َ َ ٌ َ ْ َ
َّق به فَ ُه َو َكف َ
ف ابْألَنْ َ
ني ابلْ َع ْ َ
س ابلنَّ ْف ِ َ
الس َّن اب ّ
َ ّ
َ
لَه ومن َمل َُي ُكم ِمبَا أَنْزَل َّ ِ
ك ُهم الظَّالِمو َن) ويقول( :ولْيَ ْح ُك ْم أ َْهل ِْ
اَّللُ فِ ِيه َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل
اإل ِْجن ِيل ِمبَا أَنْ َزَل َّ
َ
ُ ََ ْ ْ ْ ْ
َ
ُ
اَّللُ فَأُولَئ َ ُ
ُ
8
7
0
ك هم الْ َف ِ
َّ ِ
اس ُقو َن)"( ) اه .
اَّللُ فَأُولَئ َ ُ ُ

 868ظالل القرآن لسيد قطب رمحه هللا .895\2
( ) يف
سورة النساء\ .65
()869
جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن ابز رمحه هللا\ مجع حممد بن سعد الشويعر .75\1
()870
434

والشيخ ربط بني نفي اإلميان وبني آيت املائدة ،ومجع بني النصوص اليت تتحدث عن قضية احلاكمية ،وأظهر وبني أن
هللا -عز وجل -نفي أصل اإلميان وحقيقته عن كل من أعرض عن شرع هللا وحكم اآلراء واألهواء ،وأسقط عليهم
الكفر والظلم والفسق والظلم األكرب املخرج من امللة.
إذًا هبذه القاعدة الثالثة وهي أعظم طريقة لتفسري القرآن هي ابلرجوع للقرآن نفسه؛ إذا رجعنا إىل تلك اآليت اليت
تتحدث عن حكم من أعرض عن حكم هللا وح ّكم اآلراء واألهواء؛ جند أن هللا –عز وجل -نفى حقيقة اإلميان عمن
هؤالء صفتهم ومنهم اليهود الذي أعرضوا عن حكم هللا وح ّكموا آراءهم وأهواءهم.
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الوجه السابع يف بيان أن الكفر املذكور يف آايت املائدة هو الكفر األكرب
اإلمجاع على كفر احلاكم بغري ما أنزل هللا:
1

7

8

( ) ()..الوجه السابع واألخري يف بيان أن الكفر املذكور يف آيت املائدة هو الكفر األكرب هو :داللة اإلمجاع ،وهذا
املوضوع يف غاية األمهية يف مسألتني :يف مسألة نوع الكفر املذكور يف هذه اآلية ويف مسألة حكم احلكام الذين
حجة قطعيّة ،ومل خيالف يف ذلك إال عقوق أهل األهواء والكالم ،فاإلمجاع
ُيكمون اليوم ،فاإلمجاع كما هو معلوم ّ
حجة قطعية للنزاع ويصبح النزاع بعده لغط من القول ال معىن له وضرب من اهلراء واللغط واللجاجة واملراءاة واملماحكة
يف دين هللا ،تظهر أول ما تظهر فساد نية املخالف ألنه املسألة مسألة إمجاع.
واملراد بداللة اإلمجاع يف كون الكفر املذكور يف اآلية هو الكفر األكرب؛ اإلمجاع يف حكم الفعلة اليت فعلها اليهود الذين
وخالصتها
أنزلت فيهم هذه اآليت ،وحنن أوضحنا من قبل سائر الروايت اليت جاءت لبيان صفة فعل اليهودُ ،
وجمملها ُ
أهنم –كما قال ابن كثري يف تفسريه يف اجمللد الثاين ص  -54أهنم ق ّدموا األهواء واآلراء على فرائض هللا -عز وجل-
وبدلوها وحرفوها؛ أي أهنم ب ّدلوا الشرع احلكيم بشرع من عند أنفسهم ،فصورة النزول هي صورة االبن عباس والتشريع،
كما فصلنا عند حديثنا عن هذه اآلية.
فما حكم االبن عباس والتشريع عند علماء األمة؟
كفرا أصغر؟ أم انعقد اإلمجاع على أن الذي يستبدل ويشرع
وهل انعقد اإلمجاع على أن الذي يستبدل ويشرع كفر ً
أصال؟
كفرا أكرب خمرج من امللة؟ أم مل ينعقد اإلمجاع ً
يكفر ً
اإلمجاع على كفر من يشرع ما مل أيذن به هللا ،االمجاع األول:
األمر الذي فعله اليهود من االبن عباس والتشريع ،مل يُعرف يف دير اإلسالم واملسلمني قبل عهد التتار؛ فهم أول من
قام بتبديل الشرع وتشريع ما مل أيذن به هللا من املنتسبني لإلسالم؛ وقد حتدثنا عن التتار ،وذكرًن أهنم انتسبوا لإلسالم
بداية امللف (.)36
()871
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إسالما أمحد بن هوالكو ،الذي هو ابن هوالكو الذي
بعد أن فتحوا الدير اإلسالمية من خراسان والعراق ،وكان أوهلم ً
أسقط اخلالفة اإلسالمية.
فبعد أن أسلم التتار قاموا بعملية هي األوىل من نوعها ،فعطلوا الشريعة اإلسالمية واستبدلوها ابلياسق امللعون ،الذي
صاغه هلم ملكهم األكرب جنكيز خان؛ فهذه أول حادثة من نوعها يف الدير اإلسالمية ،ومن قبلها مل يعرف هلا شبيه
أصال ،وستأيت معنا هذه القضية عند حديثنا عن أثر ابن عباس.
ً
أبدا أي تبديل للشرع ،أو تشريع ما مل أيذن به هللا من املنتسبني
إ ًذا قبل هذه العصر يف أواخر القرن السابع مل يعرف ً
جدا؛ ألهنا توضح لنا معىن أثر ابن عباس كفر دون كفر ،فحىت القرن السابع مل حتصل
لإلسالم ،وهذه املسألة مهمة ً
أي حادثة تبديل للشرع.
نقول ملا تلبس التتار هبذه الفعلة وقاموا هبذه العملية من التبديل والتشريع ،كان موقف علماء األمة واألئمة الذين أيخذ
الناس منهم أن انعقد إمجاعهم على كفر التتار؛ ألهنم استبدلوا الشرع احلكيم ابآلراء واألهواء ،وقاموا بنفس ما وقع فيه
اليهود الذين أنزلت فيهم اآليت ،فاتفقت الصوراتن؛ اتفقت صورة اليهود حينما حرفوا حكم هللا ابلرجم ،واستبدلوه
ابجللد والتشهري والتحميم واصطلحوا واجتمعوا عليه ،اتفقت هذه الصورة مع فعل التتار ،حينما حرفوا شرع هللا تعاىل
وأحكامه واستبدلوه بياسقهم امللعون؛ فانعقد اإلمجاع الذي ال يعرف له خمالف على كفرهم وردهتم ،بل على وجوب
قتاهلم قتال كفر وردة.
والذي يهمنا يف حادثة التتار هو الصفة اليت كفرهم هبا علماء األمة ،واليت انعقد هبا اإلمجاع على كفرهم ،وهذه الصفة
هي صفة التبديل والتشريع ،قال ابن كثري يف فتواه الشهرية ،واليت حتدثنا عنها يف تفسريه يف اجمللد الثاين ص  ،54يف
السياس ِ
ِ ِ
ِِ
ِِ ِ
ات الْ َملَ ِكيَّ ِة الْ َمأْ ُخو َذةِ َع ْن َملِ ِك ِه ْم
(وَك َما َُْي ُك ُم به التَّتَ ُار م َن ّ َ َ
تفسريه لقوله تعاىل( :أَفَح ْكمَ ا ْجلَاهليَّة يـَبـْغو َن)َ :
ِجْن ِكزخا َن ،الَّ ِذي وضع َهلم الياسق) مث قال بعد ذلك( :فَمن فَعل َذلِ َ ِ
ِ ِ
ب قِتَالُهُ ،حىت يرجع إىل
َْ
ك مْن ُه ْم فَ ُه َو َكافٌر َُي ُ
َ َ َ ُُ
َْ ََ
حكم هللا ورسوله؛ فَ َال َُْي ُك ُم ِس َواهُ ِيف قَلِ ٍيل َوَال َكثِ ٍري)

(
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8

وفتوى ابن كثري هي ليست فتوى خاصة ابلتتار ،بل هي فتوى عامة يف كل من تلبس مبثل فعلهم؛ ونفس الصورة الىت
أيضا عن اليهود؛ فقال يف نفس اجمللد عن صفة فعل
ذكرها ابن كثري عن التتار ،هي نفس الصورة اليت ذكرها ابن كثري ً
اليهود( :نزلت هذه اآليت الكرميات يف املسارعني يف الكفر ،اخلارجني عن طاعة هللا ورسوله ،املقدمني آراءهم
3

8

7

وأهواءهم على شرائع هللا -عز وجل)( )  ،فصفة فعل اليهود هي نفس صفة فعل التتار ،وهي بعينها نفس صفة فعل
احلكام املعاصرين ،بل حكام اليوم كما سيأيت معنا أشد وأنكى.
فنقول لدينا يف هذه املسألة إمجاع منعقد مقرر ال يعرف له اخنرام ،وأول من نقل لنا اإلمجاع على كفر احلاكم املشرع
املستبدل ،هو شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا وقدس روحه-؛ وقد كان -رمحه هللا -عامل يعيش عصره ،فلم ينعزل يف
برج عاجي ال يدري ما يدور بني الناس ،فعندما دامهت الدير اإلسالمية فتنة التتار ،كان هو الفاعل املسعر للحرب،
وكان يعيش بني الناس ويعلم ما يدور بينهم ،بل كان على معرفة تفصيلية أبحكام التتار ،بل ذهب أبعد من ذلك ،وله
مناظرة مشهورة مع غازان ملك وسلطان التتار يف تلك الفرتة؛ الشاهد أن الرجل كإمام وكعامل كان يعيش عصره ،وقد
أخذت منه تلك الفتنة جهد طويل ،سواء من الناحية العملية أو من الناحية النظرية؛ فاجمللد الثالث والعشرين يدور يف
جممله حول احلكم على هؤالء التتار ،واحلديث عن هذه احملنة ،وكذلك اجمللد اخلامس والثالثني يف أجزاء كثرية منه يدور
ويتحدث حول التتار ،وما أصاب اإلسالم واملسلمني على أيديهم.
يقول -رمحه هللا -يف اجمللد  22ص ( :324ومعلوم ابالضطرار من دين املسلمني وابتفاق مجيع املسلمني ،أن من سوغ
اتباع غري دين اإلسالم أو اتباع شريعة غري شريعة حممد -صلى هللا عليه وسلم-؛ فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض
الكتاب وكفر ببعض الكتاب ،كما قال تعاىلِ َّ َّ ( :
اَّللِ َوُر ُسلِ ِه
ني َّ
ين يَ ْك ُف ُرو َن ِاب ََّّللِ َوُر ُسلِ ِه َويُِر ُ
يدو َن أَ ْن يُ َفِّرقُوا بَ ْ َ
إن الذ َ
َّخ ُذوا ب ِ
يدو َن أَ ْن ي ت ِ
ض َونَ ْك ُف ُر بِبَ ْع ٍ
َويَ ُقولُو َن نُ ْؤِم ُن بِبَ ْع ٍ
ك َسبِ ًيالُ)
ض َويُِر ُ
ني َذل َ
َْ َ
َ

(

ِ ِ
ين َع َذ ًااب ُم ِهينًا)
ل ْل َكاف ِر َ

(

)(

) اه .
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ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن َحقًّا َوأ َْعتَ ْد ًَن
(أولَئِ َ
8

8

7

فالشيخ جعل هذه املسألة من العلم الضروري؛ والعلم الضروري هو العلم الذي يضطر السامع لتصديقه وال ُيتاج إىل
حبث؛ كأن أييت إنسان ويقول لك هناك بلد امسه أمريكا ،فرغم أنك مل ترى أمريكا ،ولكن مبجرد السماع مع وجود
قرائن كثرية ُيعل هذا اخلرب عندك يقني ،كأنك رأيت أمريكا ،مث جعل الشيخ املسألة يف جمال اإلمجاع.
واليوم مل يصبح هذا العلم االضطراري فحسب علم نظري خيضع للبحث والنظر واالستدالل ،والذي يقر به املخالف،
بل صار من احملداثت والبدع ،وهو يف ديننا من األمور البدهية؛ وقد فصلنا هذا املوضع من قبل ،وبينا أن احلاكمية هي
من ابب توحيد الربوبية ،وتوحيد الربوبية مل يعرف عن طائفة من البشر أهنا أنكرته؛ وهلذا صار من املعلوم من الدين
ابلضرورة.
ويف موضوع آخر من فتاواه يف اجمللد الثالث ص  ،267يعود وينقل لنا اإلمجاع مرة أخرى فيقول( :واإلنسان مىت حلل
احلرام  -اجملمع عليه  -أو حرم احلالل  -اجملمع عليه  -أو بدل الشرع  -اجملمع عليه -؛ كان كافرا مرتدا ابتفاق
الفقهاء)

(

) اه .

7

8

7

ويف موضع آخر ينقل لنا اإلمجاع بصورة أشد ،فيقول يف اجمللد الثامن ص ( :106ومعلوم أن من أسقط األمر والنهي
(

الذي بعث هللا به رسله؛ فهو كافر ابتفاق املسلمني واليهود والنصارى)

8

)اه .
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وكذلك ممن نقل لنا هذا اإلمجاع احلافظ ابن كثري ،يف كتابه (البداية والنهاية) يف اجمللد  13ص  ،119يف حديثه عن
حادثة غزو التتار لبالد الشام؛ فقال -رمحه هللا( :-فمن ترك الشرع احملكم املنزل على حممد بن عبد هللا خامت األنبياء،
وحتاكم إىل غريه من الشرائع املنسوخة كفر؛ فكيف مبن حتاكم إىل الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر إبمجاع
املسلمني .قال هللا تعاىل( :أَفَحكْم ْ ِ ِ ِ
اَّللِ ُحكْماً لَِق ْوٍم يُوقِنُو َن)
َح َس ُن ِم َن َّ
اجلَاهليَّة يَْب غُو َن َومن أ ْ
ُ َ

(
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كذلك ممن نقل لنا اإلمجاع يف هذه املسألة ابن القيم ،تلميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية ،يقول -رمحه هللا -يف كتابه
(أحكام أهل الذمة) يف اجمللد األول ص ( :256وقد جاء القرآن ،وصح اإلمجاع أبن دين اإلسالم نسخ كل دين كان
1

قبله ،وأن من التزم ما جاءت به التوراة واإلجنيل ،ومل يتبع القرآن ،فإنه كافر)( )؛ فصح اإلمجاع على كفر من يتحاكم
للتوراة واإلجنيل ،فكيف مبن يتحاكم لنابليون وجستنيان أو قوانني األمم املتحدة؟!
وكذلك ممن نقل لنا اإلمجاع الشيخ الشنقيطي -رمحه هللا ،-يف كتابه (أضواء البيان) يف اجمللد الثالث ص  ،41يف
وه ْم إِنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِرُكو َن)( :فهو قسم من هللا -جل وعال -أقسم به على أن من اتبع
تفسريه لقوله تعاىلَ ( :وإِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ
(

الشيطان يف حتليل امليتة أنه مشرك ،وهذا الشرك خمرج عن امللة إبمجاع املسلمني)

2

).

كذلك له -رمحه هللا -فتوى ليست بصيغة اإلمجاع ولكنا تدل عليه ،يقول -رمحه هللا -يف اجمللد الرابع ص ( :84أنه
هبذه النصوص السماوية اليت ذكرًن ،يظهر غاية الظهور :أن الذين يتبعون القوانني الوضعية اليت شرعها الشيطان على
ألسنة أوليائه خمالفة ملا شرعه هللا -جل وعال -على ألسنة رسله -صلى هللا عليهم وسلم ،-أنه ال يشك يف كفرهم
(

وشركهم إال من طمس هللا بصريته ،وأعماه عن نور الوحي مثلهم)

).

3

8

فجعل الشيخ املسألة ال حتتمل الشك والنقاش إال عند من هو مثلهم .فاملسألة خطرية والقضية قضية دين ،فبحفاظك
على هذه األحكام حتفظ بداية دينك ،وبتخليك عن هذه األحكام تكون أصبت دينك.
كذلك من املعاصرين الذين نقلوا لنا هذا اإلمجاع املنعقد الشيخ عمر األشقر ،يف كتابه (الشريعة اإلسالمية ال القوانني
الوضعية) ،قال يف ص :179

أحكام أهل الذمة ص .533
()881
أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن .41\3
()882
أضواء البيان إبيضاح القرآن ابلقرآن .259\2
()883
440

8

(ومن خالل هذا التفصيل؛ يتبني لنا أن صنفني من الناس وقعا يف الكفر الذي ال شك فيه؛ األول :الذين شرعوا غري
ما أنزل هللا ،وهؤالء هم الذين وضعوا القوانني املخالفة لشرع هللا حيث يلزمون هبا العباد ،واإلمجاع على كفرهم ال شك)
اه .

(

)

4

8

8

إ ًذا اإلمجاع منعقد على أن التشريع والتبديل ولو يف جزئية واحدة هو كفر أكرب خمرج من امللة ،وردة سافرة كما قال
الشيخ ابن ابز ،والتشريع هو صفة فعل اليهود الذين أنزلت فيهم اآليت ،وال يبقى بعد هذا اإلمجاع وبعد هؤالء األئمة
الذين نقلوه فرصة للقول أن الكفر املراد هو الكفر األصغر؛ فاإلمجاع حجة قطعية ،خاصة عند هؤالء القوم من أدعياء
دائما يدندنون حول حجية الكتاب والسنة واإلمجاع ،وعندما ندعوهم للكتاب والسنة واإلمجاع يفرون.
السلفية ،وهم ً
يقول ابن تيمية يف اجمللد العشرين ص ( :10وإذا ثبت إمجاع األمة على حكم من األحكام ،مل يكن ألحد أن خيرج عن
(

إمجاعهم؛ فإن األمة ال جتتمع على ضاللة)

) اه .

5

8

8

املصدر الثالث بعد الكتاب والسنة يف اقتفاء األحكام هو اإلمجاع ،ومل خيالف يف ذلك إال عقوق املبتدعة؛ الذي أرادوا
أن يفس دوا يف هذا الدين فانطلقوا بنيات فاسدة ،وحجية اإلمجاع أشهر من أن نقررها يف هذا اجمللس ،وال حنتاج إىل
تقريرها.
يؤول الكفر يف تلك اآلية ابلكفر األصغر ،فهذه واحدة وهي داللة اإلمجاع على
إ ًذا ال يبقى أي احتمال بعد هذا أن ّ
أن الكفر يف آية املائدة هو الكفر األكرب ،والنقطة الثانية -وهي اليت نريدها :-داللة اإلمجاع على كفر احلكام اليوم،
فصفة احلكام اليوم هي بعينها نفس صفة فعل حكام التتار ،وحنن حتدثنا عن تكفري العلماء للتتار وإمجاعهم على
ذلك ،كذلك نفس صفة حكام اليوم هي نفس صفة اليهود الذين أنزلت فيهم اآليت ،إ ًذا اإلمجاع منعقد على كفر
حكام اليوم ،فهل يبقى بعد ذلك جمال للجدال والنقاش؟ وهللا ال يبقى بعد ذلك جمال للجدال والنقاش إال ملن يف قلبه
مرض.

الشريعة اإلسالمية ال القوانني الوضعية .179
()884
جمموع الفتاوى .10\20
()885
441

واإلمجاع دليل مستقل ،سواء كان معه أدلة أخرى من الكتاب والسنة أو مل يكن ذلك ،وهذه املسألة شرحها ابلتفصيل
اإلمام العلم الشوكاين ،يف كتابه الشهري (إرشاد الفحول) يف الصفحة 76؛ وهذا الكتاب من أنسب كتب األصول،
وعلى كل طالب علم أن يقتنيه ،ذكر أن اإلمجاع حجة مستقلة بذاته ،سواء يف ذلك كان معه دليل آخر من الكتاب
والسنة أو مل يكن معه ،وأشار إىل نفس املسألة شيخ اإلسالم ابن تيمية ،يف جمموع الفتاوى اجمللد  19ص  270فقال:
8

6

(فاإلمجاع مع النص دليالن كالكتاب والسنة)( ) اه ؛ فإذا وجد إمجاع ال حنتاج أن نبحث هل هناك نص آخر أو ال،
بل نكتفي ابإلمجاع كما هو معروف عند أهل السنة واجلماعة ،فإذا وجد نص آخر فهما دليالن اإلمجاع والنص ،وحنن
بعضا.
يف هذه املسألة ليس عندًن نص واحد بل نصوص كثرية يعضد بعضها ً
فاإلمجاع وحده حجة قطعية الداللة يف حمل النزاع ،إ ًذا ال يبقى بعد ذلك أي جمال للنقاش حول كفر حكام اليوم،
وهذا فقط يف ابب التشريع ،واستمع اآلن لتلك اإلمجاعات املتواترة واليت بلغت ستة إمجاعات ،كلها منعقدة على كفر
كفرا
حكام اليوم ،والكتاب وحده كايف ،والسنة وحدها كافية ،ورغم هذا هناك إمجاع على أن املشرع واملبدل كافر ً
أكرب.
اإلمجاع الثاين:
اإلمجاع الثاين :هو اإلمجاع على كفر من يرد ويدفع ولو شريعة واحدة من شرائع هذا الدين ،على سبيل االمتناع
واالستكبار واإلابء عن القبول ،وهذا مما انعقد عليه اإلمجاع ،ونقل هذا اإلمجاع العامل ابن بطة -وهو من أعالم أهل
برد
السنة ،-يف كتابه (اإلابنة) ص  ،211قال( :لو أن رجالً آمن جبميع ما جاءت به الرسل إال شيئاً واحداً ،كان ّ
(

ذلك الشيء كافراً عند مجيع العلماء)

) اه .

7

8

8

رد هؤالء من اآليت واألحكام! كذلك نقل لنا هذا اإلمجاع إسحق بن راهويه -وهو إمام من أئمة أهل
وانظر كم ّ
السنة واجلماعة ،-قال -رمحه هللا -فيما نقله عنه اإلمام ابن حزم ،يف كتابه (اإلحكام يف أصول األحكام) يف اجمللد

جمموع الفتاوى 270\19
()886
اإلابنة الصغرى ص .211
()887
442

8

)

(

األول ص ( :99من بلغه عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -خرب يقر بصحته ،مث رده بغري تقية فهو كافر)
اه .

وكذلك قال إسحق بن راهويه فيما نقله عنه اإلمام ابن عبد الرب ،يف كتابه املشهور (التمهيد) اجمللد الرابع ص :266
(وقد أمجع العلماء أن من سب هللا -عز وجل ،-أو سب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-أو دفع شيئا أنزله هللا،
(

أو قتل نبيا من أنبياء هللا ،وهو مع ذلك مقر مبا أنزل هللا أنه كافر)

9

) اه .

8

وهذه الفتوى هي فتوى نفيسة ،قاطعة لكل من ُيادل ابجلهل أو اهلوى ،ومن نفاسة هذه الفتوى ،جند أن شيخ
أوال يف الصفحة اخلامسة يف مقدمة كتابه ،مث عاد
اإلسالم ابن تيمية نقلها مرتني يف كتابه (الصارم املسلول) ،فنقلها ً
ونقلها مرة اثنية يف صفحة 751
اثين ابإلضافة للذي ذكرًن.

(

9

0

8

)
مقرا به فاإلمجاع منعقد على كفره ،وهذا إمجاع
؛ إ ًذا من رد شيئًا و ً
احدا وإن كان ً

وكذلك ممن نقل لنا هذا اإلمجاع اإلمام العالمة ابن الوزير اليماين ،يف كتابه الشهري (إيثار احلق على اخللق) ،وقد ذكر
هذه املسألة يف ثالث مواضع من كتابه ،ذكرها يف صفحة  ،116وصفحة  ،121وذكرها مرة اثلثة يف صفحة ،138
فقال( :إمجاع األمة على تكفري من خالف الدين املعلوم ابلضرورة ،واحلكم بردته إن كان قد دخل فيه قبل خروجه
(

منه)

1

9

) اه  .وخمالفة هؤالء القوم لقطعيات الدين أشهر من أن نتكلم فيها.

8

اإلمجاع الثالث:

اإلحكام يف أصول األحكام إلبن حزم .99\1
()888
التمهيد البن عبد الرب .266\4
()889
نقل الفتوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه (الصارم املسلول على شامت الرسول) ص  3وص .512
()890
()891إيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفات إىل املذهب احلق من أصول التوحيد البن الوزير ،حممد بن إبراهيم ،عز الدين اليمين
(املتوىف840 :ه ).
443

اإلمجاع الثالث :هو اإلمجاع على كفر كل من حرم احلالل أو حلل احلرام ،ولو يف نقطة أو مسألة واحدة ،وعلى رأس
من نقل لنا هذا اإلمجاع ابن تيمية ،فقال كما يف جمموع الفتاوى( :واإلنسان مىت حلل احلرام -اجملمع عليه -أو حرم
(

2

) اه .

احلالل -اجملمع عليه ،-أو بدل الشرع -اجملمع عليه-؛ كان كافرا مرتدا ابتفاق الفقهاء)

وكذلك نقل لنا هذا اإلمجاع القاضي أيب يعلى احلنبلي ،يف كتابه (املعتمد يف أصول الدين) ص  ،171وكذلك نقله ابن
قدامة املقدسي –علم احلنابلة املشهور ،-يف كتابه املغين يف اجمللد الثامن ص  ،131وكذلك نقله القاضي عياض يف
كتابه (الشفا بتعريف حقوق املصطفى) ،يف اجمللد الثاين ص  ،1073يقول القاضي عياض( :وكذلك أمجع املسلمون
(

على تكفري كل من استحل القتل ،أو شرب اخلمر ،أو الزًن ،مما حرم هللا بعد علمه بتحرميه)

3

) اه .

وكذلك نقل لنا هذا اإلمجاع علم األندلس ابن عبد الرب ،يف كتابه (التمهيد) يف اجمللد األول ص  142فقال( :وقد
أمجعوا أن مستحل مخر العنب املسكر كافر ،راد على هللا -عز وجل -خربه يف كتابه ،مرتد يستتاب؛ فإن اتب ورجع
(

عن قوله وإال استبيح دمه)

) اه .

4

8

9

والقوم اليوم مل يكتفوا بتحليل اخلمر ،بل حللوا الراب والزًن وحللوا املواالة املكفرة لليهود والنصارى؛ وحنن تكلمنا من قبل
عن كيفية حتليل القوانني الوضعية للمحرمات ،وذكرًن أن التشريع من أبلغ صور التحليل؛ كالتشريع الذي يبيح اخلمر،
أو يسمح هبا للمناطق السياحية وغري ذلك ،أو يبيح الراب ،بل يقيم الشرط والدرج حلماية الصروح والبنوك الربوية ،بل
ويعاقب كل من تسول له نفسه أن ينكر ولو بكلمة واحدة.
يقول الشيخ ابن ابز كذلك -وهو ممن نقل لنا هذا اإلمجاع ،-يف جمموع فتاواه يف اجمللد األول ص ( :137وكل من
استباح ما حرم هللا مما هو معلوم من الدين ابلضرورة ،كالزًن واخلمر والراب واحلكم بغري شريعة هللا؛ فهو كافر إبمجاع
املسلمني)

(

) اه .

5

9

جمموع الفتاوى .269\3
()892
كتاب الشفا بتعريف حقوق املصطفى للقاضي عياض ط دار الفيحاء عمان.611\2 ،
()893
التمهيد البن عبد الرب .142\1
()894
444

8

اإلمجاع الرابع-:
وهناك إمجاع رابع :على كفر حكام اليوم احلاكمني بغري ما أنزل هللا ،وهو ما نقله لنا الشيخ ابن ابز يف جمموع فتاواه ص
 ،270وهو اإلمجاع على أن من واىل اليهود والنصارى وسائر الكفرة ،أبي صورة من صور املواالة ،فهو كافر إبمجاع
املسلمني؛ وحنن حتدثنا عن هذه املسألة يف درس مستقل ،وبيّنا أن أخذ القوانني الوضعية من اليهود والنصارى
وحتكميها يف دير املسلمني ،من أصرح وأوضح صور املواالة واملكفرة ،وذكرًن أقوال أكثر من أحد عشر عاملا.
ً
يقول ابن ابز( :وقد أمجع علماء اإلسالم ،على أن من ظاهر الكفار على املسلمني ،وساعدهم عليهم أبي نوع من
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
َّص َارى أ َْوليَاءَ بَ ْع ُ
ين َآمنُوا َال تَتَّخ ُذوا الْيَ ُه َ
ود َوالن َ
ض ُه ْم أَْوليَاءُ
املساعدة؛ فهو كافر مثلهم ،كما قال هللا سبحانهَ ( :ي أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِِ
بَ ْع ٍ
ني)
ض َوَم ْن يَتَ َوَّهلُْم ِمْن ُك ْم فَِإنَّهُ ِمْن ُه ْم إِ َّن َّ
اَّللَ َال يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ

(

(

)اه .

6

)

9

7

اإلمجاع اخلامس-:
عمدا فهو كافر مرتد؛
اإلمجاع اخلامس :هو اإلمجاع على أن كل من أحلد يف أمساء هللا وصفاته ،ورام حتويلها وحتريفها ً
وهذه املسألة تكلمنا عنها عند حديثنا عن (منزلة احلاكمية من توحيد األمساء والصافات) ،عند الوجه الثاين الذي
يثبت به كفر هؤالء القوم ،ومناقضة التشريع ملا أيذن به هللا لتوحيد األمساء والصفات.
وننقل لكم اإلمجاع الذي نقله القاضي عياض ،ونقله الدكتور عبد العزيز بن العبد اللطيف يف كتابه (نواقض اإلميان)،
قال القاضي عياض يف اجمللد الثاين ص ( : 1080فأما من نفى صفة من صفات هللا تعاىل الذاتية ،أو جحدها
مستبصرا يف ذلك كقوله :ليس بعامل وال قادر وال مريد وال متكلم ،وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة له تعاىل؛
(

فقد نص أئمتنا على اإلمجاع على كفر من نفى عنه تعاىل الوصف هبا وأعراه عنها)

جمموع فتاوى ورسائل ابن ابز .132\1
()895
سورة املائدة\ .51
()896
جمموع فتاوى ورسائل ابن ابز .269\1
()897
كتاب الشفا بتعريف حقوق املصطفى للقاضي عياض ط :دار الفيحاء – عمان .618\2
()898
445

) اه .

8

9

اإلمجاع السادس:
اإلمجاع السادس هو اإلمجاع على كفر من يقتل املسلم ال لشيء إال ألنه مسلم ،ومن يقتل الداعية ال لشيء إال ألنه
داعية ،ومن يقتل أولياء هللا الصاحلني ال لشيء إال ألهنم أولياء هلل ،فحكم من هذا حاله أنه كافر مرتد.
الذي يقتل املسلم ال لشيء إال ألنه مسلم؛ حماربةً هلل ورسوله وإطفاءً لنور اإلسالم ،وإرضاءً لليهود والنصارى فهو كافر،
فهم ُياربون املسلمني ألهنم مسلمني ،ويسجنون الدعاة ألهنم دعاة ،وألهنم أيمروهنم ابملعروف وينهوهنم عن املنكر،
وألهنم يريدون أن يرجعوا األمة إىل دينها وجمدها ،وألهنم يريدون حكم هللا؛ وما كانت جريرهتم إال أهنم قالوا ربنا هللا،
فهذه جريرهتم اليت أيخذون عليها ابلنواصي واألقدام يف هذا العصر ،إ ًذا اإلمجاع منعقد كما قلنا على كفر هؤالء.
وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف جمموع فتاواه اجمللد  34ص  ،137عن حكم من يقتل املسلم بسبب دينه؛
أي يقتله على دين اإلسالم ،ال ملال وال لعرض وال شبهة وال لتأويل؛ كما حصل ألخوانكم األربعة يف اجلزيرة ،وكما
ُيصل يف مصر واجلزائر وغريها؛ فقال الشيخ ابن تيمية( :أما إذا قتله على دين اإلسالم :مثل ما يقاتل النصراين
املسلمني على دينهم :فهذا كافر شر من الكافر املعاهد؛ فإن هذا كافر حمارب مبنزلة الكفار الذين يقاتلون النيب -صلى
هللا عليه وسلم -وأصحابه ،وهؤالء خملدون يف جهنم كتخليد غريهم من الكفار)

(

9

) اه .

وحرمة دم املسلم أشد عند هللا من حرمة الكعبة ،وأول ما ُيكم به بني الناس يوم القيامة الدماء ،وحسب كالم الشيخ
متاما مثل املشركني الذين كان يقاتلهم النيب -عليه الصالة
فإن الطواغيت الذي يقاتلون شباب الصحوة اليومً ،
والسالم -وأصحابه؛ فانظر إىل هذا الكفر وشناعته وأنه كفر مركب.
وقال -رمحه هللا وقدس ثراه -يف اجمللد  28من جمموع الفتاوى صفحة ( :531وإذا كان السلف قد مسوا مانعي الزكاة
مرتدين -مع كوهنم يصومون ويصلون ،ومل يكونوا يقاتلون مجاعة املسلمني ،-فكيف مبن صار مع أعداء هللا ورسوله
قاتال للمسلمني؟)

(

)اه .

جمموع الفتاوى .137\34
()899
جمموع الفتاوى .531\28
()900
446

0

0

9

فالذي امتنع عن الزكاة كفره الصحابة؛ فكيف مبن عطل الشرائع وحكم القوانني الوضعية ،مث ابإلضافة لذلك قاتل
الدعاة والعلماء واملصلحني؟
يقول شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب -رمحه هللا وقدس ثراه ،-إمام الدعوة يف الرسائل الشخصية( :وكذلك نك ّفر
من حسنه (أي الشرك) للناس ،أو أقام الشُّبه الباطلة على إابحته ،وكذلك من قام بسيفه دون هذه املشاهد اليت يشرك
(

ابهلل عندها ،وقاتل من أنكرها وسعى يف إزالتها؛ وهللا املستعان)

) اه .

0

1

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب ،وهو ابن صاحب (فتح اجمليد) ،يقول يف
(الرسائل املفيدة) ص :399
(والشيخ (أي الشيخ حممد بن عبد الوهاب)  -رمحه هللا  -مل يكفر إال من كفره هللا ورسوله وأمجعت األمة على كفره؛
كمن اختذ اآلهلة واألنداد لرب العاملني ،ومل يلتزم ما جاءت به الرسل من اإلسالم والدين ،أو جحد ما نطق به الكتاب
(

املبني ،من صفات الكمال ،ونعوت اجلالل لرب العاملني ،وكذلك من نصب نفسه لنصرة الشرك واملشركني)

) اه .

والشاهد قوله وأمجعت األمة على كفره ،ومن هذا ما ذكره الشيخ حممد بن عبد الوهاب من تكفري من قام بسيفه دون
مشاهد الشرك وقاتل املسلمني؛ مث ذكر بعض هذه الصور اليت أمجعت عليها األمة فقال( :وكذلك من نصب نفسه
لنصرة الشرك واملشركني).
اخلامتة-:
فهذه ستة إمجاعات مقررة يف شريعتنا ،كل واحد منها دليل قاطع الداللة على كفر احلكام ،فما ابلك إذا أضفنا إليها
داللة الكتاب مث داللة السنة؟! وما زلنا مع وجود ستة إمجاعات نتناقش هل كفر احلكام كفر أكرب أو كفر أصغر ،وهللا
ال يثري هذه املسألة وال يناقش فيها إال إنسان مستخف بعقله ،فهو بني أمرين؛ إما أن يكون رجل جاهل شديد اجلهل
ال يعرف كوعه من بوعه ،وإما أن يكون رجل صاحب هوى يف قلبه زيغ ُيادل ابلباطل.
الرسائل الشخصية -الرسالة العاشرة .60\1
()901
عيون الرسائل واألجوبة على املسائل للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ .973\2
()902
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إ ًذا بتقريرًن هلذه اإلمجاعات يتضح لنا أنه ليس هناك أدىن احتمال أن أيول الكفر ابلكفر األصغر ،األمر الثاين :أنه
يبقى النقاش واخلالف بعد ذلك حول كفر حكام اليوم؛ لغط وهراء وجلاجة ومراءة ،فالقوم انعقد على كفرهم ستة
إمجاعات ،ابإلضافة لداللة الكتاب والسنة.
يقول ابن القيم يف نونيته:
والعلم يدخل قلب كل موفـ ـ ــق ...

من غري أبواب وال اسـتئذان

...

ال تشقنا اللهم ابحل ـ ـ ــرمان

اتهلل ما بعد البيان ملنص ـ ـ ــف ...

إال العناد ومركب اخلـ ــذالن

فالرب رب واح ـ ــد وكتابـ ــته ...

حق وفهم احل ـ ـ ــق منه دان

ويرده احملروم من خذالنـ ـ ــه

...

فألي شيء يعدل الباغي اهلدى

اتهلل قد الح الصب ـ ــاح ملن له ...
وأخو العماية يف عمـ ــايته يقو ...

عن قوله لوال عمـى اخلذالن
عينان حنو الفجر انظرت ــان

ل الليل بعد أيستوي الرجالن

َحيَ ْي نَاهُ َو َج َع ْلنَا لَهُ نُ ًورا ميَْ ِشي بِِه ِيف الن ِ
وصدق هللا العظيم إذ يقول وهو أصدق القائلني( :أ ََوَم ْن َكا َن َمْي تًا فَأ ْ
َّاس َك َم ْن َمثَلُهُ
ِ ُّ ِ
س ِخبَارٍِج ِمْن َها)
يف الظلُ َمات لَْي َ

(

).

3

0

9

وأمر اثلث :ينبين على تقرير هذه اإلمجاعات ،وهو أن من بلغه هذا األمر -وحنن نشهد هللا على ذلك -فقد أقيمت
عليه احلجة ،وقطعت عليه سائر أبوب االعرتاض ،فيجب عليه من اآلن أن يعد ليوم احلساب اجلواب؛ هلذا العلم الذي
بلغه ،أن يعد لذلك املوقف العظيم ،الذي سيقفه بني يد املوىل العظيم ،يوم يقوم الناس لرب العاملني؛ يعد اجلواب عن
صحيحا ،وبدون ذلك فالنجاة بعيدة
هذا العلم الذي بلغه ،وليس فقط أن يعد اجلواب ،بل أن يكون هذا اجلواب
ً
عنك أيها العبد ،وإن كنت تظن أهنا بني يديك.
سورة األنعام\.122
()903
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وهذا العلم يرتتب عليه عمل ،وهذا هو املقصود ،فاملقصود من هذه األحكام هو ما يرتتب عليها من أحكام يف
عنقك ،أي الفرض العيين الذي انعقد عليه اإلمجاع ،بعد داللة الكتاب والسنة على وجوب قتال هؤالء الطغاة
واملرتدين ،فاألمر ليس لعبة؛ وقد أخذ هللا على اليهود والنصارى أهنم اختذوا دينهم لعبًا ،وحذرًن النيب -عليه الصالة
والسالم -أن نسنت بسنتهم.
إذًا فاملقصود أن تسقط هذا اإلمث ،الذي هو اآلن يف عنق كل واحد منا؛ أن تسقطه عن عنقك بقتال هؤالء القوم،
حمذرا عباده أن يطلع على نية فيها َد َخل ،فاحذر أخي احلبيب أن
شاء من شاء وأىب من أىب ،ونذكركم بقوله تعاىل؛ ً

يطلع هللا على نيتك فيجد فيها حتايل ،أو ُيد فيها رغبة يف خداع النفس ،أو ُيد فيها حماولة للهروب من الواجب ،أو
تربير للنفس.
وال تظن أن بقاءك هنا بضعة أيم وشهور ،أو ذهابك هلنا أو هناك مسقط عليك هذا الفرض؛ فال تتحايل ،وعامل
ربك بصدق وإخالص ،وتعامل مع أحكام دينك جبدية ،أذكركم بقوله تعاىلَ ( :و ْاعلَ ُموا أ َّ
اَّللَ يَ ْعلَ ُم َما ِيف أَنْ ُف ِس ُك ْم
َن َّ
4

9

0

اح َذ ُروهُ)( ) .فاحذر أخي أن يراك هللا يف مكان ال ُيب أن يراك فيه ،واحذر كذلك أن ال يراك هللا يف مكان
فَ ْ
أوجب عليك أن تكون فيه ،وليس مسقط عنك أي معىن حتاول أن تربر لنفسك به ،فالعبد ُيب عليه أن أيخذ
أحكام هللا وأحكام دينه مبنتهى اجلدية ،وأن يعض عليها ابلنواجذ ،وفوق هذا يسأل هللا تعاىل أن يثبته على هذا
الطريق.
5

9

0

صَر ِمْن ُه ْم)
قال تعاىلَ ( :ولَ ْو يَ َشاءُ َّ
اَّللُ َالنْتَ َ
كتب على الصحابة نصرة الدين يف غربته األوىل ،كتب علينا أن ننصره يف غربته الثانية ،فيا له من دين لو أن له رجال،
(

) ،فلو شاء هللا لكفاًن هذه امللحمة ،ولكنه قدرًن وقدر هللا ًنفذ ،فكما

ِ ِ
اَّلل َالنْتَ ِ
ض ُك ْم بِبَ ْع ٍ
ض)
صَر مْن ُه ْم َولَك ْن ليَ ْب لَُو بَ ْع َ
َ
قال تعاىلَ ( :ولَ ْو يَ َشاءُ َُّ

(

سورة البقرة\.235
()904
سورة حممد\.4
()905
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6

)؛ فذكر تعاىل احلكمة من ذلك مث قال:

0

0

7

(والَّ ِذ ِ
اَّللِ فَلَن ي ِ
ض َّل أ َْع َما َهلُْم)( ) ،فاملعركة البد هلا من ضحاي وأشالء ومجاجم ،والبد أن تتناثر فيها
ين قُتلُوا ِيف َسبِ ِيل َّ ْ ُ
َ َ
ِ
الرس ِ
ِِ
َح ُّق أَ ْن
ول َوُه ْم بَ َدءُوُك ْم أ ََّوَل َمَّرةٍ أ ََختْ َش ْونَ ُه ْم فَ َّ
اَّللُ أ َ
الدماء ،وقال تعاىل (أََال تُ َقاتلُو َن قَ ْوًما نَ َكثُوا أَْميَانَ ُه ْم َوَمهُّوا إب ْخَر ِاج َّ ُ
ِ
ِ
َختْشوه إِ ْن ُكْن تم مؤِمنِني قَاتِلُوهم ي ع ِّذب هم َّ ِ
ٍ ِِ
ِ
ب َغْي َظ
ص ُد َور قَ ْوم ُم ْؤمن َ
ُْ ُْ َ
َ ُْ
ص ْرُك ْم َعلَْي ِه ْم َويَ ْشف ُ
اَّللُ ِأبَيْدي ُك ْم َوُخيْ ِزه ْم َويَْن ُ
ني * َويُ ْذه ْ
ُ ْ َُ ْ ُ ُ
8

0

ِِ
اَّللُ َعلِ ٌيم َح ِك ٌيم)( )؛ فالقلوب وهللا امتألت غيظًا ،ويكفي وهللا أن ترى ما ُيل
اَّللُ َعلَى َم ْن يَ َشاءُ َو َّ
وب َّ
قُلُوهب ْم َويَتُ ُ
ببلدك وأمتك ،إال أن تكون القلوب قد ماتت ،كما قال الشاعر( :ما جبرح مبيت إيالم)؛ وإذا كنت من هذا الصنف
وحقدا على الكفار.
فكرب على نفسك أر ًبعا ،فمن عالمات إميان املؤمن ،أن ميتلئ قلبه غيظًا ً

سورة حممد\.4
()907
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()908
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الباب السادس :شبهة اإلستدالل بأثر إبن عباس –رضي اهلل عنهما( -كفر دون كفر)
إنتهينا من بيان أن الكفر الوارد يف قوله تعاىل (ومن مل ُيكم مبا أنزل هللا) هو الكفر األكرب ،وبينّا هذا من سبعة أوجه،
كل منها قطعي الداللة على ذلك آخرها داللة اإلمجاع املنعقد.
إذًا بعد هذا التقرير القطعي هناك سؤال يُطرح ،وهذا السؤال البد أن َمنَُّر به أال وهو ما معىن تلك املقولة اليت نسبت
ألحد الصحابة الكرام واليت طارت يف اآلفاق وترددت على كثري من األلسنة حبق أو بباطل ،ما معىن قول البعض (كفر

دون كفر)؟
نقول بدايةً قد ثبت معنا أن اآلية ليس هناك أي جمال أن تُصرف أو أن ُأتول للكفر األصغر ،فاآلية نص قاطع صريح
حمكما اآلراء واألهواء فهو كافر كفر أكرب خمرج
الداللة حاكم للنزاع ر ٌ
افع للخالف يف أن كل من أعرض عن حكم هللا ً
من امللة ،وعلى ذلك إنعقد إمجاع األمة ،أي ال معىن للحديث والنقاش بعد هذا يف هذه املسألة.

أما قول البعض (كفر دون كفر) فكما قلنا من قبل أنه البد من مجع مجيع النصوص يف املسألة الواحدة؛ فإذا مجعنا
هذه املقولة (كفر دون كفر) مع تلك األدلة القطعية الثبوت والداللة يظهر لنا أن هذه املقولة تدور حول أمرين ال
عمن رويت عنه ،وهذا األمر األول.
اثلث هلما أبي حال من األحوال؛ إما أن تكون ضعيفة غري صحيحة الثبوت ّ
متاما ،خيتلف من ألفه إىل يئه عن ذلك املوضوع الذي أنزلت اآلية فيه ،أي عن موضع
وإما أن تكون يف موضوع آخر ً

متاما عن اإلستبدال والتشريع.
آخر خيتلف ً

وحنن سنبحث األمرين؛ األمر األول يف يتعلق يف ضعف سند هذه النصوص ،واألمر الثاين يف املناط احلقيقي والصحيح
الذي ُيب أن حتمل عليه تلك املقولة ،فنحن نقطع أنه ليس هناك أحد من الصحابة الكرام -رضوان هللا عليهم
أمجعني -من املمكن أن يقول أبن التشريع واإلستبدالل من الكفر األصغر .فنحن ننزه الصحابة عن مثل هذه املقولة
اليت إنفرد هبا أفراخ املرجئة يف العصر احلديث.
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فالصحابة -رضوان هللا عليه -ليس هلم أن يقولوا تلك املقولة ،فهم معدن العلم ومحلة الرسالة ،وهم الذين قاتلوا مانعي
أتويال من عند أنفسهم ،وحكموا عليهم ابلردة وقاتلوهم قتال كفر وردة ،واستباحوا منهم
احدا ً
فرضا و ً
الزكاة ألهنم منعوا ً
النفس واملال والعرض مبجرد أهنم منعوا فريضة واحدة من فرائض الدين.

فهؤالء ال ميكن أن يصدر منهك القول أبن التشريع الذي إنعقد عليه إمجاع األمة من الكفر األصغر ،فهذا حمال أن
وخاصة أن يصدر عن إبن عباس الذي دعى له النيب عليه الصالة والسالم ابلفقه والتأويل فقال (اللهم
يصدر عنهم،
ّ
فقه يف الدين وعلمه التأويل)  ،فهذا الصحايب اجلليل حرب األمة نقطع يقينًا أنه من املستحيل أن يصدر عنه القول ابن
املشرع املستبدل ال يكفر وأن كفره كفر أصغر ،والذي يقول هذه املقولة فهو يرمي الصحابة الكرام ابلكذب ويفرتي
عليهم ،ويصفهم أبوصاف املبتدعة.
ضعف مقولة (كفر دون كفر) من انحية السند-:
أوال حول ضعف نسبة هذه املقولة إىل قائلها ،ونقول هذه املقولة نسبت إىل ذلك الصحايب اجلليل
إ ًذا نبدأ احلديث ً
العلم من أعالم الفقه والتفسري عبد هللا بن عباس –رضي هللا عنهما ،-كما نسبت كذلك إىل إمامني من أئمة التابعني
طاووس وعطاء بن أيب رابح.
الرواية األوىل عن إبن عباس –رضي هللا عنهما[ -ليس كمن كفر ابهلل ومالئكة وكتبه ورسله]
أما ما نُسب إىل إبن عباس –رضي هللا عنهما -فقد وردت هذه املقولة عنه بلفظني ،اللفظ األول( :ليس كمن كفر
ابهلل ومالئكة وكتبه ورسله) وعلى التحقيق أن هذه املقولة ليست من كالم إبن عباس وإمنا هي من كالم إبن طاووس
الذي روى تلك املقولة عن إبن عباس ،ولكنه إما أن يكون قد أدرجها بنفسه ،أو يكون أحد الرواة الذين روى عنه هو
الذي أدرجه.
ودرسنا اليوم فيه مصطلحات علمية؛ نقول هناك شيء يف علم مصطلح احلديث يعرف ابإلدراج ،سواء كان اإلدراج يف
السند أو يف املنت ،وسواء كان يف حديث مرفوع أو يف املوقوف أي سواء كان األثر يف قول النيب عليه الصالة والسالم
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أو يف قول الصحابة ،واإلدراج هو الزيدة يف املنت ممّا ليس فيه ،أن يزيد الراوي على املنت كلمة أو بضع كلمات ليست
من أصل املنت.
وهذا األثر عن إبن عباس حصل فيه إدراج ،فالرواية الصحيحة اليت سنذكرها اآلن ليس فيها هذ الزيدة من كالم إبن
عباس ،وإمنا مصرح أبن هذه الزيدة من كالم إبن طاووس الرواي عن أبيه الراوي عن إبن عباس.
وانتبه إىل أن اإلدراج نوع من أنواع احلديث الذي يصنع ضمن احلديث املردود ،فرتد الزيدة ويقبل أصل احلديث إذا
استوىف شروط الصحة.
وقد ذكر هذا األثر اإلمام الطربي يف تفسريه عن اإلمام سفيان إبن عيينة فقال" :حدثين احلسن قال ،حدثنا أبو أسامة،
عن سفيان ،عن معمر ،عن ابن طاوس ،عن أبيه قال :قال رجل البن عباس يف هذه اآليت":ومن مل ُيكم مبا أنزل
هللا" ،فمن فعل هذا فقد كفر؟ قال ابن عباس :إذا فعل ذلك فهو به كفر ،وليس كمن كفر ابهلل واليوم اآلخر ،وبكذا
(

وكذا".

) اه .

9

0
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ولكن نقول أن هذه العبارة (وليس كمن كفر ابهلل ومالئكته وُكتُبه ورسله) مدرجة وليست من كالم إبن عباس رضي هللا
أوال
عنهما ،وكما هو معلوم من أهل هذه الصنعة احلديثية حىت حنكم على مجلة أهنا من أصل املنت أو مدرجة نقوم ً
جبمع سائر الروايت اليت سيقت هلذا األثر مث نقارن بينها؛ فالذي ظهر منه اإلدراج ُيكم له ابإلدراج ،والذي ظهر أنه
من أصل املنت ُيكم به هبذا ،وهذا ما فعله الطربي إذ أنه بعد أن ساق تلك الرواية مباشرةً ذكر رواية أخرى من نفس
الطريق ولكنها بدل أن تكون عن سفيان بن عيينة فهي عن عبد الرزاق؛ حىت يلفت النظر إىل أن هذه الزيدة ليست
من كالم إبن عباس ولكنها من كالم إبن طاووس ،الذي صرح يف هذه الرواية هبا.

تفسري الطربي حديث رقم (.)12054
()909
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يقول الطربي" :حدثنا احلسن بن ُيَي قال ،أخربًن عبد الرزاق قال ،أخربًن معمر ،عن ابن طاووس ،عن أبيه قال :سئل
ِ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) قال هي به كفر .قال ابن طاووس :وليس كمن
َنزَل َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
ابن عباس عن قولهَ (:وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
9
1
0
كفر ابهلل ومالئكته وُكتُبه ورسله ) (".اه .
مصرحة بوقوع اإلدراج يف الرواية األخرى ،وهذا أول ما يلجأ إليه احملدث ملعرفة هل يف ذلك احلديث علة
فهذه الرواية ّ
من شذوذ أو إدراج أو زايدة أو حتريف إىل سائر هذه األمور املعروفة يف علم املصطلح.

مصرح أهنا عن إبن طاووس ،وهبذا ُيكم أهل احلديث
الشاهد أن هذه الزيدة اليت رأينها يف الرواية األوىل جاءت هنا ّ
تفسريا لكالم إبن عباس ،وهذا هو
أن تلك اجلملة مدرجة من كالم إبن طاووس ،إما أن يكون هو بنفسه أدرجها
ً
تفسريا من عند نفسه لكالم إبن عباس.
الراجح ألن هذه اجلملة هي احملفوظة عن أبيه طاووس فيكون أدرجها هنا ً
ولذلك وجدًن احلافظ احملدث العلم إبن كثري يف تفسريه يقتصر على رواية عبد الرزاق فقط واليت فيها التصريح أبن هذه
اجلملة من كالم إبن طاووس ،وهذا ترجيح منه هلذه الرواية على الرواية األخرى ،وأنتم تعرفون أن تفسري إبن كثري ما هو
فعامة ما ينقله إبن كثري إّمنا ينقله عن إبن جرير ،فهو رأى رواية سفيان بن عيينة ولكنه
إال إختصار لتفسري الطربيّ ،
أعرض عنها واقتصر على رواية عبد الرزاق.

ونفس هذا األمر فعله احلافظ احملدث حممد بن نصر املروزي يف كتباه املشهور (تعظيم قدر الصالة) ،إذ أنه إقتصر
أيضا يف كتابه على رواية عبد الرزاق ومل يشر من بعيد وال قريب لرواية سفيان.
ً
يقول الشيخ احملدث أمحد شاكر -رمحه اله -يف كتباه (الباعث احلثيث إىل إختصار علوم احلديث) وهو شرح لكتاب
إبن كثري (إختصار علم احلديث) والذي هو إختصار ملقدمة إبن صالح كما هو معروف ،قال الشيخ أمحد شاكر يف
ص :64
"أما اإلدراج يف تفسري شيء من معىن احلديث ففيه بعض التفاوت واألوىل أن ينص الراوي على بيانه" اه ..
تفسري الطربي حديث رقم (.)12055
()910
454

والشاهد قوله " اإلدراج يف تفسري شيء من معىن احلديث" ،فمن مقاصد املدرج أنه رمبا رأى أن لفظة تشكل على
ُ
السامع فيقوم من عند نفسه ويفسرها ،ونقول يشبه أن يكون ذلك فعل إبن طاووس فأراد أن يفسر كلمة إبن عباس
(هي به كفر) فقال (وليس كمن كفر ابهلل ومالئكته وُكتُبه ورسله) ،فإما أن يكون هو أدرجها أو يكون أحد الرواة
أدرجها عنه.
منفصال يف رواية أخرى أو ابلنص على ذلك من
يقول الشيخ أمحد شاكر يف نفس الكتاب" :ويعرف املدرج بوروده
ً
جمتمعا ويف رواية يفصل الكالم
شم رائحة العلم ،ففي رواية يساق الكالم كله ً
الراوي" ،وهذه قاعدة معروفة لكل من ّ
وأن هذا من قول فالن وهذا من قول فالن.

فهذه األمور كلها مصرحة أبن هذه املقولة ليست من كالم إبن عباس وإمنا من كالم إبن طاووس أدرجها هو أو
أدرجها أحد الرواية عنه.
الرواية الثانية عن إبن عباس رضي هللا عنهما [ليس ابلكفر الذي تذهبون إليه] و[كفر دون كفر].
أما املقولة الثانية اليت نسبت إلبن عباس فهي قوله (ليس ابلكفر الذي تذهبون إليه) ،وهذه الرواية مل يذكرها إبن جرير
يف تفسريه وإمنا ذكره إبن كثري يف تفسريه من رواية إبن أيب حامت واحلاكم ،كالمها من طريق واحد ،وهو طريق سفيان بن
ك ُه ُم الْكافُِرو َن) قال:
عيينة ،عن هشام بن حجري ،عن طاووس ،عن ابن عباس قوله ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولئِ َ
1
1
"ليس ابلكفر الذي تذهبون إليه" ،وهذا هو لفظ إبن كثري يف تفسريه( ).
ك
أما لفظ احلاكم فهو( :ليس ابلكفر الذي يذهبون إليه إنه ليس كفرا ينقل عن امللة ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
2
على هذا األثر فقال" :هذا 1حديث صحيح اإلسناد 9ومل خيرجاه".
ُه ُم الْ َكافُِرو َن) ُك ْفٌر ُدو َن ُك ْف ٍر( ) ،مث علق احلاكم
نبدأ نفصل على أصول أهل العلم يف هذا الكالم.
تفسري إبن كثري ط دار الكتب العلمية .109\3
()911
املستدرك على الصحيحني للحاكم (.)3219
()912
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نبذة عن مستدرك احلاكم:
أوال نبذة بسيطة عن مستدرك احلاكم؛ يف هذا الكتاب أراد احلاكم أن يستدرك بعض األحاديث اليت يف ظنه وزعمه
ً
على شرط الصحيحني البخاري ومسلم إال أهنما مل خيرجاه ،فقال أمجع هذه األحاديث زيدة على ما يف الصحيحني
بشرط أن ألتزم شروط الشيخني البخاري ومسلم يف صحيحهما .واجتهد احلاكم وقام جبمع عدد كبري من تلك
األحاديث.
حكما مل خيتلف فيه أحد
وجاء عدد من اجلهابذة النقاد احلفاظ وأعملوا النقل يف هذا الكتابَ ،
كموا على احلاكم ً
وح ُ

من أهل العلم؛ وهو أن احلاكم متساهل يف التصحيح أّميا تساهل ،وهذا أمر معروف ملن قرأ ولو شيئًا بسيطًا يف هذا

العلم.

رسخوا علم املصطلح
يقول إبن الصالح يف مقدمته وهو من الذي ّ
"وُه َو -أي احلاكمَ -و ِاس ُع
املصطلح بعده فهو عالة على مقدمتهَ :
1
3
بِِه ) (".اه .

ومن جهابذة هذا العلم وكل من كتب يف علم
ِ
ض ِاء
الص ِح ِ
ْ
اخلَطْ ِو ِيف َش ْر ِط َّ
يحُ ،متَ َساه ٌل ِيف الْ َق َ
9

حىت قال احد احلفاظ مل أرى يف مستدرك احلاكم حديث واحد على شرط الصحيحني ،ولكن نقول هذه مبالغة،
ولكنها تعطينا إشارة على مقدار تساهل احلاكم ،وهذا الكالم ذكره السيوطي يف (تدريب الراوي) وذكره الشيخ أمحد
شاكر يف (الباعث احلثيث) ص .21
وقال احلافظ العراقي يف كتابه (التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح)" :وقد تعقبه بعض من اختصر كالمه وهو
موالًن قاضى القضاة بدر الدين بن مجاعة فقال إنه يتتبع وُيكم عليه مبا يليق حباله من احلسن أو الصحة أو الضعف
وهذا هو الصواب".

(

) اه .
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كتاب (معرفة أنواع علوم احلديث) املعروف مبقدمة ابن الصالح ،ت عنرت ،ط دار الفكر ،ص .22
()913
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9

فالواجب أن ال نسلم بكالم احلاكم ،فال يعين قوله صحيح على شرط الصحيحني أن نقبل هذا منه ،فاحلاكم متساهل،
فما جاءًن منه نبحث عن صحته على قواعد أهل احلديث ،وهذا أمر ال خالف فيه بني أهل احلديث.
والكالم يف هذه املسألة طويل ،والذي يريد أن يرجع إىل التفصيل فيها فلريجع إىل (تدريب الراوي) للسيوطي،
وللحافظ إبن حجر كالم نفيس يف األسباب اليت جعلت احلاكم يقع يف التساهل ،فقال السبب أنه مل يُن ّقح كتابه؛

نقيحا.
فكتبه مرَة واحدة مث قام بتنقيح جزء بسيط منه ،وجاءته املنية قبل أن يتم سائر الكتاب ت ً
الرد على تصحيح احلاكم هلذا األثر:

صححه احلاكم وجزم أبنه على شرط الصحيحني ليس بصحيح وإّمنا هو -وفق قواعد أهل
فنقول هذا األثر الذي ّ
احلديث -أثر ضعيف ،وليس من شرط الشيخني ال من قريب وال من بعيد ،ذلك أن علة هذا األثر هو وجود أحد
جدا" ،وهو ِه َش ِام بْ ِن ُح َج ٍْري.
الرواة الذين حكم عليهم جهابذة هذا الفن ابلضعف بل قال فيه بعضهم "ضعيف ً
منفردا وإّمنا صاحل
فهشام بن حجري ضعيف ّإال أنه مع ضعفه يؤخذ حديثه متابعةً ،فحديثه ليس صاحل لإلستدالل به َ
لإلعتبار ،وفرق شاسع بني قولنا صاحل لإلعتبار وقولنا صاحل لإلحتجاج ،فقولنا صاحل لإلحتجاج يعين أنه ُح ّجة سواء

جاء من يتابعه ويوافقه على قوله أو تفرد بهّ .أما صاحل لإلعتبار أنه يؤخذ كمتابع لغريه ،أما إذا تفرد فال يقبل حديثه

وال كرامة.

وهذا األمر ينطبق على هشام بن حجري؛ فهو صاحل لإلعتبار فإذا أخرج له البخاري ومسلم فإّمنا أخرجا له متابعةً
منفردا.
ً
مقروًن بغريه ،ومل خيرجا له ً
احدا اتبعه عليه غريه وهو
فبالفعل البخاري ومسلم روي هلذا الرجل ولكنهم روي له متابعةً؛ فالبخاري أخرج له حديثًأ و ً
عبد هللا بن طاووس ،ومسلم أخرج له أخرج له حديثني اتبعه فيه غريه من الرواة.

كتاب (ال تقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح) للحافظ أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي (ت:
()914
806ه ) ص .30
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وهذا األمر هو الذي أوقع احلاكم يف اخلطأ فظن أن رواية الشيخني له توثيق مطلق هلذا الرجل ،وهذا خطأ وقع فيه كثري
من احلفاظ؛ فإذا رأى أن البخاري ومسلم روي لرجل فيحكم على هذا الرجل أبنه ثقة جملرد الرواية عنه يف الصحيحني،
أحياًن خيرجا لرواة
ويقول أنه قد جاوز القنطرة ،وهذا كالم ابطل وال ُيري على اجلهلة هبذا العلم ،ألن البخاري ومسلم ً
أحياًن خيرجوا لرواة الطبقة الثالثة ولكنهما خيرجا هلم متابعةً وإقرت ًاًن بغريها ،فيأيت الذي ليس له خربة اتمة
الطبقة الثانية و ً
فيظن أن ورود هذا الرجل يف الصحيحني توثيق كامل له.
وهذه املسألة أشار إليها احلافظ الزيلعي يف كتابه املشهور (نصب الراية) ،وذكرها يف معرض حديثه عن تساهل احلاكم،
يقول الشيخ:
"ومن أكثرهم تساهالً ،احلاكم أبو عبد هللا يف كتابه املستدرك ،فإنه يقول :هذا حديث على شرط الشيخني ،أو
أحدمها ،وفيه هذه العلة ،إذ ال يلزم من كون الراوي حمتجاً به يف الصحيح أنه إذا وجد يف أي حديث ،كان ذلك
احلديث على شرطه ملا بيناه ،بل احلاكم كثرياً ما ُييء إىل حديث مل خيرج لغالب رواته يف الصحيح ،كحديث روي عن
عكرمة عن ابن عباس ،فيقول فيه :هذا حديث على شرط البخاري يعين لكون البخاري أخرج لعكرمة ،وهذا أيضاً
تساهل ،وكثرياً ما خيرج حديثاً بعض رجاله للبخاري ،وبعضهم ملسلم ،فيقول :هذا على شرط الشيخني ،وهذا أيضاً
تساهل.
ورمبا جاء إىل حديث فيه رجل قد أخرج له صاحبا الصحيح عن شيخ معني لضبطه حديثه وخصوصيته به ،ومل خيرجا
حديثه عن غريه لضعفه فيه ،أو لعدم ضبطه حديثه ،أو لكونه غري مشهور ابلرواية عنه ،أو لغري ذلك ،فيخرجه هو عن
غري ذلك الشيخ ،مث يقول :هذا على شرط الشيخني ،أو البخاري .أو مسلم ،وهذا أيضاً تساهل ،ألن صاحيب
(

الصحيح مل ُيتجا به إال يف شيخ معني ،ال يف غريه ،فال يكون على شرطهما"

كتاب (نصب الراية) للزيعلي .11\1
()915
458
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ولذلك البد يف كل علم من التفصيل والتبيني ،فالبخاري ومسلم أخرجا له ولكنها أخرجا له ما عرفا أن غريه وافقه فيه،
أما هذا األثر -فكما سيأيت معنا -هو من إنفرادات هشام مل يتابعه غريه فال يصح اإلحتجاج به.
وأئمة أهل السنة يف اجلرح والتعديل كلهم حكموا بضعف هذا الرجل؛ وانظر كتاب اإلمام إبن حجر فتح الباري (1
\.)447
يقول اإلمام أمحد بن حنبل إمام أهل السنة واجلماعة[" :هشام] ليس بقوي".
وقال مكي" :ضعيف احلديث".
وضعفه ُيَي بن قطان وضرب على حديثه ،وُيى بن سعيد القطان هو َعلَم اجلرح والتعديل الذي إذا إجتمع هو عبد

الرمحن بن مهدي على تضعيف رجل فلن يوفق إىل قيام الساعة ،والذي إذا إجتمع هو وعبد الرمحن بن مهدي على

تعديل رجل فال يضعفه أحد؛ وهذه كلمة األئمة ،فهو من األئمة.
ضعفه العقيلي يف كتباه الضعفاء ،وكذلك ضعفه إبن عدي يف كتابه (الكامل
وكذلك ضعفه علي بن املديين ،وكذلك ّ

يف الضعفاء).

جدا ،وإبن معني أحد احلفاظ؛ وألبن معني قصة حقيقية تبني مكانته؛ ذكرها أهل العلم يف
وقال إبن معني" :ضعيف ً
كتب اجلرح والتعديل وذكرها صاحب كتاب اتريخ ُيَي بن معني يف مقدمته ،وهي أن أحد احلفاظ –أظنه يف بالد
الشام -كان ُيدث تالمذته وكان يقرأ من صحيفة وال ُيدث من حفظه ،فدخل عليه إبن معني ،فارتبك الرجل
واضطرب وارتعش ومل يستطع أن يكمل احلديث الذي بدأ به وسقط من يديه الكتاب الذي يقرأ جملرد أن رأى إبن
معني؛ ألنه خيشى أن خيطأ فيضعفه إبن معني فتظل وصمة عار إىل آخر الدهر.
رجال صاحلًا يف دينه وصاحب عبادة ،ولكن هذه قضية واحلفظ واإلتقان قضية أخرى ،فال تشتبه
ّإال أن هشام كان ً
عليكم األمران ،فقد يكون الراوي من اجملتهدين يف العبادة ومن أهل الزهد والورع إال أنه يف هذا الباب ليس بضابط،
459

كما قال اإلمام مالك( :انظروا عمن أتخذون دينكم  ،لقد أدركت سبعني ممن ُيدث :قال فالن قال رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم  -عند هذه األساطني -وأشار إىل مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -فما أخذت عنهم
(

شيئا  ،وإن أحدهم لو ائتمن على بيت املال لكان أمينا؛ ألهنم مل يكونوا من أهل هذا الشأن)

).

6

فليست العدالة مطلوبة لوحدها بل البد من احلفظ واإلتقان ،فهما أمران البد أن ُيتمعا يف الراوي العدالة والضبط،
ورعا صاحب عبادة إال أنه ال ُيفظ ،صاحب أوهام وأغالط ،من هؤالء هشام بن ُحجري،
فقد يكون الرجل ً
عدال ً
جدا.
فهو كان من صاحلني أهل مكة ولكنه مل يكن من أهل احلفظ والضبط ،ولذلك قال فيه إبن معني ضعيف ً
وكذلك قال عنه إبن حجر" :صدوق له أوهام" ،والذي تقال فيه هذه العبارة ال يؤخذ حديثه إال أن أييت مبتابع ،وهذه
قاعدة عند أهل العلم ابحلديث.
قال علي بن املديين" :كان هشام بن حجري كتب كتبه على غري ما يكتب الناس فاضطربت عليه" ،فدخل هذا يف
ذاك واختلطت عليه األمور ،فكما قال أحد أهل العلم املعاصرين فلعل هذا األثر من أوهامه.
املتخصصني يف أهل مكة ،فالنقاد كان لكل منهم ختصص يف أهل بلدة معيّنة ،فكان سفيان
وسفيان بن عيينة كان من
ّ
بن عيينة من أعرف الناس ابملكيني ،قال سفيان بن عيينة" :مل َأنْ ُخذ َعنهُ إَِّال َما مل جند ِعْند َغريه ".
وهذا الكالم يعين أن رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن جبري هي من تفردات هشام ،وهذه الرواية هي من رواية
سفيان عن هشام ،فهي من تفردات هشام اليت ليس هلا متابع وال شاهد صحيح يعتمد عليه.
قال أبو حامت" :هشام يكْتب َح ِديثه" ،فيأيت ليفسر لنا هذا الكالم احلافظ الذهيب× الذي قال عنه السبكي" :إمام
الوجود حفظًا وذهب العصر معنًا ولفظًا" ،فهو كإمسه ذهيب ،قال الذهيب يف كتابه (ميزان اإلعتدال) " :385\2علمت

كتاب (التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد) إلبن عبد الرب -نشر وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية – املغرب
()916
.67\1
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(

ابالستقراء التام أن أاب حامت الرازي إذا قال يف رجل يكتب حديثه ،أنه عنده ليس حبجة".

)؛ أي ليس حبجة يف 7ذاته

مقروًن يغريه.
وإّمنا يكتب كالمه متابعةً ً
رواية البخاري ومسلم هلشام بن حجري-:
ندخل يف رواية البخاري ومسلم هلشام ،قال إبن حجر يف فتح الباري " :448\1ليس له يف البخاري سوى حديثه
عن طاووس عن أيب هريرة قال سليمان بن داود عليهما السالم ألطوفن الليلة على تسعني امرأة احلديث أورده يف كفارة
األميان من طريقه ويف النكاح مبتابعة عبد هللا بن طاووس له عن أبيه".
منفردا بل ذكره يف ابب آخر من رواية
فهذا هو احلديث الوحيد الذي أخرجه البخاري هلشام بن حجري ،ومل خيرجه له ً

إبن طاووس.

كبريا للدفاع عن رواة صحيح البخاري الذي تُكلِّم فيهم،
واملعلوم أن إبن حجر أفرد يف مقدمة كتابه (فتح الباري) جزءًا ً

فذكرهم على ترتيب احلروف اهلجائية ،فذكرهم وأخذ يدافع عنهم ّإال أنه جاء إىل أقوام ومل يدافع عنهم ،فذكر هذه
األقوال اليت قيلت عن هشام بن حجري ومل يدافع عنه؛ ومعلوم عن إبن حجر أنه من أعالم علم اجلرح والتعديل ،فعندما
يُتكلّم يف راوي بغري حق يبذل كل جهده يف الدفاع عن ذلك الراوي.
فهذا إقرار من إبن حجر أن الرجل صاحب أوهام ،ابإلضافة إىل قول إبن حجر نفسه يف التقريب" :صدوق له
أوهام"

(

1
8
)
كانت له متابعات وشواهد.
منفردا وإّمنا ُيتج به إذا
 ،أي ال ُيتج به ً

9

منفردا وإمنا أخرج هلذين احلديثني
ونفس الكالم يقال يف صحيح مسلم ،فمسلم أخرج له حديثني ومل خيرج له حديثًا ً
متابعات وشواهد يف أماكن أخرى.
وتكلم عن هذا األمر اإلمام اهلروي يف كتابه (خالصة القول املفهم على تراجم رجال اإلمام مسلم).
كتاب (سري أعالم النبالء) للذهيب ط الرسالة .360\\6
()917
كتاب (تقريب التهذيب) إلبن حجر العسقالين ،572\1
()918
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كذلك ممن تكلموا على هشام بن حجري وانتقدوا ذلك احلديث الذي أخرجه له اإلمام البخاري يف صحيحه وانتقدوا
احلديثني الذين أخرجهما له اإلمام مسلم يف صحيح اإلمام أيب احلسن الدارقطين يف كتابه (اإللزامات والتتبع) ،وهذا
الكتاب وضعه الدارقطين لينتقد بعض األحاديث يف الصحيحني ،ومن تلك األحاديث اليت إنتقدها أحاديث هشام بن
حجري ،وهذا الكتاب فيه فوائد عظيمة وهو من ختريج الشيخ مقبل بن هادي الوداعي ،وكانت رسالته لنيل درجة
املاجستري.
اخلالصة أن هشام بن حجري ال ُيتج به يف الرواية إال إذا كانت له متابعات وشواهد ،وهذا األمر مفقود يف هذا األثر
تفردات هشام وليس له متابع أو شاهد.
فهذا األثر من ُّ
فيمن وثّق هشام بن حجري:
ونقول مل يوثق هشام إال املتساهلون مثل احلاكم منهم العجلي وإبن حبان ،ومن املعروف أن كالمها من املتساهلني بل
جدا يف احلكم ابلتوثيق على الرجال.
من املتساهلني ً
قال احلافظ املحدث عبد الرمحن بن ُيَي املعلمي اليماين يف كتابه (األنوار الكاشفة) ،وهذا الكتاب من أروع ما كتب
ُ
( )
يف علم احلديث من املعاصرين ،يقول الشيخ":وتوثيق العجلي وجدته ابالستقراء ،كتوثيق ابن حبان أو أوسع" .
وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة " :فالعجلي معروف ابلتساهل يف التوثيق كابن حبان متاما ،فتوثيقه مردود إذا
(

خالف أقوال األئمة املوثوق بنقدهم وجرحهم" .

) اه .

0

2

أبدا.
وهنا خالف العجلي األئمة الثقات كأمحد وإبن معني واملدين واملكي ،إ ًذا ال يقبل توثيقهم هنا ً

()919كتاب [األنوار الكاشفة ملا يف كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل واجملازفة] للشيخ عبد الرمحن بن ُيَي بن علي
املعلمي اليماين (املتوىف1386 :ه ) ص .68
السلسلة الصحيحة لأللباين ،218\2
()920
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9

وهذا كان ما يتعلق بسند هذا األثر الذي يدور على هشام بن حجري ويعترب من تفرداته اليت مل يكن له فيها متابع ،إ ًذا
يتبني لنا من هذا العرض ضعف هذا األثر.
عنعنة سفيان بن عيينة-:
وذلك يف هذا األثر علة اثنية وهي سفيان بن عيينة ،وهو وإن كان من األئمة املعتربين املشهود هلم ابلعدالة والضبط إال
أنه كان من املتهمني ابلتدليس ،وهو على التحقيق من املرتبة الثانية للرواة وليس من املرتبة األوىل ،وهي مرتبة احلفاظ
األئمة الثقات الذين وقعوا يف التدليس ،فهم وإن كان يغتفر هلم تدليسهم حلفظهم وإتقاهنم ومكانتهم ولكن بشرط إذا
كان يدلس عن الثقة.
ويف هذا األثر جاءت الرواية عن سفيان بصيغة العنعنة وليس بصيغة السماع ،والعنعنة تفيد التدليس كما هو معلوم عند
أهل العلم هبذه الصنعة.
وهشام بن حجري من الضعفاء وليس من الثقات فالثقة ترتكب من أمرين من العدالة والضبط ،والرجل كان صاحل يف
دينه بل قال عنه ابن شربمة" :ما مبكة مثله" ،أي يف العبادة والدين؛ أما يف احلفظ واإلتقان فكان له أوهام ،والذي
يهمنا يف ابب الرواية هو الضبط.
فإذا كان سفيان بن عيينة –رمحه هللا -دلّس عن هشام؛ فيكون هذا التدليس هو تدليس عن ضعيف وليس تدليس عن
ثقة ،والتدليس الذي يغتفره األئمة هو التدليس عن الثقات وليس عن الضعفاء ،فهذا علة توجب القدح يف هذا
(

اإلسناد].

)

1

2

الكالم بني املعكوفني مت تقدميه هلذا املوضع من مكان متأخر للتنسيق.
()921
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ضعف هذا األثر [كفر دون كفر] من انحية املنت:
نكمل تضعيف هذا األثر من ًنحية املنت ،وهذا من مخسة أوجه ،معظم هذه األوجه يدور حول أن احملفوظ املنقول عن
إبن عباس نفسه هو القول أن الكفر والوارد يف تلك اآلية هو الكفر األكرب ،فيصبح هذا األثر املنسوب إلبن عباس أنه
يقول أن الكفر الوارد يف هذه اآلية هو الكفر األصفر أثر شاذ أو معلّل ،فهذا طعن يف املنت بعد الطعن يف السند،
وأنتم تعرفون أنه من شرط الصحيح أن يكون خاليًا من الشذوذ والعلة كما قال صاحب البيقونية:
أوهلا الصحيح وهو ما اتصل ...

إسناده ومل يشذ أو يعل

يرويه عدل ضابط عن مثـله ...

معتمد يف ضبطه ونقله

يصرح فيها أن الكفر يف تلك اآلية هو الكفر
فنحن معنا مخسة أدلة منقولة عن إبن عباس –رضي هللا عنهماّ -
األصغر ،وهذا يدل على أن تلك اآلاثر اليت تقرر عن إبن عباس قوله أن ذلك الكفر املذكور يف اآلية هو الكفر
األصغر معلول أو شاذ.
يؤدي ابحلكم ابلتناقض عن الكالم املنقول عن حرب
إ ًذا العلة الثالثة :هو أ ًّن لو سلّمنا هبذا األثر (كفر دون كفر) فهو ّ

األمة ،لعدة أدلة:
ّ
الدليل األول:

الدليل األول أن إبن عباس -رضي هللا عنهما -هو ممّن رووا لنا أسباب نزول تلك اآليت ،فهو روى لنا السببني؛
األوىل قصة اليهوديني الذين زنيا كما ذكر ذلك إبن كثري يف تفسريه فقال" :وقد روى العويف وعلي بن أيب طلحة الواليب
(

عن ابن عباس أن هذه اآليت نزلت يف اليهوديني اللذين زنيا ،كما تقدمت األحاديث بذلك"،
إذًا الكفر املذكور هو الكفر األكرب فال أحد يقول أن كفر اليهود هو من ابب الكفر األصغر.
تفسري إبن كثري ط دار الكتب العلمية 102\3
()922
464

) أه .
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الدليل الثاين:
وكذلك إبن عباس روى لنا سبب النزول الثاين يف قصة القتيل والدية ،وهو الذي تفرد هبذا السبب ،أخرج ذلك الطربي
يف تفسريه واحلاكم يف مستدركه وأبو داوود يف سننه والنسائي يف سننه وإبن حبان يف صحيح وأمحد يف مسنده،
وصححه العالمة أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند حتت رقم ( ،)2212عن إبن عباس رضي هللا عنهما قال :إن هللا
َّ ِ
ِ
ك هم الْ ِ
ِ
فاس ُقو َن) .. ،أنزهلا هللا
أنزلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبا أَنْ َزَل َّ
ك ُه ُم الْكاف ُرو َن) (فَأُولئِ َ
اَّللُ فَأُولئِ َ
ك ُه ُم الظال ُمو َن) (فَأُولئ َ ُ ُ
2
3
فيهما وهللا نزلت وإيمها عىن 9هللا عز وجل.) (".
قال يف آخر احلديث" :
يف الطائفتني( ) من اليهود ،..مث
وهذا احلديث يشبه حديث الرباء بن عازب -رضي هللا عنه -عندما قال عن هذه اآليت الثالث[ :فأنزل هللا تعاىل
ِ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن) ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا
ك ُه ُم الْ َكاف ُرو َن) ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل هللاُ فَأُولَئِ َ
( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل هللاُ فَأُولَئِ َ
2
5
ك هم الْ َف ِ
ِ
اس ُقو َن) يف الكفار كلها]( ).
أَنْ َزَل هللاُ فَأُولَئ َ ُ ُ
فهذه رواية أخرى صحيحة قاطعة الداللة على أن إبن عباس ممن يقول أن الكفر الوارد يف آيت املائدة هو الكفر
األكرب املخرج من امللة ،وهو كفر اليهود وليس كفر اليهود عند أي عاقل من الكفر األكرب.
الدليل الثالث:
الدليل الثالثة ما أخرجه الطربي عن إبن عباس" :حدثنا احلسن بن ُيَي قال ،أخربًن عبد الرزاق قال ،أخربًن معمر ،عن
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) قال هي به
ابن طاووس ،عن أبيه قال :سئل ابن عباس عن قولهَ (:وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل هللاُ فَأُولَئِ َ
2
6
كفر .قال ابن طاووس :وليس كمن كفر ابهلل ومالئكته وُكتُبه ورسله ) (".اه .

بداية امللف (،)38
()923
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ( ،)2212وصححه الشيخ أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند.
()924
صحيح مسلم ( .)1700السنن الكربى للنسائي ( .)11079وكذلك أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده (.)18525
()925
تفسري الطربي حديث رقم (.)12055
()926
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فإبن عباس يقول هي كفر ،ومعلوم أن الكفر إذا أطلق ُيمل على الكفر األكرب املخرج من امللة ،وكما ذكرًن هذه
املقولة رويت عن إبن عباس بطريقني ،خالف الطريق الصحيح فيه الطريق الضعيف ،فخالف إبن طاووس هشام بن
حجري.
وانتبه هلذه النقطة؛ هذه املقولة رويت عن إبن عباس بطريقني ،طريق هشام عن طاووس وهو طريق ضعيف لضعف
هشام وعنعنة سفيان ،والطريق الثاين وهو الطريق الصحيح الذي ذكره الطربي عن عبد الرزاق عن معمر عن إبن
طاووس عن طاووس ،فهناك روايتان؛ هشام عن طاووس ،وإبن طاووس عن أبيه طاووس.
ومن املعلوم أن إبن طووس من الثقات وليس من الضعفاء كهشام بن جحري ابإلضافة إىل أنه يروي عن أبيه وهو أعلم
الناس برواية أبيه طاووس ،وهذا يذكرًن أبنواع من احلديث الضعيف وهوالشاذ الذي يقابله املعروف ،واملشهور الذي
يقابله املنكر ،فرواية الثقة يف مقابل الضعيف األول معروف واآلخر منكر ،ورواية الثقة مقابل األوثق منه فاألول شاذ
والثاين معروف.
املهم أن إبن طاووس الثقة والذي هو أعلم الناس برواية أبيه يروي عن أبيه عن إبن عباس أنه قال[ :قال هي به كفر]
وهنا إنتهى كالم إبن عباس مث يقول ابن طاووس[ :وليس كمن كفر ابهلل ومالئكته وُكتُبه ورسله] ،ومل ينسب الزيدة
أيضا يروي عن طاووس ،فهذا
إلبن عباس كما فعل هشام ،فزاد هشام هذه املقولة وتفرد هبا من دون إبن طاووس ،رغم ً
خمالفة من هشام الضعيف إلبن طاووس الثقة الذي يروي عن أبيه والذي هو أعلم الناس بروايته،

فهذه املخالفة الواضحة جتعلنا حنكم على هذه الزيدة ابإلعالل ،وأهنا شاذة ومعلّلة ،وأهنا خمالفة من الضعيف ملن هو
ثقة.
فاحملفوظ يف هذه الرواية الصحيحة عن عبد الرزاق عن معمر ،عن ابن طاووس ،عن طاووس أن إبن عباس –رضي هللا
ِ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) قال هي به كفر] .
َنزَل َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
عنهم -قال ملّا سئل عن قولهَ (:وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
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والكفر إذا أطلق ُيمل على الكفر األكرب ،وقد بينّا هذا ساب ًقأ وذكرن كالم أهل العلم وعلى رأسهم شيخ اإلسالم إبن
تيمية أن الكفر إذا أطلق فإنه ُيمل على الكفر األكرب إال إذا وجدت قرينة ،والقرينة هنا ضعيفة بل هي خمالفة من
الضعيف للثقة فال يعتد هبا.
الدليل الرابع:

الوجه الرابع هو ما رواه النسائي يف ُسننه حتت رقم ( )5400يف ابب [أتويل قول هللا عز وجل ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل
ِ
مر معنا ،روى رواية صحيحة عن إبن عباس نفسه أنه قال-:
َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
ك ُه ُم الْ َكاف ُرو َن)] ،وهذا األثر ّ
"كانت ملوك بعد عيسى ابن مرمي عليه الصالة والسالم بدلوا التوراة واإلجنيل ،وكان فيهم مؤمنون يقرءون التوراة قيل
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن)،
مللوكهم :ما جند شتما أشد من شتم يشتموًن هؤالء ،إهنم يقرءونَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
وهؤالء اآليت مع ما يعيبوًن به يف أعمالنا يف قراءهتم ،فادعهم فليقرءوا كما نقرأ ،وليؤمنوا كما آمنا ،فدعاهم ،فجمعهم،
وعرض عليهم القتل أو يرتكوا قراءة التوراة واإلجنيل ،إال ما بدلوا منها."...
فالقضية هنا قضية تبديل ،والتبديل حكمه يف الكتاب والسنة واإلمجاع أنه كفر أكرب خمرج من امللة ،بل هذا مما إتفق
عليه اليهود والنصارى كما قال شيخ اإلسالم إبن تيمية " :معلوم أن من أسقط األمر والنهي الذي بعث هللا به رسله
(

فهو كافر ابتفاق املسلمني واليهود والنصارى"

) اه .

7

2

وهذا احلديث يدل على أن الكفر يف آيت املائدة هو الكفر األكرب عن إبن عباس من عدة وجوه؛ األول أنه قال
ب ّدلوا ،والتبديل كفر ابإلمجاع ،واألمر الثاين
القرينة الثانية أهنم قالواَ ( :ولْيُ ْؤِمنُوا َك َما َآمنَّا) ووصف اإلميان يقابل الكفر املخرج من امللة ،وهذه املسألة ظاهرة وهي
مبنية على الوجه األول الذي ّقررًن وهو داللة ظاهر النص ،وقلنا أن هذه من أدل وأنفع قواعد أهل السنة يف

اإلستدالل.

جمموع الفتاوى .106\8
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ك
وًن َه ُؤَال ِء)؛ فوصفوا هذا اآلية ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
َش َّد ِم ْن َشْت ٍم يَ ْشتِ ُم َ
القرينة الثالثة قوهلمَ ( :ما َِجن ُد َشْت ًما أ َ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
ُه ُم الْ َكافُِرون ) وأعلى درجة يف السب الشتم هي اإلهتام ابلكفر األكرب ،القرينة الثالثة أن امللك عرض عليهم القتل أو
يرجعوا إىل هذا الدين احملرف ،والتهديد ابلقتل ال يكون برمي هذه الطائفة املذمومة ابلكبرية واملعصية وإمنا التهديد
ابلقتل دليل على أن املؤمنني كانوا يُ َك ِّف ُرون هذه الطائفة وخيرجوهنا عن الدين.
الدليل اخلامس-:
(

الوجه اخلامس هو ما رواه ن جرير الطربي يف تفسريه

(

) ،وذكرها السيوطي 8يف الدر املنثور

9
2
قال:
ابن عباس،
)،عن

"كل شيء نسبه هللا إىل غري أهل اإلسالم من اسم مثل خاسر ومسرف وظامل وفاسق فإمنا يعين به الكفر وما نسبه إىل
أهل اإلسالم فإمنا يعين به الذنب".
فصرح إبن عباس يف هذا األثر أن الفكر والظلم والفسق يف تلك اآليت هو الكفر األكرب املخرج من امللة ،فهذا األثر
هو نص يف حمل النزاع ،فإبن عباس يقول أن األوصاف الوعيديّة اليت وردت يف القرآن الكرمي كالظلم والفسق واخلسران
متاما مع رواه
والكفر إذا كانت تتحدث بداية و ً
أصال على غري املسلمني فإمنا حتمل مباشرةً على الكفر ،وهذا ينسجم ً

إبن عباس أن اآليت يف اليهود.
الدليل السادس:

هو أن إبن عباس هو الذي روى لنا سبب نزول آية أخرى قطعية الداللة يف أن التشريع واإلستبدال كفر وهي قوله
وه ْم إِنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِرُكو َن)
تعاىلَ ( :وإِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ

(

0
سبب نزول هذه اآلية هو 3إبن عباس نفسه ،وذلك 9فيما
) ،فالذي روى لنا

تفسري الطربي (.)575
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أخرجه إبن أيب حامت واحلاكم وابن ماجة أبسانيد صحيحة عن إبن عباس ،وذكره إبن كثري يف تفسريه

(

)

(يوحي

الشياطني إىل أوليائهم أتكلون مما قتلتم ،وال أتكلون مما قتل هللا؟).
فهذه اآلية تثبت لنا أن احليدة عن تشريع واحد لشرع هللا وحتكيم تشريع آخر خيالفه إمنا هو كفر وشرك خمرج من امللة،
(

وتذكرون كالم الشيخ الشنقيطي يف نفس اآلية " :وهذا الشرك خمرج عن امللة إبمجاع املسلمني"،

) ،فالشيخ

الشنقيطي يقرر أن اإلمجاع منعقد على كفر املستبدل للشريعة بغريها .وعلى رأس هؤالء اجملمعني الصحابة الكرام معدن
العلم ومحلة الرسالة ،ومن الصحابة الكرام إبن عباس الذي روى هذا األثر.
فهذه ستة وجوه عن إبن عباس قطعية الداللة على أن الكفر يف تلك اآلية هو الكفر األكرب ،مث بعد ذلك أييت
اإلمجاع ،إ ًذا لو مجعنا ما قلنا من العلة األوىل وهي ضعف اإلسناد ،والعلة الثانية وهي عنعنة سفيان ،والعلة الثالثة وهي
خمالفة هشام إلبن طاووس ،والعلل الستة املتعلقة ابملنت؛ يظهر لنا أن هذه املقولة ال حتتمل أن تنسب إلبن عباس رضي
هللا عنه ،ويصبح من اجملازفة اجلزم بنسبة هذا األثر لذلك الصحايب الكبري رضي هللا عنه.
وكما ذكرًن لكم فإنه يشرط يف احلديث الصحيح اإلتصال وعدالة وضبط رواته فكذلك يشرتط أن يكون خاليًا من
العلة والشذوذ.
استطراد يف الرد على أحد املعاصرين وهو علي حليب وعلى الشيخ األلباين رمحه هللا:
وهناك أحد املعاصرين بذل جهده واستقى وسعه يف حماولة مستميتة لتصحيح هذا األثر ،وليت املسالة كانت مسألة
حبث علمي ،بل كان أمره أشد من هذا القدر ،فهذا الرجل الفاضل أراد أن ينتصر ملذهبه ومذهب شيخه يف احلكم
كتااب أراد أن يقول فيه أن هذا األثر هو أثر صحيح ال يقل عن مرتبة احلسن،
إبسالم هؤالء احلكام الطواغيت ،فكتب ً

تفسري إبن كثري ط دار الكتب العلمية .295\3
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بعد أن اعرتف هو بنفسه يف نفس هذا الكتيب بضعف هذا اإلسناد ،إال أنه زعم أن هناك طريقان أو ثالثة يقوين
هذا األثر.
وكالم الرجل من الناحية العلميّة ال خيلوا من النقد ،واملسألة ال تعنينا فسواء كان األثر صحيح أو ضعيف فاألمر عندًن
واحد ،ولكن نقول هذا الكالم حول إسناد األثر للفائدة العملية وحىت تعم الفائدة ،فالقضية عندًن واحدة سواء كان

األثر صحيح أو ضعيف.
نقول سعى هذا الرجل الفاضل وهو أبو احلارث علي احلليب يف كتاب له حتت قول له (القول املأمون يف ختريج ما ورد
مذهب يف احلكم إبسالم هؤالء
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن") ،وللشيخ
عن إبن عباس يف تفسري " َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
ٌ
احلكام املعاصرين ،وقد أفصح عن مذهبه يف كتاب له بعنوان (فقه الواقع) واإلسم اجلدير ابلكتاب (الفقه ابلواقع)،
فكتابه يدور على أمور ثالث؛ طعن وإستهزاء وإرجاء.
طعن يف الذي يقولون بكفر هؤالء احلكام ويتخذون من ذلك دينًا وعبادة ،وحنن منهم ،وإستهزاء هبم كذلك ،وإستهزاء
بكل من يتحدث عن فقه الواقع وبكل من يطالب بضرورة معرفة واقعنا ،وإرجاء؛ حيث أي ُيكم يف هذا الكتاب
إبسالم احلكام املعاصرين ،ويف هذا وحده خمالفة للكتاب وللسنة ولإلمجاعات املنعقدة.
ونقول هذه ليست املرة األوىل اليت يلجأ إليها حملاولة تصحيح ما هو ضعيف نصرةً ملذهبه ومذهب شيخه ،فقد فعل
هذه الفعلة قبل ذلك ،حيث أراد أن ينتصر ملذهبه وملذهب شيخه يف مسألة السفور ومسألة إظهار املرأة للوجه
ابذال وسعه يف تصحيح حديث أمساء بنت أيب
والكفني ،وهذا هو الذي يتبناه هو ويتبناه شيخه؛ فكتب كتيبًا آخر ً
ابذال فيه وسعه يف تصحيح احلديث الضعيف؛ حديث أمساء
حماوال فيه بل ً
بكر رضي هللا عنها  ،فكتب ُكتيِّب آخر ً

بين أيب بكر -رضي هللا عنهما -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال هلا( :إذا بلغت املرأة احمليض مل يصلح أن يرى
(

منها إال وجهها وكفاها)

3
حتت عنوان( :تنوير العينني 3يف طرق حديث أمساء 9يف كشف للوجه
) ،فكتب ُكتيِّب

السنن الصغرى للبيهقي حديث رقم (.)2358
()933
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والكفني) ،فساق فيه حديثني ضعيفني جعلهما ُم ِّ
قويني حلديث أمساء؛ حىت ينتصر ملذهبه ومذهب شيخه يف جواز
كشف الوجه.
والعجيب ي إخوة -وهي لطيفة أراد هللا هبا أن يظهر كيفية تعاملهم مع الشرع-؛ العجيب أن إبن عباس -رضي هللا
عنهما -والذي إستدلوا به يف قضية التشريع واإلستبدال بل طاروا أبثره (كفر دون كفر) يف اآلفاق؛ هو ممّن يقولون
ِ ِ
ك َونِ َس ِاء
ك َوبَنَاتِ َ
َّيب قُ ْل أل َْزَواج َ
بوجوب تغطية املرأة لوجهها ،فروى عن إبن عباس يف تفسري قوله تعاىلَ ( :ي أَيُّ َها النِ ُّ
ِ9
ِ ِِ ( )
اَّلل نِساء الْ4م ْؤِمنِني إِ َذا خرجن ِمن ب3يوهتِِ َّن ِيف ح ٍ
ِ
ِِ
ني
ر
َم
أ
(
:
ني َعلَْي ِه َّن ِم ْن َج َالبيبه َّن)
َّ
اجة أَ ْن يُغَطّ َ
َ
ني يُ ْدن َ
الْ ُم ْؤمن َ
ْ
َ
َ َ
َ َ ْ ُُ
ََ ُ َ َ ُ
يب وي ب ِدين عي نًا و ِ
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
اح َد ًة)( ) ،فهم أيخذون ما ي5وافقهم من إبن عباس ويف 3موضع
ُو ُجوَه ُه َّن م ْن فَ ْوق ُرُؤوسه َّن اب ْجلََالب َ ُْ َ َْ َ
آخر يردون عليه ،فهو قال بوجوب تغطية الوجه بل قال ما هو أشد من ذلك قال ال يظهر منها إال عني واحدة.
فانظر لتناقضهم؛ فعندما خالفهم إبن عباس أعرضوا عن قوله واستدلّوا حبديث ضعيف ،وإذا قيل هلم خالفتم كالم كالم
ابن عباس وخالفتم كالم الصحابة وكالم األئمة املشهورين يف تلك املسألة وخالفتم ابن عباس الذين جتعلونه حجة يف
موضع آخر؛ يقولون لك :حنن نتبع الدليل وإن خالف ابن عباس.
نقول هذا جيد؛ ولكن ملاذا مل تتبعوا الدليل يف قضية احلاكمية والتشريع واإلستبدال ويف أثر (كفر دون كفر)؟ مع أن
الدليل يف أن التشريع واإلستبدال كفر هو أقوى بكثري من الدليل الذي متسكوا به يف كشف الوجه والكفني بل هو
ليس بدليل؛ فالدليل على املسألة األوىل هو من الكتاب والسنة واإلمجاع املنعقد ،أما الدليل الذي متسكوا به يف مسألة
كشف الوجه والكفينفهو حديث ضعيف.
وردوا إبن عباس وغريه من الصحابة واألئمة عندما خالفوهم.
فاختذوا إبن عباس ً
وهادأي عندما وافقهم ّ
دليال ً

سورة األحزاب\.59
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وقد تصدى للرد عليهم يف قضية كشف الوجه والكفني أعالم هذا العصر ،وعلى رأسهم الشيخ الشنقيطي والشيخ
مفحما ،وللشيخ التوُيري كتاب بعنوان (الصارم املشهور على أهل التربج والسفور)،
فردوا عليهم ًردا
حممد بن إبراهيمّ ،
ً

كتبه ًردا على الشيخ األلباين شيخ علي احلليب ،وأغلظ يف الرد عليه.

الشاهد من القول تعاملهم مع األدلة واآلاثر وأهنم أيخذون من الصحايب عندما خيالفهم ويضربون بقوله عرض احلائط
عندما خيالفهم.
وللشيخ حممد بن إبراهيم –رمحه هللا -كالم نفيس ،وهو ممن ردوا على شيخ علي حليب أي الشيخ األلباين ،وهي مقولة
جدا ،فسئل الشيخ محه هللا كما يف جمموع فتاواه ورسائله فقيل له" :الشيخ ًنصر الدين األلباين يرى السفور".
بسيطة ً
فلم ُيب الشيخ إال أبربعة كلمات فقال رمحه هللا" :يريد أن يطلب زكاماً فيحدث جذاماً".

(

) ،أي أنه يريد أن

يداوي إنسان مصاب مبرض بسيط هو الزكام فأصابه ابجلذام ،وابلفعل وهللا القوم أصابوا األمة ابجلذام وأقعدوها عن
أوجب الفرائض أال وهو اجلهاد.
والقضية يف مسألة السفور أشهر وأظهر أن نتكلم عليها ،وكثري من الناس ُُي ّكِ ُمون العاطفة.
صحيحا أو كان ضعي ًفا؛ فاألمر عندًن سيّان ،ولكننا أردًن أن
وعلى العموم سواء كان أثر إبن عباس رضي هللا عنه
ً
نتكلم من ابب الفائدة.
التأويل الصحيح ألثر إبن عباس –رضي هللا عنها[ -كفر دون كفر] وحنوه على فرض صحتها:
بقي بعد ذلك أن نتكلم على أمر اثين؛ وهو على فرض صحة هذا األثر عن إبن عباس –رضي هللا عنهما -فماذا
يكون التأويل واملناط الصحيح هلذا األثر.

فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ .48\10
()936
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نقول أن األدلة القطعية اليت ذكرًنها من قبل حتسم املسألة؛ سواء ما ذكرًنه من داللة ظاهر النص وداللة عرف الشارع
وداللة سياق اآليت ،وداللة اللغة العربية وداللة الشرع وداللة تفسري الصحابة والتابعني وداللة اإلمجاع وداللة ما ورد
عن إبن عباس نفسه.
متاما عن قضية التشريع احلاكمية؛ أي أن مناط قول إبن عباس –
فعلى فرض صحة هذا األثر فاملراد منه قضية خمتلفة ً
متاما عن التشريع واإلستبدالل.
رضي هللا عنهما( -كفر دون كفر) خيتلف ً

لتنزل أقوهلم عليه:
اإلستبدالل والتشريع مل حيصل يف عصر الصحابة والتابعني ّ

نقول :مسألة اإلستبدال والتشريع مل تعرف يف عصر الصحابة رضي هللا عنهم ،ومل يتلبس أحد من املسلمني يف عصرهم

يف حادثة واحدة ابستبدال أو تشريع ما مل أيذن به هللا ،بل اإلمجاع منعقد على كفر من هذا حاله.
وحاشا الصحابة أن يقع فيهم مثل هذا؛ بل حاشا السفهاء واجلهلة والرعاع والعوام يف ذلك العصر أن يصدر منهم
ذلك.
فهذه املسألة نقطع أهنا مل حتصل يف عصر الصحابة وال يف عصر التابعني ،وال يف عصر اتبعي التابعني وال القرون
القريبة منهم ،فتلك القرون وخاصة العصور الثالث املفضلة مل يصدر منهم مثل ذلك ،بل مل يكونوا يتصورون أو
شرع فيهم ما مل أيذن به هللا ،بل مل خيطر على ابل أحدهم أن أييت زمان خيتلف
يتخيلون أن أييت زمان على املسلمني يُ َّ
فيه إثنان على كفر من هذا حاله.

يقول الشيخ عبد هللا عزام -رمحه هللا -يف كتابه (العقيدة وأثرها يف بناء اجليل)" :مل يكن يف ذهن ابن عباس -رضي هللا
عنه -صورة مسلم يقول (ال إله إال هللا) حبق مث يرضى أن يسوي كالم رب العاملني بكالم أحد من خلقه فضال عن أن
يقدم كالم كافر على كالم هللا ،فهذا الشخص ال أظن أن أحدا من الصحابة أو التابعني يشك يف كفره"

كتاب (العقيدة وأثرها يف بناء اجليل) للشيخ عبد هللا عزام تقبله هللا\ .95
()937
473

(

) اه .

فهذه احلالة اليت حنن فيها مل ختطر يف أذهان إبن عباس وال يف أذهان غريه من الصحابة والتابعني ،وحنن من قبل أشرًن
إىل هذه املسألة ،وقلنا أن التشريع واإلستبدالل مل يعرف يف اتريخ املسلمني إال يف أوائل القرن الثامن عصر التتار ،وقبل
ذلك مل تكن هذه املسألة معروفة عند أحد من املسلمني ،وأشار إىل هذا الشيخ العالمة احملدث أمحد شاكر يف كتابه
عمدة التفسري فقال رمحه هللا:
"أفيجوز مع هذا يف شرع هللا أن ُيكم املسلمون يف بالدهم بتشريع مقتبس من تشريعات أورواب الوثنية امللحدة ال يبايل
واضعه أوافق شرعة اإلسالم أم خالفها؟ إن املسلمني مل يبلوا هبذا قط فيما نعلم من اترخيهم إال يف ذلك العهد  -عهد
التتار  -مث كان املسلمون اآلن أسوأ حاال وأشد ظلما وظالما منهم من أكثر ألن األمم اإلسالمية اآلن تكاد تندمج يف
(

هذه القوانني املخالفة للشريعة واليت هي أشبه شيء بذلك الياسق".

) اه .

3

8

وأشار إىل هذه املسألة كذلك الشيخ عبد هللا عزام يف كتابه (العقيدة وأثرها يف بناء اجليل) ،وأشار إليها الشيخ عبد
موضحا هذه املسألة:
العزيز اجلليل يف كتابه ( ،)..وقال الشيخ حممد شاكر الشريف
ً
" هل كان يف زمن ابن عباس -رضي هللا عنهما -وغريه من العلماء من فعل ذلك من احلكام ،أو قريباً منه .حىت ميكن
أن ُيمل حامل كالمهم عليه؟! واجلواب الذي ال جواب غريه:أنه مل يكن ذلك أبداً ،وأن الثابت اترخييّاً أنه مل ُيدث

سن تشريعاً
منذ عصر الصحابة -رضوان هللا عليهم -حىت جميء التتار واستيالئهم على دير املسلمني ،أن ُوجد حاكم َّ

عاماً ُيكم به بني الناس .وأول ما حدث هذا حدث بعد استيالء التتار
أو قانوًنً مناقضاً لشرع هللا ،وأعلنه شرعاً متَّبعاً ّ
(

عاماً متبعاً ُُيكم به بني الناس".
على بالد املسلمني ،وأعلنوا الياسا (الياسق) شرعاً ّ

عمدة التفسري ألمحد شاكر .171\4
()938
كتاب (إن هللا هو احلكم) للشيخ حممد شاكر الشريف.
()939
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9

أوال على الصحابة الكرام ،فالذي ينزل هذه املقولة على احلاكم املشرع املستبدل يرمي الصحابة الكرام
فهذا األمر إفرتاء ً
شرع ولو تشر ًيعا
أبمر عظيم ،بل احلكام والوالة الذي بلغوا يف الظلم واجلور مبلغًا ً
عظيما مل يعرف عن أحد منهم أنه ّ
احدا.
و ً
مثال للظلم وللجور وللبطش من األمراء واحلكام والوالء فسنضربه ابحلجاج فهو أشهر من عرف
وإذا أردًن أن نضرب ً
بذلك يف اتريخ املسلمني؛ ورغم أن قد كفره بعض السلف من األئمة الكبار إال أن أحد من أهل العلم مل يَْن ِسب
احدا .فلم ينسب أحد للحجاج ذلك رغم أن بعض السلف كفره ولكن الراجح عدم
سن ولو تشر ًيعا ً
للحجاج أنه ّ

كفره وهو ما عليه عموم السلف.

فالشاهد من هذه املسألة أمران؛ األمر األول أنه رغم جوره وظلمه ورغم أ ّن هناك من ك ّفره إال أنه مل ينسب إليه أحد
قانوأن من عند نفسه ،رغم أن األئمة الذين كفروه أئمة أعالم وعلى رأسهم سعيد بن جبري
شرع أو إستبدل أو وضع ً
أنه َ
أعلم أهل زمانه بشهادة اإلمام أمحد ،يقول اإلمام أمحد" :قتل احلجاج سعيد بن جبري وما على وجه األرض أحد إال

وهو مفتقر إىل علمه".
يقول إبن حجر يف كتابه (هتذيب التهذيب)" :وكفره -أي احلجاج -مجاعة منهم سعيد بن جبري والنخعي وجماهد
وعاصم بن أيب النجود والشعيب وغريهم".

) اه .

(

0

4

9

فهؤالء األئمة الكبار رغم أهنم كفروا احلجاج إال أهنم مل ينسبوا إليه أنه شرع أو بدل ولو يف قضية واحدة ،فاملسألة ال
تعنينا ،والراجح أن الرجل غري كافر وإّمنا هو كما يف حديث أمساء بن أيب بكر رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه
(

وسلم قال( :خرج من ثقيف كذاب ومبري)

4
1
كما قالت أمساء للحجاج
املختار واملبري هو احلجاج
) ،فالكذاب هو

أنت املبري.
كتاب (هتذيب التهذيب) إلبن حجر العسقالين 211\2
()940
املعجم الكبري للطرباين (.)232
()941
475

9

واملسألة الثانية هي أنه رغم أ ّن احلجاج مل يشرع ومل يبدل ومل يوايل اليهود والنصارى ومل يعلق الصليب ومل يفعل هذه
األفعال الكفريّة املوجودة عند احلكام العاصرين رغم هذا كفره هؤالء األئمة الكبار الذين ال يشك يف دينهم وورعهم
وصدقهم ّإال من ال يعرف قدر نفسه.
احلجاج مقارنة حبكام اليوم كأنّه ويل من أولياء هللا ،بل مقارنة هؤالء احلكام ابحلجاج من الظلم العظيم ،فالرجل كان له
محية على الدين ،ومل يعطل الغزو واجلهاد ،بل فتحت يف عهده بالد كثري ،فمقارنه حبكام اليوم من الظلم البني ،فنحن
إذا قارًّن احلجاج حبكام اليوم فيجب علينا أن نرتحم عليه.
والعجيب أنه ممن ك ّفر احلجاج طاووس –رمحه هللا -الذي روي عنه ذلك األثر [كفر دون كفر] ،وذكر ذلك أبو بكر
بن أيب شيبة يف كتابه (اإلميان) وصححه األلباين ،فروى َع ِن ابْ ِن طَ ُاو ٍسَ ،ع ْن أَبِ ِيه طاووس ،قَ َال( :عجبا إلخواننا من
9
4
2
أهل العراق يسمون احلجاج مؤمنا)( ).
وكذلك ممن كفر احلجاج الشعيب ،ذكر ذلك إبن أيب شيبة يف كتابه اإلميان فروى عن الشعيب أنه قال( :أشهد أنه مؤمن
ابلطاغوت كافر ابهلل ،يعين احلجاج)

(

)
صححه األلباين يف 3خترُيه لكتاب اإلميان.
ّ

4

9

وورعا والذي ال يطعن يف إال
علما ً
وتقوا ً
وانظر هلذه املقولة الشديدة تصدر من الشعيب أمري املؤمنني يف احلديث ً
وعمال ً
جاهل ،رغم أن احلجاج مل يشرع ما مل أيذن به هللا ،ومل ُيارب أولياء هللا تلك احملاربة اليت نراها اليوم ،صحيح أنه كان

ُيارب على املنصب وكان يظلم ولكنه مل يكن ُيارب أولياء هللا ألهنم مؤمنون.
يقول الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز يف كتاب (اجلامع يف طلب العلم الشريف)  " : 298\2أن املناطات املكفرة
اليت ذكرًنها يف هذه املسألة (ترك حكم هللا ،أو تشريع ما خيالفه ،أو احلكم بتشريع خمالف) مل يقع شيء منها يف زمن
ابن عباس ت  68ه  ،وال فيما بَ ْعده بِعِ ّدة قرون ،وقد طالعت كثرياً من كتب (األوائل) وغاية ما كان يقع من احلكام
كتاب اإلميان إلبن أيب شيبة حديث رقم (.)95
()942
كتاب اإلميان إلبن أيب شيبة حديث رقم (.)97
()943
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والقضاة هو اجلور يف احلكم يف بعض األمور حبيلة أو أتويل يصعب معه أتثيمه قضاءً وإن كان أيمث دينةً ،ومن هذا ما
(

ذكره أبو هالل العسكري يف كتابه (األوائل)"...

)اه .
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4

9

يقول الشيخ أبو هالل العسكري يف كتابه (األوائل)" :أول قاض جار يف القضاء بالل بن أىب بردة؛ أخربًن أبو امحد
إبسناده أن رجال قدم إىل بالل رجال يف دين له عليه ،فأقر الرجل به -،وكان بالل يعىن ابلرجل -فقال املدعى :يعطيىن
حقي أو حتبسه إبقراره ،قال القاضى :انه مفلس ،قال :مل يذكر إفالسه ،قال :وما حاجته إىل ذكره ،وأًن عارف به؟ فان
شئت أحبسه فالتزم نفقة عياله ،قال:فانصرف الرجل وترك خصمه .وكان بالل معروفا ابجلور".اه .

(

)

5

أبدا مما حنن يف من
وانظر لصفة هذا اجلور فهو كان من ابب التحايل ولكن مل يكن فيه تبديل وال تشرعي ومل يكن ً
شيء ال من قليل وال من كثري ،وال مياري يف ذلك إال مكابر.
أبدا قبل القرن السابع ،فلم يعرف يف تلك العصر السابقة
والشاهد من كالم الشيخ أن التشريع واإلستبدال مل يعرف ً
وخاصةَ يف عصر إبن عباس ،واألمر الثاين مل يعرف أن أقصى ما كان يعرف عن القضاء إمنا هو اجلور والظلم وضربنا
ّ

مثال من ذلك.
لكم ً

يقول الشيخ عبد هللا عزام يف كتابه (العقيدة وأثرها يف بناء اجليل)" :مل يكن كالم الصحابة والتابعني يف األمر الذي
ُيياه املسلمون اليوم ،من تغيري جذري يف تشريعهم اإلسالمي وإحالل آراء وأهواء الكفار مقامه دينا جديداُ ،يكم يف
(

األعراض واألموال والدماء".

) اه .
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ويقول الشيخ حممد بن إبراهيم" :إن من الكفر األكرب املستبني تنزيل القانون اللعني منزلة ما نزل به الروح األمني على
قلب حممد –صلى هللا عليه وسلم -ليكون من املنذرين بلسان عريب مبني"

(

).

انظر :اجلامع يف طلب العلم الشريف  -ص( 899نسخة املنرب اليت فيها تعليقات الشيخ أيب حممد املقدسي)..
()944
كتاب (األوائل) ألبو هالل احلسن بن عبد هللا العسكري\ .361
()945
كتاب (العقيدة وأثرها يف بناء اجليل) للشيخ عبد هللا عزام\ .96
()946
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يقول الشيخ بعد أن ذكر أثر إبن عباس" :فهذا احلاكم هو قضيتنا اليوم وهو كافر خارج عن ملة املسلمني عند مجيع
فرق وطوائف وعلماء املسلمني حىت ولو كان يف قضية مفردة"

(

) اه .
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دو يف اآلفاق وبلغ القاصي والداين ،فهذه
وال خيرج عن هذا إال أفراخ املرجئة ،فهؤالء مل يسمعوا هبذا اإلمجاع الذي ّ
الفرقة ما زالت تقول يف احلكم املشرع املستبدل كفر دون كفر..
إذن يتضح لنا بصورة واضحة ال ختفى على العينني أ ّن تلك املقولة [كفر دون كفر] ليس يف هذه القضية ،وأ ّن قوله
متاما عن قول إبن عباس وغريه (كفر دون
تعاىل (ومن مل ُيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون) نزلت يف مناط خيتلف ً

كفر) ،فاآلية يف موضوع وقول إبن عباس يف مناط آخر ويف موضوع آخر ويف مسألة أخرى.

فالذي أييت ويستشهد هبذه املقولة إلبن عباس وغريه دون أن ينظر إىل مناطها وموضوعها وحملها الصحيح وأيخذها
ِ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) ويضعها يف مناط التشريع
َنزَل َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
جمردة ويضعها يف مكان قوله تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
واإلستبدال ،فهذا ليس من العلم واإلنصاف يف شيء ،بل هذا على التحقيق هو مذهب أهل البدع ،وقد أشار هلذه
املسألة العامل اجلهبذ الفقيه النظام الشاطيب يف كتابه (اإلعتصام) ،فتكلم عن الذي أيخذ النص دون مناطه الصحيح
ويضعه يف مناط آخر ،فقال الشاطيب يف كتابه (اإلعتصام) ،يف ذلك املبحث الذي عقده يف مسالك أهل البدع يف
النظر واإلستدالل ،وهو مبحث وإن كان قصري إال أن فيه شواهد مفيدة؛ قال رمحه هللا:
"ومنها :حتريف األدلة عن مواضعها؛ أبن يرد الدليل على مناط ،فيصرف عن ذلك املناط إىل أمر آخر مومها أن
املناطني واحد ،وهو من خفيات حتريف الكلم عن مواضعه والعياذ ابهلل .ويغلب على الظن أن من أقر ابإلسالم ،ويذم

فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ  28\12فتوى رقم (.)4065
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الصوت غري واضح ولذا ال نعلم من القائل.
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حتريف الكلم عن مواضعه ،ال يلجأ إليه صراحا إال مع اشتباه يعرض له ،أو جهل يصده عن احلق ،مع هوى يعميه عن
(

أخذ الدليل مأخذه ،فيكون بذلك السبب مبتدعا".

) اه .

4

9

ِ
ك ُه ُم
َنزَل َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
وهذا عني ما وقع فيه هؤالء فيجعلون هذا األثر (كفر دون كفر) وقوله تعاىل ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
الْ َكافُِرو َن) هلما نفس املناط ،وهذا كما قال الشيخ من حتريف الكلم عن مواضعه.
فائدة يف كالم أهل العلم على املخالفني والتشديد عليهم:
كثريا ما يتكلمون عن خمالفيهم الذين أخطأوا احلق يف جانب من
وهنا فائدة وهي أن أهل العلم يف القدمي واحلديث ً
كثريا ما يقولون أن أخذوا
كثريا ما يتكلمون عن خمالفتهم ملذهب أهل السنة واجلماعة يف النظر واإلستدالل ،و ً
اجلوانب ،و ً

ما يوافقهم وتركوا عن ما خيالفهم ،وأهنم يبعضون النصوص ،وليس يف هذا طعن يف دينهم ال من قليل وال من كثري،

ومن له أدىن أتمل يف علم اجلرح والتعديل أو يف الكتب اليت تُ ْع َىن ابلرتجيح بني األقوال؛ يرى أن هذه املسألة من
املسائل املنتشرة عن أهل العلم ،وخاصة إذا كان هذا الرجل املخالف ي ّدعي التمسك مبذهب أهل السنة واجلماعة.
جدا:
والذي يطلع على كتب أهل العلم يرى أمور أشد من هذا بكثري ،ونسوق إليكم أمثلة قليلة ً
يقول إبن القيم يف معرض نقده إلبن حزم اإلمام العلم العالمة ،وإبن القيم جاء بعد إبن حزم بثالثة قرون ،فهذا يف
القرن اخلامس وهذا يف القرن الثامن ،يقول إبن القيم:
"وأما أبو حممد [أي إبن حزم] فإنه على قدر يبسه وقسوته يف التمسك ابلظاهر وإلغائه للمعاين واملناسبات واحلكم
والعلل الشرعية إمناع يف ابب العشق والنظر ومساع املالهي احملرمة فوسع هذا الباب جدا وضيق ابب املناسبات واملعاين
(

واحلكم الشرعية جدا".

) اه .

0

كتاب اإلعتصام للشاطيب ط دار إبن اجلوزي 69\2
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5

9

9

فهل كالم إبن القيم من ابب إهتام للنيات أم أنه حماكمة لظاهر فعله؟ واستمع لكالم شيخ اإلسالم إبن تيمية علم
جدا ُيدر اإلطالع عليها ،وهو كان يتكلم مع كبار وعلماء عصره من أئمة املذاهب األربعة،
األعالم يف مناظرة لطيفة ً
يقول شيخ اإلسالم" :مث قلت لألمري واحلاضرين :أًن أعلم أن أقواما يكذبون علي؛ كما قد كذبوا علي غري مرة ...أًن
أعلم أن أقواما كذبوا علي وقالوا للسلطان أشياء ...بل قد أطلب اإلنصاف منه وأن ُيضر هؤالء الذين يكذبون؛
ليوافقوا على افرتائهم"

(

1

) اه .

9

5

مث قال رمحه هللا" :هذا الذي ُيكيه كثري من الناس عن اإلمام أمحد وأصحابه أن صوت القارئني ومداد املصاحف قدمي
أزيل  -كما نقله فخر الدين بن اخلطيب وغريه  -كذب مفرتى".

) اه .

(

5

2

مث قال" :وقلت يف ضمن الكالم لصدر الدين بن الوكيل  -لبيان كثرة تناقضه وأنه ال يستقر على مقالة؛ واحدة وإمنا
(

يسعى يف الفنت والتفريق بني املسلمني"...

3

).

9

5

مث قال " :وكان اخلصوم هلم غرض يف أتخري كتابة اجلواب ليستعدوا ألنفسهم ويطالعوا وُيضروا من غاب من أصحاهبم
) اه .

(

ويتأملوا العقيدة فيما بينهم ،ليتمكنوا من الطعن واالعرتاض"

5

4

مث قال " :فغضبت عليه وقلت :أخطأت ،وهذا كذب خمالف لإلمجاع .وقلت له :ال أدب وال فضيلة ،ال أتدبت معي
(

يف اخلطاب ،وال أصبت يف اجلواب "

).

5

5

9

فهل يقال بعد هذا أن شيخ اإلسالم رجل غري مؤدب يقع يف أعراض الناس؟ كال بل فرق بني الغضب هلل والغضب
للنفس.
جمموع فتاوى إبن تيمية .162\3
()951
جمموع فتاوى إبن تيمية .170\3
()952
جمموع فتاوى إبن تيمية .172\3
()953
جمموع فتاوى إبن تيمية .180\3
()954
جمموع فتاوى إبن تيمية .183\3
()955
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(

مث قال " :أبكذب ابن اخلطيب وافرتائه على الناس يف مذاهبهم تبطل الشريعة وتندرس معامل الدين؟ "

6

).

وحنن نقول هل أخوفا على فالن أو عالن تبطل الشرعة وتندرس معامل الدين؟ فيجب أن نضع الشيء يف موضعه ،فقد
يسيء اإلنسان وهو يظن أن ُيسن ،كما قال إبن مسعود رضي هللا عنه( :وكم من مريد للخري لن يصيبه)

(

) فشتان

بني أن ختضع للشريعة فيما حتب وتكره وشتان بني أن ترتبط بفالن أو عالن.
واستمع لتلك املقولة النفيسة لشيخ اإلسالم إبن القيم ،يقول يف كتابه (الروح) ،وكأنه يتحدث عن حالنا اليوم ،يقول
إبن القيم:
"ومن أعجب أمرها أهنا تسحر العقل والقلب فتأيت إىل أشرف األشياء وأفضلها وأجلها فتخرجه يف صورة مذمومة،
وأكثر اخللق صبيان العقول أطفال األحالم مل يصلوا إىل حد الفطام األول عن العوائد واملألوفات فضال عن البلوغ الذي
مييز به العاقل البالغ بني خري اخلريين فيؤثره وشر الشرين فيجتنبه؛ فرتيه صورة جتريد التوحيد اليت هي أهبى من صورة
الشمس والقمر يف صورة التنقيص املذموم وهضم العظماء منازهلم وحطهم منها إىل مرتبة العبودية احملضة واملسكنة
والذل والفقر احملض الذي ال ملكة هلم معه وال إرادة وال شفاعة إال من بعد إذن هللا ،فرتيهم النفس السحارة هذا القدر
غاية تنقيصهم وهضمهم ونزول أقدارهم وعدم متييزهم عن املساكني الفقراء؛ فتنفر نفوسهم من جتريد التوحيد أشد
النفار ،ويقولون (أجعل ْاآلهلة إِ َهلا و ِ
لش ْيء عُجاب) ،وترهبم جتريد املتابعة للرسول وما جاء به وتقدميه على
اح ًدا إِن َه َذا َ
َ
َ ًَ
آراء الرجال يف صورة تنقيص العلماء والرغبة عن أقواهلم وما فهموه عن هللا ورسوله وإن هذا إساءة أدب عليهم وتقدم
بني أيديهم وهو مفض إىل إساءة الظن هبم وأهنم قد فاهتم الصواب وكيف لنا قوة أن نرد عليهم ونفوز وحنظى ابلصواب
دوهنم فتنفر من ذلك أشد النفار وجتعل كالمهم هو احملكم الواجب اإلتباع وكالم الرسول هو املتشابه الذي يعرض على

جمموع فتاوى إبن تيمية .186\3
()956
سنن الدارمي (.)210
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أقواهلم فما وافقها قبلناه وما خالفها رددًنه أو أولناه أو فوضناه ،وتقسم النفس السحارة ابهلل إن أردًن إال إحساًن
(

وتوفيقا أولئك الذين يعلم هللا ما يف قلوهبم"

8

) اه .

5

9

فالشيطان عندما يوسوس لك بكبرية ال أيتيك هبا صرُية وإمنا أيتيك من الباب الذي حتبه؛ فإذا كنت من أهل الدين
أيتيك من ابب التأويل ،وإذا كنت من اخلارجني عن الدين أيتيك من ابب اإلحنالل .ولو أردًن أن نضرب أمثلة أكثر
من هذا لطال بنا املقال.
يقول الشاعر:
بتطرف وتسـ ـ ـ ــرع وتشـ ـ ِ
ـدد

سران على هنج اخلل ـ ــيل ِ
حممد ***

ال ت ـق ـ ــذفوان ابلشـ ــذوذ فإننا

أو ابحلديث املستقــيم املسنـ ـ ِـد ***

ولكـل ق ــول نس ـ ـ ـ ــتدل آبية

متف ــطنــون ملطـلق ومقـ ـيـ ـ ِـد
ال حتسبون الفهم كالرأي الردى

***
***

والنسخ نعـرف والع ــموم وإننا
ونصوص وحي هللا نتقن فهمها

أبصول سادتنا األئمة هنت ـ ــدي ***

وإذا تعارضت النصوص فإننا

***

وحنارب التقليد طول زم ــاننا

من كل نفس اي برية فاشـ ــهدي ***

وكذا األئمة حـبهم متمـ ـ ــكن

مع حبنا للع ـ ـ ــامل املـ ـ ـ ِ
ـتجرد

كتاب (الروح) إلبن القيم ص 229
()958
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***

ال تلمزوان اي خفافـ ــيش الدجى

أثر إبن عباس [كفر دون كفر] وغريه هي ردود على اخلوارج وليس تفسري آلية املائدة:
أبدا أن ُيمل
نقول بناءًا على ما سبع أن هذا األثر الوارد عن إبن عباس –رضي هللا عنهما -وعن التابعني ال ينبغي ً

على أنه تفسري لتلك اآلية الكرمية؛ فهذا إهتام ابطل وتقول حمض وإفرتاء على الصحابة والتابعني ،وإمنا تلك املقولة
تتعلق ببيان مسألة أخرى سنتكلم عنها اآلن إن شاء هللا.
يقول الشيخ عبد العزيز بن ًنصر يف كتابه (وال تلبسوا احلق ابلباطل) حتت عنوان (صور من لبس احلق ابلباطل) ،فذكر
أول صورة فقال:
" االحتجاج على شرعية األنظمة املبدلة لشرع هللا واملستحلة ملا حرم هللا آباثر عن السلف (رضي هللا عنهم) أنه :كفر
دون كفر :وهذا ،وهللا حتريف لألدلة عن مواضعها ،وإنزال احلكم يف غري حمله ،وافرتاء وجتن على سلفنا الصاحل وخري
القرون يف هذه األمة ،فما كانوا عن عصرًن يتحدثون وال أنظمته املبدلة لشرع هللا يقصدون ،فاهلل املستعان" اه .
ونفس الكلم يقوله شيخ آخر من املعاصرين وهو الشيخ حممد شاكر الشريف يف كتاب (إن هللا هو احلكم) ،يقول
الشيخ" :أن من نسب إىل ابن عباس -رضي هللا عنهما -وغريه من العلماء -اعتماداً على كلمة« :كفر دون كفر»-
عدم تكفري احلكام الذين استبدلوا القوانني الوضعية ابألحكام الشرعية ،وقدموها عليها ،وجعلوا احلكم هبا واالحتكام
َ
إليها؛ فقد افرتى عليه وعليهم كذابً عظيماً ،وال يستطيع أحد أن ينقل (وال) حرفاً واحداً عن ابن عباس أو غريه يف
(

عدم تكفري من سبق وصفهم من احلكام ،وكيف ميكن ذلك وتكفريهم أمر جممع عليه كما تقدم؟!"

) اه .)..( .

ويوضح لنا هذا األمر قاعدة أخرى من ضمن قواعد أهل السنة واجلماعة يف النظر واإلستدالل؛ توضح لنا هذه القاعدة
أبدا تفسري لتك اآلية الكرمية ،وهذه القاعدة هي أن قول الصحايب والتابعي
أن هذا األثر عن الصحايب أو التابعي ليس ً

كتاب (إن هللا هو احلكم) للشيخ حممد شاكر الشريف.
()959
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9

ال ُخيصص القرآن وال يقيّده ّإال إذا كان له حكم املرفوع ،فالنصوص ال ختصص بكالم أحد اجملتهدين الن كالم هللا
حجة على كل أحد.
وقد قال إبن عباس نفسه( :يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ،أقول :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
(

وتقولون :قال أبو بكر وعمر؟)

9
0
عنهم ،وإن كان
بكر وعمر أرفع درجة من 6إبن عباس رضي هللا
) ،والشك أن أبو

الصحابة كلهم عدول وحنن جبانبهم تراب ،وهؤالء الذين إستدلوا به هم الذين يسيئون هلم ألهنم يرموهنم بكبرية يف الدين
جبريرة يف صلب اإلميان والتوحيد.
أبدا من القرآن ،وهبذا يتضح لنا أن هذا األثر (كفر
إ ًذا يتضح لنا هبذه القاعدة أن قول الصحايب وإجتهاده ال خيصص ً
دون كفر) ليس تفسري لآلية ،وإمنا هو حديث من هؤالء الصحابة والتابعني عن مسألة أخرى ،وعن مسألة أراد بعض
الناس أن يستدلوا عليها بتلك اآلية؛ فأرادوا أن ُيملوا تلك اآلية على واقعة ما ،فما كان من هؤالء العلماء من
الصحابة والتابعني إال أن قالوا هلم أن هذه اآلية ليست يف هذا املناط وال يف هذا املوضوع ،واإلستدالل هبا هنا
إستدالل يف غري حمل ،ألن ما تتكلمون عنه هو دون الكفر أما هذه اآلية فهي يف الكفار واملشركني.
والتحقيق أن تلك املقولة تتعلق أبمر بدأت نُذوره يف عصر إبن عباس رضي هللا عنهما ،وكان أول خالف ظهر وحدث
يف اجملتمع اإلسالمي ،وكان إبن عباس -ابإلضافة لغريه من الصحابة -ممن تصدوا لتلك الفتنة؛ إال أن إبن عباس كان
فارس امليدان وعلم األعالم يف تلك الفتنة ،وكان املقدم من الصحابة للتصدي لتلك الفتنة وملن أشعلوها ،وقد قام إبن
أوال مث قام اثنيًا لتلك الفتنة ابلسيف والقتال ،ونقصد بتلك الفتنة فتنة
عباس يف وجه تلك الفتنة ابحلجة والبيان ً
اخلوارج ،وهي أول خالف عرفته األمة.

انظر كتاب (فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد) للشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ \.363
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نبذة عن فرقة اخلوارج:
وعلى التحقيق فإن أول اخلوارج كان يف عصر النبوة؛ وهو ذلك الرجل الذي قال للمصطفى -صلى هللا عليه وسلم:-
(اعدل ي حممد) ،مث بعدما وىل قال النيب صلى هللا عليه وسلم( :إن هذا وأصحااب له يقرءون القرآن ال ُياوز تراقيهم،
(

ميرقون من الدين ،كما ميرق املرماة من الرمية)

1
أعالم النبوة فالنيب -صلى هللا 6عليه وسلم -أخرب هبم
) ،وهذا علم من

قبل خروجهم.
فأججوا ًنر الفتنة
مث بدأ اخلروج الفعلي للخوارج مع اخلالف السياسي يف عصر عثمان بن عفان –رضي هللا عنهّ ،-
وكانوا وقودها حىت إنتهم مبقتل عثمان رضي هللا عنه.
مث كان اخلروج الثاين هلم أقوى من الظهور األول؛ وذلك عندما حدث اخلالف بني علي ومعاوية رضي هللا عنهم،
صف علي رضي هللا عنه ،وهم الذين
فكان اخلوارج –الذي خرجوا بعد ذلك وشكلوا تلك الفرقة -قبل خروجهم يف ّ
راودوه على قبول التحكيم عندما طلبه معاوية وعمروا بن العاص رضي هللا عنهم.

مث بعد أن قبل علي رضي هللا عنه قبول التحكيم؛ وبعد خرج أبو موسى األشعري وعمروا بن العاص حكمني؛ وبعد أن
خارجي بعد أن مسع الكتاب يُقرأ ،واختلف
جاء خطاب التحكيم وقرأه القارئ على جيش وأصحاب علي؛ خرج أول
ّ

فيه فقيل أنه ( )..بن عصام ،وقيل أنه عروة بن أدية ،فكان هذا أول الشراة و ّأول من خرج على الصحابة رضي هللا
عنهم .فما كان من هذا الرجل ّإال أن خرج بسيفه فضرب دابة من قرأ الكتاب ،مث مال على جيش علي فقتل منهم
رجال ،مث عاد على جيش علي وبقي يقاتلهم حىت قتلوه.
رجال ،مث مال على جيش معاوية فقتل منهم ً
ً
بعد هذه الواقعة بدأت اخلوارج يتجمعون ،وبعد أن رجع علي من التحكيم إحناز اخلوارج ملنطقة حروراء واليت عرفوا هبا
أيضا (ابحلرورية) كما يعرفون ب (الشراة) و(اخلوارج) ،واختاروا هلم رجلني أيمترون أبمرهم مها؛ عبد هللا بن وهب
فيعرفون ً

مسند اإلمام أمحد (.)14820
()961
485

9

) ،ولذلك بعد

(

والثاين حرقوص بن زهري وهو الذي يعرف بذي الثدية الذي أخرب عنه النيب -صلى هللا عليه وسلم-

أن قتلهم علي -رضي هللا عنه -أخذ يبحث عن هذا الرجل وعن هذه الثدية حىت وجهدها ،فعندما وجدها سجد هلل
شكرا.
ً
علي رضي هللا عنه ،إال أنه قبل أن يقاتلهم كان يناظرهم ويناقشهم،
نقول حتيز اخلوارج حول هذين الرجلني فقتلهم ّ
وابلفعل أقام عليهم احلجة ،وكانوا قرابة  12عشر أل ًفا فرجع منهم مثانية آالف بعد أقام علي رضي هللا عنهم احلجة
وبني هلم اللبس واخلرق وسوء الفهم الذي وقعوا فيه.
علي رضي هللا تعاىل عنه وأصحابه ،والنيب -عليه الصالة
املهم مل يبقى منهم إال أربعة آالف رجل هم الذين قاتلهم َّ
والسالمّ -قرر يف أحاديث كثري متعددة قتال اخلوارج بل كان يرغب فيه ،ومن ذلك قول صلى هللا عليه وسلم( :طوىب
(

ملن قتلهم وقتلوه)

(

3
أدمي السماء)
)( ،شر قتلى حتت

).

6

4

9

6

بشرهم علي رغم أنه مل يكن قد رأى
وهناك طرفة حدثت يف قتال علي رضي هللا عنه مع اخلوارج؛ فقبل أن تبدأ املعركة ّ
تلك الثدية وتلك العالمة اليت أخرب عنها النيب عليه الصالة والسالم ،ولكنه كان على ثقة أن تلك الصفة اليت أخرب
عنها النيب -عليه الصالة والسالم -هي صفة هؤالء القوم ،فكان ُيفز أصحابه على قتاهلم وأهنم شر قتلى حتت أدمي
السماء وأنه طوىب ملن قتلهم وقتلوه ،مث قال هلم مقولة تنبإ عن يقينه هذا الصحايب اجليل ،فقال هلم( :أ ََما إِنَّهُ َال يُ ْقتَ ُل ِمنَّا

()962أخرج اإلمام أمحد يف مسنده ( )1179عن أيب الوضيء ،قال :شهدت عليا ،حيث قتل أهل النهروان ،قال« :التمسوا يل
املخدج» فطلبوه يف القتلى ،فقالوا :ليس جنده [ص ،]371:فقال« :ارجعوا فالتمسوا ،فوهللا ما كذبت وال كذبت» فرجعوا فطلبوه،
فردد ذلك مرارا ،كل ذلك ُيلف ابهلل« :ما كذبت وال كذبت» فانطلقوا فوجدوه حتت القتلى يف طني ،فاستخرجوه فجيء به فقال أبو
الوضيء :فكأين أنظر إليه حبشي عليه ثدي ،قد طبق إحدى يديه مثل ثدي املرأة عليها شعرات مثل شعرات تكون على ذنب الريبوع
سنن أيب داود ( ،)4765مسند أمحد ( ،)13338املستدرك للحاكم (.)2649
()963
مسند اإلمام أمحد ( ،)22208سنن الرتمذي (.)3000
()964
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َع َشَرةٌَ ،وَال يَْن ُجو ِمْن ُه ْم َع َشَرةٌ)
علي إال تسعة نفر ،والذي جنوا من جيش اخلوارج تسعة نفر ،فكان آية من آيت هللا سبحانه وتعاىل.

9
5
يقتل من جيش
إنتهت املعركة أحصي عدد 6القتلى ،فوجد أنه مل
) ،وابلفعل بعدما

(

شر اخلوارج ،والنجدات والعجاردة والثعالبة والصفرية
مث إنقسم اخلوارج كما هو معلوم إىل ستة فرق ،األزارقة وهم ّ
واإلابضية؛ وما زال اإلابضيّة إىل يومنا هذا.
عودة للسياق-:
الذي يعنينا بعد تلك النبذة السريعة أ ّن اخلوارج أظهروا مقالتهم يف تكفري املوحدين الذي يقعون يف الكبائر ،وصارت
تلك املقولة من أعمدة املذهب اخلارجي ،فاملذهب اخلارجي يقوم على التكفري مبطلق الذنوب.
والذي يعنينا يف هذا املقام أن اخلوارج من ضمن ما استدلّوا به لتقرير هذه البدعة إستدلّوا بقوله تعاىل ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن)؛ ليس يف ابب التشريع واإلستبدالل واإلستحالل وإمنا يف ابب الذنوب واملعاصي
أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
متاما ملاذا قال إبن عباس وغريه هذه املقولة (كفر دون كفر).
والكبائر ،وهذا يوضح لنا ً

وبني لنا هذه املسألة الرازي يف تفسريه (التفسري الكبري) حيث يقول" :أما اخلوارج فقد احتجوا هبذه اآلية وقالوا :إهنا
ّ

نص يف أن كل من حكم بغري ما أنزل هللا فهو كافر ،وكل من أذنب فقد حكم بغري ما أنزل هللا ،فوجب أن يكون

كافرا".

(

) اه .
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6

9

عمموا لفظ احلكم ،فاحلكم إمنا يراد به التشريع والفصل يف النزاع والقضاء يف األموال واألنفس واالعراض ،والذي
فهم ّ
عمموا هذا معىن احلكم،
يؤكد ذلك سبب النزول يف قصة اليهود يف قصة الزانيني أو قصة القتيل والدية ،أما هم فقد ّ
فجعلوا كل من يفعل فعل أو يقول قول فقد حكم؛ فإن وافق الكتاب والسنة فقد حكم مبا أنزل هللا ،وإن خالف

الكتاب والسنة ووقع يف الذنب أو الكبرية فقد حكم بغري ما أنزل هللا ،مث أدخلوا ذلك يف عموم النص.
معجم الطرباين األوسط (.)4051
()965
التفسري الكبري للرازي .367\12
()966
487

فانظروا للمقدمة الفاسدة واليت ابلطبع يرتتب عليها نتيجة فاسدة ،فهم غفلوا هنا أن احلكم وصف مقيد أي احلكم يف
النزاعات بني الناس يف األموال والدماء واألعراض ،كما أهنم غفلوا عن سبب النزول الذي يوضح مع املراد ابحلكم يف
تلك اآلية ،واألمر الثاين أهنم غفلو كذلك عن تلك النصوص اآلخر اليت تبني أن مطلق املعصية ليس كفر ،وحنن قررًن
من قبل أنه من صفة املبتدعة أهنم ينظرون لألدلة نظرة عوراء صفراء ،فال ُيمعون بني سائر النصوص يف املسألة
الواحدة ،فجمع اخلوارج هنا بني سوء فهم اآلية وبني التبعيض يف تلقي النصوص.
والذي يهمنا أن اخلوارج كانوا يستدلون هبذه اآلية على تكفري مرتكب الكبرية والذنب ،وهذا الذي دفع من قال "كفر
دون كفر".
وقد أشار هلذه املسألة شيخ اإلسالم إبن تيمية فقال رمحه" :قالوا أي اخلوارج :-فمن مل يكن برا تقيا فهو كافر وهو
خملد يف النار .مث قالوا :وعثمان وعلي ومن واالمها ليسوا مبؤمنني؛ ألهنم حكموا بغري ما أنزل هللا فكانت بدعتهم هلا
مقدمتان" .الواحدة" أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر" .والثانية" أن عثمان وعليا ومن واالمها
كانوا كذلك"

(

) اه .
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فهم هبذه املقدمة الباطلة كفروا الصحابة ،مع أنه على احلقيق ما فعله علي بن أيب طالب ليس من احلكم بغري ما أنزل
هللا يف شيء ،وما كان لعلي وال لغريه من الصحابة رضوان هللا عليم أن يعدلوا ولو حلظة واحدة عن حكم هللا تعاىل،
وهذا أمر ال يقوله وال يقره إال منحرف ،وهذا الزم قول من قال أن الكفر دون كفريتنزل على احلاكم املشرع.
الشاهد من كالم إبن تيمية أن اخلوارج كانوا يقولن أن كل من خالف القرآن أو خالف الشرع أو وقع يف معصية -وإن
كانت خمالفة يف أذهاهنم فقط وليس من املخالفة لشرع هللا يف شيء-؛ أدخلوا كل هؤالء يف عموم قوله تعاىل ( َوَم ْن َملْ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) ،فمن كان هذه حاله جعلوا ممن مل ُيكم مبا أنزل هللا ،وهذا كالم ابطل
َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
ونتائجه ابطلة كذلك.

جمموع فتاوى إبن تيمية .30\13
()967
488

نقول بعد ظهور هذه البدعة املتعلقة ابلعقيدة كان البد للعلماء أن يقوموا بواجبهم يف رد هذه البدعة ،وكان من العلماء
املعاصرين لتلك البدعة حرب األمة عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهم ،وكان من أعلم الصحابة ،وكذلك كان منهم
طاووس وعطاء وغريمها من التابعني ،الذي محلوا العلم بعد صاحبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
وابلفعل قام هؤالء العلماء بواجبهم يف التصدي هلذه البدعة ،وبدأوا يف تكميمي التحريف الذي وقع فيه هؤالء األقوام،
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن)؛ إستدالهلم هبا على
ومن ضمن تلك التحريفات إستدالهلم بتلك اآلية ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
التكفري يف الذنوب واملعاصي ،فكان منهم أن قالوا هلم هذه املقولة (كفر دون كفر) ،أي أن ما تقصدونه مما يفعله
أبدا من ابب
هؤالء -لو سلمنا ذلك ً
جدال بذلك -من الذنوب واملعاصي والكبائر واملخالفة للقرآن؛ هي ليست ً
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) ،فهذه اآلية ال
الكفر املخرج من امللة ،ولست مما يدخل يف معىن اآلية ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
تسري يف هؤالء وإّمنا الذي ُيري على هؤالء القوم هو (كفر دون كفر) ،فما فعلوه مهما بلغ من الذنوب والكبائر
أصال ،فمذهبكم ليس بصحيح وإمنا
واملعاصي هو دون الكفر األكرب املخرج من امللة والذي تتحدث عنه اآلية ً
الصحيح أن يقال يف حق هؤالء (كفر دون كفر).
يقول الشيخ عبد هللا عزام يف كتاب (العقيدة وأثرها يف بناء اجليل) " :قد كان ابن عباس يعيش قضية اخلوارج الذين
يكفرون ابلذنوب ،ويكفرون خرية الصحابة ،ولذلك ال بد من هذا القول الذي يرد على اخلوارج بنظرهتم املتطرفة.
(

"

) اه .
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ومناظرات إبن عباس للخوارج معروفة ومناقشته هلم أكثر من أن نذكرها ونتحدث عنها ،وقد أشار إىل تلك الناظرات
واملناقشات اإلمام إبن عبد الرب يف كتابه (جامع بيان العلم وفضله)  ،103\2وكذلك أشار إليها شيخ اإلسالم إبن

كتاب (العقيدة وأثرها يف بناء اجليل) للشيخ عبد هللا عزام \.96
()968
489

تيمية كما يف جمموع الفتاوى  ،208\13يقول إبن تيمية " :فأرسل إليهم [أي علي بن أيب طالب] ابن عباس
فناظرهم فرجع نصفهم".

(

) اه .
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وكانت من آاثر تلك املناظرة الطبية اليت أقام هبا عليهم احلجة عبد هللا بن عباس أنه رجع نصف هؤالء القوم.
الشاهد أن إبن عباس كان يعيش تلك القضية ،وكانت تلك القضية ممّا ِّ
أيرقه ،وكانت تلك القضية مما وجه إليها
أبدا يف
إهتمامه إلقامة احلجة والبيان على هؤالء القوم ،فكانت تلك املقولة أي يف أصحاب الذنوب واملعاصي وليست ً
اإلستبدال والتشريع وتقدمي األراء واألهواء على شريعة هللا تعاىل.
متاما ،أخرج إبن كثري عن إبن
بل إن يف تلك اللفظة اليت أخرجها إبن كثري يف تفسري عن إبن عباس ما يظهر هذا املعىن ً
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) قال( :ليس ابلكفر الذي تذهبون
عباس رضي هللا عنهما ِيف قَ ْولِِه ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
9
ليه).
إليه) ().؛ فهو كان خياطب 0أًنس معينني بقول (ليس 7ابلكفر الذي تذهبون إ
فمن هم هؤالء الذي خياطبهم إبن عباس؟ هل هم الصحابة أو التابعني؟ بل ال ُيتمل إال أن يكونوا اخلوارج الذي
يكفرون ابلذنوب والكبائر واملعاصي.
وإشعارا بذلك املعىن فعند احلاكم جاء األثر بلفظ (ليس ابلكفر الذي يذهبون
دليال
بل اللفظ عند احلاكم أوضح ً
ً
إليه)( ) ،فهذه اللفظة أقوى 1يف اإلشارة إىل أن املراد 7هبا طائفة اخلوارج ،وأن 9احلديث فيها عن حنلة معينة وعن قوم
معيّنني وعن مذهب جديد بدأ ينتشر يف اجملتمع اإلسالمي.

جمموع فتاوى إبن تيمية 208\13
()969
()970تفسري إبن كثري ط دار الكتب العلمية  ، 109\\3قال إبن كثري " :رواه احلاكم يف مستدركه من حديث سفيان بن عيينة،
وقال :صحيح على شرط الشيخني ،ومل خيرجاه".
املستدرك للحاكم ( ،)3219قال احلاكم :هذا (حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه) ،وصححه الذهيب.
()971
490

إ ًذا إبن عباس يتكلم يف قضية معينة ،ويتكلم يف مناط حمدد ومسألة حمددة ،ويتكلم يف مسألة بدأت تنتشر يف اجملتمع
أال وهي تكفري أصحاب الذنوب واملعاصي.
يتنزل على املناط الفاسد الذي أراد اخلوارج أن يُنَ ِّزلُوا اآلية عليه واستدالهلم هبا،
إ ًذا كالم إبن عباس على التحقيق إّمنا ّ
فكالم إبن عباس يتنزل على أتويل اخلوارج لآلية وليس على اآلية وفرق كبري بني األمرين ،فهم أرادوا أن يستدلوا فيها

تصحيحا هلذا املقام .فاآلية ليست يف أصحاب الذنوب ويف
على مقام آخر ،فجاءت تلك املقولة إلبن عباس
ً
أصحاب الكبائر ،فالكفر الذي يذهبون إليه هو كفر دون كفر.
كذلك كان اخلوارج يكفرون احلكام واألمراء والوالء ابجلور والظلم ،عندما يقع حاكم أو وايل أو أمري يف الظلم واجلور
كان اخلوارج يكفرونه هبذه األفعال ،ذكر هذا إبن حزم يف كتابه (الفصل يف امللل واألهواء والنحل) فقال " :وقالت
العونية وهم طائفة من البيهسية -من طوائف اخلوارج -اليت ذكرًن آنفا أن اإلمام إذا قضي قضية جور وهو خبراسان أو
بغريها حيث كان من البالد ففي ذلك احلني نفسه يكفر هو ومجيع رعيته حيث كانوا من شرق األرض وغرهبا ولو
ابألندلس واليمن فما بني ذلك من البالد"

(
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والشاهد من الكالم أن اخلوارج كانوا يكفرون مبطلق املعصية ،وكانوا يكفرون ابلظلم واجلور اجملرد عن فعل املكفرات.
يقول كذلك الشيخ حممد شاكر الشريف يف كتابه (إن احلكم إال هلل)" :وكان من منهج اخلوارج أن مرتكب الكبرية
كافر ،فإذا رأوا أحدا جار يف حكمه أو ظلم حكموا بكفره ،انطالقا من فهمهم من قوله تعاىل ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن)" اه .
َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) على كفر
والذي يهمنا من هذا أن اخلوارج كانوا يستدلوا هبذه اآلية ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ

لريدوا إليهم تلك املقولة فقالوا هلم ( :كفر دون كفر) ،ومن تلك األمثلة ما
الظامل ،ولذلك جاء الصحابة والتابعني ّ
ذكرًنه من قبل من قصة القاضي اجلائر بالل بن أيب بردة.
كتاب (الفصل يف امللل واألهواء والنحل) إبن حزم 145\4
()972
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وبناءًا على هذه املقدمات الفاسدة وهذا املنهج الفاسد كان اخلوارج يكفرون احلكام والوالة واألمراء يف اخلالفة األموية
احلجاج،
واخلالفة العباسية ،ومعاركهم مع اخللفاء األمويني واخللفاء العباسيني أشهر من أن نتحدث عنها ّ
خاصة مع ّ
ومن ذلك قتاله ألحد اخلوارج وهو خارجي مشهور شبيب بن يزيد ،وكان من الشجعان الذي ال يشق هلم غبار ،وهي
صفة منتشرة بني اخلوارج كلهم ألهنم يعتقدون أن بدعتهم هي الدين احلق.
جتربا ستني حرًاب ،هزم للحجاج عشرين جيش
وشبيب بن يزيد هذا خاض مع احلجاج أعىت األمراء األمويني وأكثرهم ً
وذلك على مدى سنتني فقط ،بل بلغ به األمر أكثر من ذلك؛ بلغ به األمر أنّه أقسم أن يدخل الكوفة عقر دار
اخلالفة ،وأن يدخل مسجدها اجلامع ،وأن يصلي فيه ،وأن خيطب فيه ،بل أقسم أن ُيعل زوجه غزالة ترتقي منرب
اجلامع األموي يف الكوفة وختطب عليه ،وابلفعل دخل الكوفة هو وطائفة معه وقتلوا كل من وقفوا أمامه ،ودخلت معه
 200إمرأة من نساء اخلوارج مدججات ابلسيوف والرماح ،وقتل احلامية اليت كانت يف الكوفة وقتل حرس املسجد
اجلامع يف الكوفة ،وقتل املعتكفني داخل املسجد ،وجعله عزالة تدخل املسجد وترتقي املنرب وختطب فيه.
وحصلت قصة لطيفة بني احلجاج وبني تلك العزالة ،وهي أنه قابلها يف إحدى املعارك فلم يستطع أن يصمد أمامها،
فعريه أحد الشعراء فقال:
وكان يف اخلوارج أبس كبري حىت يف نسائهم ،فهرب احلجاج منهاّ ،
علي َوِيف ا ْحلر ِ
وب نَـ َع َامةٌ **
َس ٌد َّ
أَ

ِ ِ
الصافِ ِر
ص ِف ِري َّ
فَـ ْت َخاء تَـ ْنفر م ْن َ

ت إىل غزالة يف الوغا **
َه َّال بَـ َرْز َ

اح ْي طَائِ ِر
بَ ْل َكا َن قَـلْب َ
ك ِيف َجنَ َ

وهذا كالم حسن فاحلجاج الظامل املتجرب ّفر من تلك املرأة.
فنصب اخلوارج غزالة اإلمارة لشجاعتها وأبسها ،وأسقطوها اإلمامة.
وبعد أن قتل شبيب تولت اخلالفة بعده غزالةّ ،
وكان شبيب هذا شجاع ابلفعل ،وكان الفرسان يضربون املثل بشجاعته وثباته يف املعارك ،إال أنه يف أحد املعارك أراد
فلما توسط اجلسر أمر أمري اجليش األموي أبن يقطع اجلسر الكبري فغرق ،فخاطبه أحد أتباعه وهو
أن يعرب اجلسر؛ ّ
492

ِ
ك تَ ْق ِد ُير الْ َع ِزي ِز الْ َعلِي ِم)
يغرق" :أغرقًا أين ي أمري املؤمنني؟" ،فقالَ ( :ذل َ
أيضا من صفات اخلوارج ،فعندما دخل الكوفة يف تلك الواقعة اليت حتدثنا عنها صلّى هبم الفجر فقرأ يف الركعة
وهذا ً
(

) ،والرجل كان على 3قدر كبري من العبادة

7

األوىل البقرة كاملة وقرأ يف الثانية سورة آل عمران كاملة.

نقول ذكرًن هذا الكالم حىت نبني أن كالم اخلوارج وأ ّن مذهبهم الفاسد كان منصبَّا على تكفري مرتكب الكبائر ولظلم
أبدأ للمشرع واملستبدل.
واملعاصي ،ومل يتعرضوا ً
ظل اخلوارج على هذه احلالة كلّما جاء خليفة أموي يكفرونه ويقاتلونه ،وظلّوا على هذ احلالة إىل أن جاء اخلليفة
نقول ّ

ينزلون
الراشد عمر بن عبد العزيز ،وما حكم به اخلوارج على عمر بن عبد العزيز يوضح لنا على أي مناط كان اخلوارج ّ
ِ
ويوضح لنا على املناط احلقيقة لتك املقولة إلبن عباس
قوله تعاىل ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
ك ُه ُم الْ َكاف ُرو َن)ّ .
اَّللُ فَأُولَئِ َ
وغريه (كفر دون كفر).

متاما عما
عندما جاء عمر بن عبد العزيز وعُرف عنه العدل واإلنصاف ّ
ورد املظامل ألهلها؛ عامله اخلوارج معاملة خمتلفة ً

سبق ،ملا رأو من عدله وإنصافه ،فالقضية عندهم حمصورة يف الظلم واجلور والدخول يف املنكرات واملعاصي ،ومل يتطرقوا

من بعيد وال من قريب بقضية التشريع واإلستبدالل.
فعندما توىل عمر اخلالفة واشتهر ابلعدل واإلنصاف ورد املظامل إىل أهلها مل يكن من اخلوارج إال أن يقتنعوا ،وقد ذكر
لنا هذا أيب الفرج إبن اجلوزي يف كتابه (املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم)؛ فقال" :ملا بلغ اخلوارج سرية عمر وما رد من
(

املظامل قالوا :ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل".

) اه .

سورة األنعام\96
()973
كتاب (املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم) إلبن اجلوزي .33\7
()974
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يبني لنا أن القضية عندهم حمصورة يف الكبائر والذنوب واملعاصي والظلم؛ وال تتعلق مبسائل اإلستبدال
فهذا الكالم ّ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) وعلى املناط
يتنزل قوله تعاىل ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
والتشريع عندهم ،وعلى هذا املناط الثاين ّ
توىف عمر بن عبد العزيز حىت عاد اخلوارج إىل سابق عهدهم.
األول يتنزل قول السلف (كفر دون كفر) ،ولذلك ما إن ّ
ويوضح لنا هذا األمر كذلك -أي أ ّن اخلوارج كانوا يستدلّوا على تكفري األمراء الظاملني اجلائرين الذين يقعون يف
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) -أثران ذكرمها إبن جرير الطربي يف تفسريه
املنكرات بقوله تعاىل ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
وذكرمها املحدث أمحد شاكر يف كتابه (عمدة التفسري) ،وهذان األثران مها على احلقيق دليل على هذا األمر ّإال أ ّن
ُ
مرجئة العصر جعلومها دليل يف عدم تكفري احلاكم املشرع؛ كما فعلوا مع أثر إبن عباس.
يقول اإلمام الطربي" :حدثنا حممد بن عبد األعلى قال ،حدثنا املعتمر بن سليمان قال ،مسعت عمران بن حدير قال،
ًنس من بين عمرو بن سدوس ،فقالوا :ي أاب جملز ،أرأيت قول هللا":ومن مل ُيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم
أتى أاب جملز ٌ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن) ،أحق هو؟ قال :نعم! قالوا:
الكافرون" ،أحق هو؟ قال :نعم! قالواَ ( :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أ َ
َنزل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
ك ُه ُم الْ َفا ِس ُقو َن)  ،أحق هو؟ قال :نعم! قال فقالوا :ي أاب جملز ،فيحكم هؤالء مبا أنزل
( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أ َ
َنزل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ

هللا؟ قال :هو دينهم الذي يدينون به ،وبه يقولون ،وإليه ي ْدعون ،فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أهنم قد أصابوا ذنبًا!
حتر ُجون ،ولكنها أنزلت يف
فقالوا :ال وهللا ،ولكنك تَ ْفَر ُق! قال :أنتم أوىل هبذا مين! ال أرى ،وإنكم أنتم ترون هذا وال َّ
(

حنوا من هذا".
اليهود والنصارى وأهل الشرك= أو ً

) اه .

5

7

نفر
ويقول الطربي" :حدثين املثىن قال ،حدثنا حجاج قال ،حدثنا محاد ،عن عمران بن حدير قال :قعد إىل أيب جملز ٌ
اإلابضيَّة ،قال فقالوا له :يقول هللا" :ومن مل ُيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون""،فأولئك هم
من َ
الظاملون""،فأولئك هم الفاسقون"! قال أبو جملز :إهنم يعملون مبا يعلمون = يعين األمراء = ويعلمون أنه ذنب! قال:
وإمنا أنزلت هذه اآلية يف اليهود! والنصارى قالوا :أما وهللا إنك لتعلم مثل ما نعلم ،ولكنك ختشاهم! قال :أنتم أحق
تفسري الطربي أثر رقم (.)12025
()975
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(

بذلك منّا! ّأما حنن فال نعرف ما تعرفون! [قالوا] :ولكنكم تعرفونه ،ولكن مينعكم أن متضوا أمركم من خشيتهم!"

)

اه .

وهؤالء القوم الذي جاؤوا إلبن جملز هم من اإلابضية وهي فرقة من فرق اخلوارج الستّة تنسب لعبد هللا بن إابض
التميمي ،وبعد وفاته إنقسم اإلابضية إىل فريقني.
وهؤالء القوم هم من قوم أيب جملز من بين سدوس بن شيبان ،وبنوا شيبان كانوا من شيعة علي –رضي هللا عن يوم
اجلمل وصفني .مث بعد التحكيم خرجت مجاعة منهم فيمن خرج على علي رضي هللا عنه.
فاألثر يدور عن خوارج من قوم أيب جملز ذهبوا إليه ليناقشوه يف حكم هؤالء احلكام الذين كانوا يكفروهنم.
يقول الشيخ حممد شاكر الشريف يف كتابه (إن هللا هو احلكم)" :وبعد هذا الوضوح والبيان يف بيان معىن قوهلم« :كفر
االحتجاج هبذه اآلاثر على عدم تكفري
دون كفر» يصبح من التضليل املقصود أو اجلهل الفاضح املزري بصاحبه
ُ
احلكام الذي سنُّوا قوانني مناقضة ملا حكم هللا به أو رسوله  -صلى هللا عليه وسلم  ، -وجعلوها الشرع احلاكم،
والقضاء العام ،الذي يُقضى به بني الناس ،كما هو احلاصل اآلن يف األغلب األعم من بالد املسلمني ،حيث استعاضوا
عن أحكام الشرع احملكم املنزل على سيد األولني واآلخرين حممد بن عبد هللا  -صلى هللا عليه وسلم -؛ بقوانني
وضعية اقتبسوها من الكفار ،احملاربني هلل ورسوله من اليهود والنصارى وعبدة األواثن ،وقدموها عليه ،وجعلوا احلكم هبا
والتحاكم إليها ".اه .
ويقول الشيخ العالمة احملدث أمحد شاكر -رمحه هللا -يف كتابه بعد أن ذكر أثر إبن عباس –رضي هللا عنهما" :-
اجلراء
وهذه اآلاثر –عن ابن عباس وغريه -مما يلعب به املضللون يف عصرًن هذا ،من املنتسبني للعلم ،ومن غريهم من ّ
7
على الدين؛ ُيعلوهنا عذراً أو إابحية للقوانني الوثنية املوضوعة اليت ضربت على بالد اإلسالم ) (".اه .
تفسري الطربي أثر رقم (.)12026
()976
كتاب عمدة التفسري ألمحد شاكر.)684/1( :
()977
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كالما يف غاية النفاسة ألخيه العالمة حممود شاكر
مث ذكر الشيخ ً

8

) فقال:

7

"فكتب أخي السيد حممود حممد شاكر مبناسبة هذين األثرين ما نصه :اللهم إين أبرأ إليك من الضاللة ،وبعد ،فإن
أهل الريب والفنت ممن تصدروا للكالم يف زماننا هذا ،قد تلمس املعذرة ألهل السلطان يف ترك احلكم مبا أنزل هللا ،ويف
القضاء يف الدماء واألعراض واألموال بغري شريعة هللا اليت أنزهلا يف كتابه ،ويف اختاذهم قانون أهل الكفر شريعة يف بالد
اإلسالم .فلما وقف على هذين اخلربين؛ اختذمها رأي يرى به صواب القضاء يف األموال واألعراض والدماء بغري ما أنزل
هللا ،وأن خمالفة شريعة هللا يف القضاء العام ال تكفر الراضي هبا ،والعامل عليها"..
البني أن الذين سألوا أاب جملز من اإلابضية ،إمنا كانوا يريدون أن يُلزموه يف
مث يكمل الشيخ حممود شاكر فيقول" :ومن ّ
تكفري األمراء ألهنم يف معسكر السلطان ،وألهنم رمبا عصوا أو ارتكبوا بعض ما هناهم هللا عن ارتكابه"...

فاخلوارج مل يتطرفوا من قريب وال من بعيد لقضية التشريع واإلستبدالل ،ولو رأى اخلوارج من حكام عصرهم أهنم قد
بدلوا وشرعوا ملا إقتصر اخلوارج يف اإلستدالل على تكفريهم هبذه اآلية فقط وإمنا الستدلوا آبيت آخر هي أوضح يف
وخاصة احلكام واألمراء ،فلو أن
الداللة على تكفري املشرع واملستبدل ،السيّما أن اخلوارج كانوا على تكفري من خيالفهم
ّ
اخلوارج رأو تشريع وإستبدالل الستدلوا آبيت أصرح يف الداللة كقوله تعاىل ( َّاختَ ُذوا أَحبارهم ورْهبانَهم أَراباب ِمن د ِ
ون
ْ َ َُ ْ َُ َ ُ ْ َْ ً ْ ُ
0
() 9
وه ْم إِنَّ ُك ْم
اَّللِ)( ) ،وقوله تعاىل (أ َْم َهلُْ9م ُشَرَكاءُ َشَرعُوا َهلُْم ِم َن الِّ7دي ِن َما َملْ َأيْ َذ ْن بِِه َّ
َّ
اَّللُ)  ،وقوله تعاىل ( َوإِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ
لَ ُم ْش ِرُكو َن)

(

).

1

8

9

مث قال الشيخ حممود شاكر" :وإذن ،فلم يكن سؤاهلم عما احتج به مبتدعة زماننا ،من القضاء يف األموال واألعراض
والدماء بقانون خمالف لشريعة أهل اإلسالم ،وال يف إصدار قانون ملزم ألهل اإلسالم ابالحتكام إىل حكم غري حكم
انظر تفسري الطربي حتقيق أمحد شاكر ( ،)348/10عمدة التفسري ألمحد شاكر.)684/1( :
()978
سورة التوبة\.31
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هللا يف كتابه وعلى لسان نبيه صلى هللا عليه وسلم ،فهذا الفعل إعراض عن حكم هللا ،ورغبة عن دينه ،وإيثار ألحكام
أهل الكفر على حكم هللا سبحانه وتعاىل :وهذا كفر ،ال يشك أحد من أهل القبلة على اختالفهم؛ يف تكفري القائل
به والداعي إليه.".
مث قال" :فمن احتج هبذين األثرين وغريمها يف غري ابهبا ،وصرفها إىل غري معناها ،رغبة يف نصرة سلطان ،أو احتياالً
على تسويغ احلكم بغري ما أنزل هللا وفرض على عباده ،فحكمه يف الشريعة حكم اجلاحد حلكم من أحكام هللا :أن
يستتاب ،فإن أصر وكابر وجحد حكم هللا ،ورضي بتبديل األحكام؛ فحكم الكافر املصر على كفره معروف ألهل هذا
الدين .وكتبه حممود حممد شاكر" اه .
كذلك يقول الشيخ عبد العزيز بن ًنصر اجلليل يف كتابه (وال تلبسوا احلق ابلباطل) ص  70بعد أن ذكر كالم الشيخ
حممود شاكر" :فاللهم إًن نربأ من هذا اللبس ونربئ صحابة رسول هللا ،والتابعني هلم إبحسان من هذا التلبيس ،وهذه
املغالطات ،وإنه ال أحد ينزل قول ابن عباس رضي هللا عنه أو غريه من السلف على املبدلني لشرع هللا يف زماننا هذا إال
رجل سيطر عليه اجلهل ابلواقع فال يعلم ما يدور من حوله ،أو رجل منافق ملبس ،يعلم واقعه وعدم مشاهبته للواقع
الذي كان يتحدث عنه ابن عباس ،ولكنه يغالط ،وخيلط احلق ابلباطل إتباعاً للهوى ،وطمعاً يف دنيا يصيبها؛ فإنه مل
ُيدث قط يف اتريخ اإلسالم أن سن حاكم حكماً ،وجعله شريعة يتحاكم إليها الناس" اه .
ِ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) كاإلمام
َنزَل َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
ننبه أن كثري من السلف عندما يتحدثون حول قوله تعاىل ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
أمحد وكشارح العقيدة الطحاوية وغريهم؛ ينقلون كالم التابعني وكالم إبن عباس وكالم إبن جملز ولكنهم يستدلّون به يف
متاما أن هذه اآلاثر ليست من قريب وال من بعيد يف احلاكم املشرع وإمنا تتنزل على
موضعه الصحيح ،ويفهمون ً
أصحاب الذنوب واملعاصي واجلور ،فيأيت غر وأيخذ أقوال هؤالء األئمة ويستدل هبا يف احلاكم املشرع ،فهذا من إفرتاء
متاما املناط الذي يتحدث عنه هؤالء األئمة واملناط الذي
حتريف الكالم عن مواضعه ،فأنت ُيب عليك أن تفهم ً
يقصدونه عندما يوردون تلك اآلاثر.
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يقول الشيخ حممد شاكر الشريف يف كتابه (إن هللا هو احلكم):
"إ ن كلمة «كفر دون كفر» قد أفرط يف استخدامها طائفتان من الناس على بُ ْعد ما بينهما من االختالف :الطائفة

اجلراء على دين هللا ،املسارعني يف إرضاء ذوي السلطان ،احلريصني على
األوىل :طائفة املضلني من املنتسبني إىل العلمَّ ،
ُمتَعِ ِه ْم وشهواهتم ،الراغبني يف زخرف احلياة الدنيا ،يقولون ذلك لينالوا احلظوة واملكانة عند السلطان ،ويُغدق عليهم
8
2
األموالِّ ،
ويوزع عليهم املناصب والريساتَ ( ،ويَ ْشتَ ُرو َن بِِه َمثَنًا قَلِ ًيال)( ) .
الطائفة الثانية :طائفة منتسبة إىل العلم وطَلَ ِبه ،نظروا إىل قول ابن عباس وغريه من العلماء ،ومل ينظروا أو يتفقَّهوا يف
سن قوانني مناقضة ألحكام هللا
مالبسات هذا القول ،وكيفية تطبيقه على الواقع ،وظنُّوا أن القول بعدم تكفري من َّ
حق هؤالء احلكام
عاماً وقضاءً متَّبعاً ،ظنُّوا أن عدم التكفري فتوى سلفية ،وأن الذي ينطبق يف ِّ
ورسوله ،وجعلها شرعاً ّ
املغريين املب ِّدلني -هو عدم التكفري ،والنظر إليهم على أهنم مسلمون انطالقاً من قوله« :كفر دون كفر» ،ومن َمثَّ
 ِِّ
يرددون هذا القول ،وُيمعون طرقه وأسانيدهِّ ،
ويروجون له بني الناس على أنه مذهب السلف الذي ينبغي إتِّباعه،
راحوا ّ
بل ذهب بعضهم إىل ما هو أكثر من ذلك حيث ُّ
عدوا ما خالف قوهلم -الباطل -بدعة ُيب تركها والتوبة منها.
وإىل مثل هؤالء الغافلني الذين ال يعيشون واقعهم ،ويطلقون الفتاوى واألحكام ،وكأهنم يعيشون يف القرن األول أو
الثاين اهلجري ،وليس يف القرنني الرابع عشر واخلامس عشر ".اه .
فقه الواقع من شروط الفتوى:
مث ساق الشيخ حممد شاكر الشريف بعد هذا هلؤالء القوم كالم إلبن القيم ولشيخ اإلسالم إبن تيمية يف ضرورة فهم
الواقع ،يقول إبن القيم" :وال يتمكن املفيت وال احلاكم من الفتوى واحلكم إال بنوعني من الفهم :أحدمها :فَ ْه ُم الواقع
والفقه فيه ،واستنباط علم حقيقة ما وقع ابلقرائن واألمارات والعالمات حىت ُييط به علماً.والنوع الثاين :فَ ْه ُم الواجب

سورة البقرة\ .174
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يف الواقع ،وهو فهم حكم هللا الذي حكم به يف كتابه ،أو على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم يف هذا الواقع ،مث
(

يطبق أحدمها على اآلخر"

) اه .

3

8

9

ونفس الكالم نقله إبن تيمية فقال رمحه هللاُ" :يب قتال هؤالء -أي التتار -بكتاب هللا وسنة رسوله -صلى هللا عليه
مبين على أصلني:أحدمها :املعرفة حباهلم .والثاين :معرفة حكم هللا يف مثلهم".
وسلم ،-واتفاق أئمة املسلمني ،وهذا ٌّ
9
8
4
( ) اه .
وقضية (فقه الواقع) مسألة إختلف فيها الناس إىل أقسام ثالث ،القسم األول قوم أعرضوا عنها ابلكليّة بل جعلوا الفهم

ابلواقع هو الفقه الواقع وأحدهم صرح بتلك املقولة ،وهؤالء ال يعنينا قوهلم ،والقسم الثاين أقوام غلوا يف فقه الواقع

وق ّدموه على فقه الكتاب والسنة فهم جهلة ابلشرع ولذلك يتحاكمون للسياسة واملصاحل.
أقروا أبمهيته وهلم يف ذلك كلم جيد ،وهناك كتيب
اجلهة الثالثة قوم من (السلفيّني ً
أقروا بفقه الواقع و ّ
جد!) –زعموا-؛ ّ

وخاصة يف مقدمته ،ففيها فوائد عجيبة
للشيخ األلباين بعنوان (سؤال وجواب حول فقه الواقع) ،والكتاب فيه فوائد
ّ
حول اإلعتصام ابلكتاب والسنة وحول عدم معرفة احلق ابلرجال وإمنا معرفة الرجال ابحلق ،وكذلك يف صلب الكتاب
كالم نفيس حول وجوب معرفة فقه الواقع ،وهذا كالم طيب ولكن لنا مالحظات حول هذا الكتاب:
خاصا بطائفة معنية من أهل العلم ،مث
ً
أقر أبمهية فقه الواقع وبوجوب تعلمه معرفته؛ جعل فقه الواقع ً
أوال الشيخ بعد ّ
فرضا كفائيًا ،فمعلوم أن فقه الواقع على إطالقه من
فرضا عينيًا أو ً
فرضا كفائيًا ،والقضية ليست كونه ً
جعله بعد ذلك ً
فرض الكفايت ،ولكن ليس هذا الذي نقصده ونعنيه وندعو إليه ،وإمنا الذي نقصده ونعنيه وندعوا إليه أن العامل
اجملتهد قبل أن يفيت يف قضية ما ُيب عليه أن يعرف هذه القضية معرفة اتمة ابلقرائن واألمارات والعالمات حىت حىت

كتاب (إعالم املوقعني عن رب العاملني) البن القيم ،87\1
()983
جمموع الفتاوى .510/28
()984
499

ُييط هبا علماً من مجيع جوانبها ،أما أ ،يفيت هكذا إنطالقًا من فهمه للكتاب والسنة دون فهمه للواقع فهذا الذي
ننهى عنه.
والشيخ أعرض عن هذه املسألة ،وحنن إّمنا نريد ما أشار إليه الشيخ نفسه يف ص  34حيث قال" :فاحلكم على الشيء
علما بتلك املسألة ،فنحن حناكم الشيخ لكالمه
فرع عن تصوره" ،أي قبل أن حتكم يف مسألة ما ُيب عليك أن حتيط ً
وهو كالم جيد.

وأضرب لكم مثال من نفس الكتاب على أن القوم مل يفهموا هذا املعىن ،يقول الشيخ ص  ،46بعد حديثه عن أن فقه
الواقع فرض كفاية وعن كيفية النهوض ابألمة واإلرتقاء مبستواها اإلميان فقال حنن حنتاج لعملية تربية عقائدية علمية
منهجية قائمة على أساس التصفية والرتبية ،وهو يتحدث عن كيفية مث قال الشيخ كالم يدل على عدم فقهه للواقع أو
أن الواقع الذي يتكلم عنه خيتلف عن الواقع الذي نعيشه ،قال الشيخ" :إن الذين يستطيعون محل األمة على ما ُيب
عليها وجواب عينيًا أو كفائيًا ليس عن اخلطباء وال الفقهاء النظريني وإمنا هم احلكام الذين بيدهم األمر والتنفيذ واحلل
أيضا أولئك املتحمسني من الشباب أو العاطفيني من الدعاة الذين ليس بيدهم حل وال عقد".
والعقد ،وليس ً

فعند الشيخ املؤهل ليقوم بتلك النهضة العملية العقائدية ويقوم ابلتصفية والرتبية مها احلكام الذي بيدهم احلل والعقد!!.
فهذا الذي نقصده أبن القوم مل يفقهوا واقعهم أو أهنم يتكلمون عن واقع غري الذي نعيش فيه ،وإن كانوا هم يدعون
ملعرفة الواقع ،ولكن يف احلقيقة فقههم للواقع ليس (فقه الواقع) وإمنا هو الفقه الواقع.
ليس كالم أحد حجة بعد الكتاب والسنة واإلمجاع وإن كان صحايب:
إ ًذا إنتهينا من الكالم عن أثر إبن عباس؛ إال أنّنا كما تعودًن من قبل حنب أن نقطع املعذرة واإلعتذار على املخالف،
وحنب كذلك أن نقيم عليه احلجة إقامة كاملة ابلرجوع للكتاب والسنة ،فنقول من ابب الفرض اجلديل كما تعودًن يف
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النزل مع اخلصم واملخالف إىل أبعد درجة حىت ال تكون بعد ذلك حجة ُيتج هبا ،وحنن ننزله
هذا البحث ،ومن ابب ّ
إبن عباس وأئمة التابعي رضي هللا عنهم أن ينزلوا تلك املقولة يف احلاكم املشرع ولكن نقول من ابب الفرض اجلديل:

هل ي أخ التوحيد :هل لو قصد أولئك األئمة بتلك املقوالت احلكام املشرعني فهل يكون كالمهم حجة مع أ ّن داللة
الكتاب قطعية يف أن املستبدل املشرع كافر كفر أكرب؟
وهل يكون كالمهم حجة مع أ ّن داللة السنة قطعية يف أن املستبدل املشرع كافر كفر أكرب؟
وهل يكون كالمهم حجة مع أ ّن داللة اإلمجاع املنعقد من عدة أوجه أن املستبدل املشرع كافر كفر أكرب؟
نقول أصغر طالب علم يعرف أن اجلواب ابلنفي ،فليس أحد حجة بعد كالم هللا ورسوله مث بعد اإلمجاع املنعقد الذي
حكاه غري واحد من أهل العلم الثقات.
ونقول البحث والكالم عن حجيّة قول الصحايب ليس جديد ،وإمنا هو مسألة ُحسمت وتكلم فيها العلماء واحملققون
من أئمة أهل السنة واجلماعة منذ الصدر األول وإىل يومنا هذا ،واجلميع على كلمة واحدة وعلى القول أبن قول

الصحايب -مهما كان وإن كان أبو بكر أو عمر رضي هللا عنهما -ليس حبجة إذا خالف الكتاب والسنة ،فما ابلك
إذا خالف ابإلضافة إىل هذين اإلمجاع املنعقد؟
ِ
َّ ِ
اَّللِ َوَر ُسولِِه)
ني يَ َد ِي َّ
ين َآمنُوا َال تُ َق ّد ُموا بَ ْ َ
ودليل ذلك قوله تعاىلَ ( :ي أَيُّ َها الذ َ
6
فَرُّدوه إِ َىل َِّ
الرس ِ
عليه وسلم( :تركت فيكم 8أمرين لن
ول إِ ْن ُكْن تُ ْم تُ ْؤِمنُو َن ِاب ََّّللِ َوالْيَ ْوِم ْاآل ِخ ِر)( ) ،وقوله صلى هللا
ُ ُ
اَّلل َو َّ ُ
تضلوا ما متسكتم هبما :كتاب هللا وسنة نبيه)( ) ،وعلى هذا إنعقد 7إتفاق األئمة منذ الصدر 8األول على أن كل أحد
(

أيخذ من كالمه ويرد عليه إال املعصوم صلى هللا عليه وسلم.
سورة احلجرات\.1
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) ،وقوله تعاىل (فَِإ ْن تَ5نَ َاز ْعتُ ْم ِيف َش ْي ٍء

8

9

ونقول أنه قد ظهرت خمالفات كثرية لعدد كبري من أئمة الصحابة رضوان هللا عليهم ،خالفوا فيها نصوص قطعية
أبدا ذلك وال للحظة واحدة ،حاشاهم فهم محلة الرسالة ومعدن العلم وهم الذين
الداللة ،وابلطبع هم مل يتعمدوا ً
إئتمنهم هللا ورسوله -صلى هللا عليه وسلم -على تبليغ هذا الدين.
أبدا من اباب التنقيص من الصحابة ،وحنن وهم ليس بيننا أي مقارنة ،فنحن يف
وحديثنا حول حجية الصحايب ليس ً
جانبهم كالرمال اليت يطأوهنا.
وقد ذكر عدد كبري من األئمة األسباب اليت جعلت الكثري من الصحابة وعلى رأسهم الشيخان خيالفون أدلة من
الكتاب والسنة ،وهي أسباب كثرية ،والذي يريد أن يفصل يف هذه املسألة فلريج للكتب اليت تعىن ابخلالف بني
العلماء ،وقد حصر إبن حزم يف كتابه (اإلحكام)  129\2هذه األسباب يف عشرة أسباب ،وابلفعل هو ذكر أهم
تلك األسباب ،والذي يهمنا يف هذه األسباب ما ذكره يف قوله" :وسابعها أن خيصص عموما بظنه ،واثمنها أن أيخذ
بعموم مل ُيب األخذ به ويرتك الذي يثبت ختصيصه ،واتسعها أن يتأول يف اخلرب غري ظاهره بغري برهان لعله ظنها بغري
(

برهان".

) اه .

8

8
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جدا أن قول إبن عباس [كفر دون كفر] هو تفسري
متاما ما حنن فيه إذا فرضنا ً
والنوع التاسع الذي ذكره إبن حزم هو ً

لآلية ،وحنن ال نقول بذلك ولكن جماوزًة مع املخالف ،وحنن بينّا أن داللة الكتاب والسنة واإلمجاع بل وداللة ما ورد
عن إبن عباس نفسه منعقدة على أن الكفر الوارد يف اآلية كفر أكرب.
ونفس الكالم ذكره شيخ اإلسالم إبن تيمية يف رسالة املشهورة (رفع املالم عن األئمة األعالم) ،ذكر هذه األسباب
العشرة وذكر أن الصحايب قد يتأول ظاهر القرآن وظاهر السنة ابجتهاد يرتاءى له.

كتاب (اإلحكام يف أصول األحكام) إلبن حزم129\2
()988
502

أمثلة ألقوال للصحابة خالفت الكتاب والسنة:
ونذكر بعض أمثلة ملخالفات بعض أقوال الصحابة لنصوص الكتاب والسنة ،وسنكتفي ببعض األمثلة الواردة عن إبن
عباس فقط حىت يتضح املراد.
من تلك األمثلة أن إبن عباس -رضي هللا عنهما -كان يقول أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -تزوج خالته ميمونة وهو
حمرم كما جاء يف الصحيحني ،غري أن هذا الكالم خطأ كما هو عليه اجلمهور فالنيب -عليه الصالة والسالم -تزوج
ميمونة كما أخربت ميمونة بنفسها تزوجها بعد أن أحل من إحرامه ،وهذا ما عليه اجلمهور ،فأخرب إبن عباس مبا غلب
ورد عليه غريه من الصحابة ورد عليه مجهور أهل العلم ،كما ذكر تلك األقوال إبن
على ظنه أنه تزوجها وهو حمرمّ ،
حجر يف كتابه (فتح الباري).
املثال الثاين ما ورد عن إبن عباس –رضي هللا عنهما -أنه كان يقول جبواز راب الفضل ،ومجهور الصحابة والتابعني على
فصل وأفاض يف هذه املسألة اإلمام إبن القيم يف كتابه (إعالم املوقعني).
حترمي راب الفضل ،وقد ّ
يقول الشيخ إبن عثيمني يف كتابه (اخلالف بني العلماء) ص " :25وأمجع العلماء بعد ابن عباس على أن الراب قسمان:
راب فضل ،وراب نسيئة .أما ابن عباس فإنه أىب إال أن يكون الراب يف النسيئة فقط .مثاله لو بعت صاعاً من القمح
(

بصاعني يداً بيد ،فإنه عند ابن عباس ال أبس به ،ألنه يرى أن الراب يف النسيئة فقط".

) اه .

9

واملثال الثالث ما ثبت عن إبن عباس –رضي هللا عنه -أنه كان يرى أن احلامل إذا مات عنها زوجها تعتد أبطول
أوال أهنا حامل وعدة احلامل أن تضع محلها ،واألمر الثاين أنه
األجلني ،فهي إجتمع فيها وصفان فيما يتعلق ابلعدة؛ ً
املتوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ،فقال إبن عباس أهنا تقضي أطول األجلني؛ فلو أن
متوىف عنها زوجها وعدة ّ
إمرأة حامل وتوىف عنها زوجها مث وضعت بعد عشرة أيم ،فعند إبن عباس ال ُيل هلا الزواج بل تنتظر متام أربعة أشهر

كتاب (اخلالف بني العلماء) إلبن عثيمني \ .25
()989
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وعشرة ،ووافق إبن عباس يف هذه املقولة علي -رضي هللا عنهما -وكالمها خالف اجلمهور،وكما قلنا كالمه هذا خالف
ُوالت ْاأل ْ ِ
ض ْع َن محَْلَ ُه َّن)
َجلُ ُه َّن أَ ْن يَ َ
ما عليه مجهور الصحابة ومجهور العلماء وخالف نص اآلية الكرميةَ ( :وأ ُ
َمحَال أ َ

(

).

السنَّة فوق ذلك .فقد
قال الشيخ إبن عثيمني يف كتابه السابق يف رد قول إبن عباس وعلي رضي هللا عنهما " :ولكن ُّ
ثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم يف حديث سبيعة األسلمية أهنا نفست بعد موت زوجها بليال فأذن هلا رسول
تسمى سورة النساء الصغرى ،وهي عموم قوله تعاىل:
هللا أن تتزوج ،ومعىن ذلك أننا أنخذ آبية سورة الطالق اليت َّ
ُوالت ْاأل ْ ِ
ض ْع َن محَْلَ ُه َّن)  ،وأًن أعلم علم اليقني أن هذا احلديث لو بلغ عليًّا وابن عباس ألخذا به
َجلُ ُه َّن أَ ْن يَ َ
( َوأ ُ
َمحَال أ َ
9
9
1
قطعاً ،ومل يذهبا إىل رأيهما ) (".اه .
فالكتاب والسنة واإلمجاع فوق إبن عباس وفوق غريه بل فوق أيب بكر وعمر –رضي هللا عنهم ،وليس يف هذا تنقيص
من قدرهم ،بل هذا هو عني حكم الصحابة الكرام ،فالصحابة الكرام هم أحرص الناس على حكم الناس ابلكتاب
والسنة ،أما الذين ينسبون إليهم قول عظيم فهؤالء الزم قوهلم التنقيص من قدر الصحابة الكرام.
واملراد من العدة هو التأكد من إسترباء الرحم ،وهذا يتحقق بصورة قطعية من الوضع ،املهم أن هذا كان مثال ملخالفة
إبن عباس لنص الكتاب ونص السنة.
ومثال آخر وهو من أشهر األمثلة من خمالفات الصحابة وخاصة إبن عباس رضي هللا عنهما ،وهو أن إبن عباس كان
ألمد طويل يرى جواز نكاح املتعة ،وكذلك كان ألمد طويل يرى جواز اللحوم األهلية ،وكان يفيت هبذين األمرين.
قال إبن تيمية " :وأنكر علي على ابن عباس إابحة املتعة ،قال :إنك امرؤ اتئه؛ (إن رسول هللا حرم متعة النساء ،وحرم
حلوم احلمر األهلية عام خيرب) ،فأنكر علي بن أيب طالب على ابن عباس إابحة احلمر ،وإابحة متعة النساء؛ ألن ابن
عباس كان يبيح هذا وهذا ،فأنكر عليه علي ذلك وذكر له أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -حرم املتعة ،وحرم
سورة الطالق\.4
()990
كتاب (اخلالف بني العلماء) إلبن عثيمني \ .12
()991
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احلمر األهلية .ويوم خيرب كان حترمي احلمر األهلية .وأما حترمي املتعة فإنه عام فتح مكة ،كما ثبت ذلك يف
(

الصحيح".

) اه .

2

9

9

فهذه أمثلة عن إبن عباس رضي هللا عنه يف خمالفة بعض إجتهاداته للحق بدون قصد منه حاشا له من ذلك ،كذلك
نضرب مثال آخر ،وهذا املثال له داللة لصيقة عالقة قريبة مما حنن فيه؛ وهو أن إبن عباس -رضي هللا عنهما -كان
يرى أن قاتل النفس املتعمد ال توبة له ،رغم أن هذا األمر ال خيالف فقط داللة الكتاب والسنة وإمنا خيالف قواعد
الشريعة اإلسالمية وما هو معروف ومتواتر عن أهل السنة واجلماعة ،ولكن إبن عباس إجتهد وقال تلك املقولة وأتول
9
يف ذلك قوله تعاىلَ ( :وَم ْن يَ ْقتُ ْل ُم ْؤِمنًا ُمتَ َع ِّم ًدا فَ َجَز ُاؤهُ َج َهن َُّم َخالِ ًدا)( ) ،رغم أن تلك اآلية3هلا شرح مشهور عند أهل
السنة واجلماعة ،وحديث إبن عباس يف أن قاتل املؤمن املتعمد ال توبة أخرجه البخاري يف صحيحه ،فهو صحيح
النسبة عن إبن عباس.
ورد عليه وبني عقيدة أهل
وقد ذكر اإلمام إبن حجر هذه املسألة يف فتح الباري  496\8حيث ذكر كالم إبن عباس ّ

السنة واجلماعة يف هذه املسألة ،وهذه املسألة ال جتري إال على أصول الوعيديّة ،وداللة الكتاب ترد هذا القول يف قوله
9
4
ِ
ِ
ِ
السنة كما يف احلديث املتفق
ك لِ َم ْن يَ َشاءُ)( ) ،وكذلك داللة
تعاىل (إِ َّن َّ
اَّللَ َال يَ ْغف ُر أَ ْن يُ ْشَرَك بِِه َويَ ْغف ُر َما ُدو َن َذل َ
9
5
عليه ،حديث الرجل الذي قتل  100نفس مث اتب هللا عليه( ).

جمموع فتاوى إبن تيمية .96\33
()992
سورة النساء\.94
()993
سورة النساء\.48
()994
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قول الصحايب والتابعي ليس حجة-:
يقول اإلمام الشوكاين يف كتابه (السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار)" :تفسري الصحايب لآلية ال تقوم به حجة
(

السيّما مع إختالفهم"

) اه .

6

9

9

كذلك يقول شيخ اإلسالم إبن تيمية" :ومن قال من العلماء (إن قول الصحايب حجة) فإمنا قاله إذا مل خيالفه غريه من
(

الصحابة وال عرف نص خيالفه ...وأما إذا عرف أنه خالفه فليس حبجة ابالتفاق"...

) اه .

7

ولذلك تكلم أهل العلم عن مسألة إذا إختلفت أقوال الصحابة يف مسألة ما أو إختلفت أقوال األئمة من بعدهم؛
والكالم ليس عن إختالف هؤالء األئمة فهم ما بني أجر وأجرين؛ وإّمنا الكالم فيمن جاء بعدهم ،وفيمن ترك داللة
الكتاب والسنة وداللة اإلمجاع من عدة أوجه وإتبع قول صحايب أو قول فالن أو قول عالن ،فهذا الرجل كما سيأيت
معنا على خطر عظيم على دينه إن مل تتغمده رمحه هللا تعاىل.
يرجح بني تلك
يقول أهل العلم أنه ُيب على اإلنسان يف هذه احلالة أن خيتار بني هذه األقوال؛ مبعىن ُيب عليه أن ّ

إتباعا للعلماء احمل ّققني ،ويدل على ذلك قوله تعاىل( :فَِإ ْن تَنَ َاز ْعتُ ْم ِيف
وإما ً
األقوالّ ،إما بنفسه إن كان من أهل العلم ّ
9
9
ٍ 9
8
ِ ( )
ِِ ِ
اَّللِ)( ).
الر ُس
ْمهُ إِ َىل َّ
َش ْي ٍء فَ ُرُّدوهُ إِ َىل َّ
اَّللِ َو َّ
ول)  ،وقوله تعاىلَ ( :وَما ْ
اختَ لَ ْفتُ ْم فيه م ْن َش ْيء فَ ُحك ُ
يقول اإلمام الشافعي والذي ينسب إليه وضع علم أصول الفقه فكتابه (الرسالة) ّأول ما ألّف يف هذا العلم ،يقول
اإلمام الشافعي" :فقال :قد مسعت قولك يف اإلمجاع والقياس ،بعد قولك يف حكم كتاب هللا وسنة رسوله ،أرأيت

996جنده.
( ) مل
جمموع فتاوى إبن تيمية .283\1
()997
سورة النساء\.59
()998
سورة الشورى\.10
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أقاويل أصحاب رسول هللا إذا تفرقوا فيها؟ فقلت :نصري منها إىل ما وافق الكتاب ،أو السنة ،أو اإلمجاع ،أو كان
(

أصح يف القياس".
َّ

) اه .

0

0

1

0

فما ابلك إذا كانت هذه املسألة قطعية الداللة يف الكتاب والسنة واإلمجاع ،يعين دلت عليها املصادر الثالث للتشريع.
واإلمام الشافعي أن حىت القياس الصحيح يرد قول الصحايب فكيف ابلكتاب والسنة واإلمجاع.
وأخرج إبن عبد الرب يف كتابه (جامع بيان العلم وفضله) عن اإلمام مالك "أنه قال :يف اختالف أصحاب رسول هللا
(

صلى هللا عليه وسلم (خمطئ ومصيب فعليك ابالجتهاد)"

) اه .

1

0

واملراد ابإلجتهاد هنا الرجوع والرد للكتاب والسنة واإلمجاع إن كان يف املسألة إمجاع.
ونفس الكالم ذكره إبن القيم يف (إعالم املوقعني) يف حديثه املطول عن أصول اإلمام أمحد بن حنبل فقال.." :األصل
(

الثالث من أصوله :إذا اختلف الصحابة ختري من أقواهلم ما كان أقرهبا إىل الكتاب والسنة ،ومل خيرج عن أقواهلم"..

)

اه .
طويال اإلمام إبن عبد الرب األندلسي يف كتابه (جامع بيان العلم وفضله) يف اجمللد
وقد فصل يف هذه املسألة
تفصيال ً
ً
وبني أنه يرد يف خالف الصحابة للكتاب والسنة فإن كان هناك
الثاين يف الصفحات  ،90-78ففصل يف هذه املسألة ّ
فصل يف حجيّة الصحايب اإلمام ( )..يف كتابه ( )...ص .226
إمجاع فإنه يرد لإلمجاع ،وكذلك ّ

هذا يف النسبة للصحابة فكيف ابلنسبة للتابعني ،فإذا كان الصحابة الذين هم محلة الدين أيخذ منهم ابلرجوع للكتاب
والسنة فيكف مبن بعدهم ،يقول إبن تيمية" :وقال شعبة بن احلجاج وغريه أقوال التابعني يف الفروع ليست حجة
فكيف تكون حجة يف التفسري؟ يعين أهنا ال تكون حجة على غريهم ممن خالفهم وهذا صحيح أما إذا أمجعوا على
كتاب (الرسالة) للشافعي حتقيق أمحد شاكر ص .596
()1000
جامع بيان العلم وفضله إلبن عبد الرب أثر رقم (.)1697
()1001
كتاب (إعالم املوقعني عن رب العاملني) إلبن القيم اجلوزية .25\1
()1002
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الشيء فال يراتب يف كونه حجة فإن اختلفوا فال يكون قول بعضهم حجة على بعض وال على من بعدهم ويرجع يف
ذلك إىل لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة يف ذلك".

(

3

) اه .

وتذكروا ما ّقررًن من داللة ظاهر النص مث داللة عرف الشرع مث داللة اللغة العربية اليت صيغت هبا اآليت على أن
الكفر يف اآليت هو الكفر األكرب املخرج من امللة.
حكما ما يف مسألة ما؛ ُيب
وعلى هذا فيجب العمل ابلراجح من األقوال ،فيجب على كل من أراد أن يتخذ لنفسه ً

عليه يتخذ يف هذه املسألة أرجح األقوال بناءًا على الرجول للكتاب والسنة واإلمجاع ،وهذا كالم ال يعرف له خمالف

من أهل العلم.

(

قال إبن تيمية" :وأمجع العلماء على حترمي احلكم والفتيا ابهلوى وبقول أو وجه من غري نظر يف الرتجيح"

4

) اه .

كذلك قال إبن الصالح يف رسالة (أدب املفيت واملستفيت)" :واعلم أن من يكتفي أبن يكون يف فتياه أو عمله مواف ًقا
لقول أو وجه يف املسألة ويعمل مبا يشاء من األقوال أو الوجوه من غري نظر يف الرتجيح وال تقيد به؛ فقد جهل وخرق
(

اإلمجاع"

) اه .

0

5

1

0

كذلك تكلم يف هذه املسألة اإلمام ابن القيم يف كالم طويل نفيس وذلك يف كتابه (إعالم املوقعني) ،قال يف آخره:
"وابجلملة فال ُيوز العمل واإلفتاء يف دين هللا ابلتشهي والتخري وموافقة الغرض فيطلب القول الذي يوافق غرضه
وغرض من ُيابيه فيعمل به ،ويفيت به ،وُيكم به ،وُيكم على عدوه ويفتيه بضده ،وهذا من أفسق الفسوق وأكرب
(

الكبائر ،وهللا املستعان".

) اه .

6

0

جمموع الفتاوى .370\13
()1003
املستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -مجع :حممد بن عبد الرمحن بن قاسم .155\5
()1004
(أدب املفيت واملستفيت) إلبن الصالح .125\1
()1005
كتاب (إعالم املوقعني عن رب العاملني) إلبن القيم .162\4
()1006
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0

1

جدال أن قول إبن عباس هو تفسري لألية وهو يف احلاكم املشرع
إ ًذا يتضح لنا أنه ُيب يف تلك املسألة وإن قلنا ً
املستبدل؛ فإنه ال يُسلَّم له وال لغريه ممن هم أعلى منه درجة ،وإمنا ُيب النظر إىل الكتاب والسنة واإلمجاع املنعقد ،مث

حترم الفتوى على األقوال اليت ختالف الكتاب والسنة بعد الرتجيح الذي يعول عليه ابلكتاب والسنة واإلمجاع.

جدا ،وأكثر أن نستقصيها يف هذا املقام ،وحنن تكلمنا عن تلك املسألة
والكالم يف هذه املسألة من ذم التقليد كثرية ً
من قبل عند حديثنا عن (خصائص أهل السنة واجلماعة) ،فتحدثنا عن مبحث خاص حتت عنوان (ذم التقليد
والتعصب) وذكرًن أقوال كثرية ألهل العلم ،فهذه املسألة من النقول اليت يتوارثها أهل السنة ويعطيها السابق لالحق.
أثرا إلبن عباس نفسه ينهى فيه أشد النهي عن إتباع أقوال الرجال ،بل ينهى فيه وُيذر من إتباع
ويكفي هنا أن نذكر ً

اقوال الصحابة ،بل ينهى فيه وُيذر من إتباع أقوال الشيخني –أيب بكر وعمر -أفضل اخللق بعد األنبياء.

وذلك له قصة وهي أن بعض الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر وأبو ذر وعثمان رضي هللا عنهم أمجعني؛ كانوا ينهون عن
التمتع ابلعمرة إىل احلج ،وهذه سنة اثبتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،بل هي نص يف آية قرآنية يف قوله تعاىل (فمن
متتع ابلعمرة إىل احلج)

(

) ،ورغم ذلك وجد7من خالف يف املسألة0 ،وهذا يعطينا مثال خمالفة 0بعض أقوال الصحابة

للوحيني.
وكذلك احلديث الثابت الذي أخرجه اإلمام البخاري عن عمران بن حصني رضي هللا عنه أنه قال( :أنزلت آية املتعة يف
كتاب هللا ،ففعلناها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ومل ينزل قرآن ُيرمه ،ومل ينه عنها حىت مات ،قال :رجل برأيه
(

ما شاء)

0
0
8
حجر يف (فتح الباري)1" :وأن املراد
رضي هللا عنه ،قال إبن
ابلرجل عمر بن اخلطاب
) ،وهو يقصد
(

ابلرجل يف قوله هنا (قال رجل برأيه ما شاء) هو عمر"

) اه .

سورة البقرة\.196
()1007
صحيح البخاري (.)4518
()1008
 1009الباري يف شرح صحيح البخاري إلبن حجر العسقالين .186\8
( ) فتح
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9

0

1

ألن عمر كان ينهى عن متتع ابلعمرة إىل احلج لتأويل أو إجتهاد رآه ،وعثمان كان يتأول أن هذه كانت رخصة ألهنم
كانوا يف حالة خوف ،املهم أن كالم الصحايب هنا خالف نص الكتاب والسنة ،فانظر إىل رد إبن عباس رضي هللا عنه
(

فيما ذكره عنه اإلمام أمحد يف مسنده
(جامع بيان العلم وفضله)

(

)

(

واخلطيب يف كتابه( 0الفقيه واملتفقه)
(1

) وأخرجه إبن جزم 2يف رسالة (حجة الوداع)

) 1وأخرج إبن عبد 1الرب يف 0كتابه

) ،قال إبن عباس 3ملن 0هنى عن التمتع

ابحلج( :يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وتقولون قال أبو بكر
وعمر).
وما أروع هذا الكالم ،وخاصة أنه عن إبن عباس وكأ ّن إبن عباس يرد على هؤالء الذي يتمسحون به ،وحنن نقول هلم
كذلك :نقول لكم قال هللا وقال رسوله –صلى هللا عليه وسلم -وقال اإلمجاع املنعقد من ستة أوجه وتقولون قال إبن
عباس؟
وخاصة أن القوم يدندنون صباح مساء ليل هنار على اإلتباع وذم ونبذ أقوال الرجل ،وضرورة الرتجيح ،وذم التقليد
(

والتشنيع على املقلدة ،وهلم كالم مبنتهى الشدة يف ذلك ،وهلم يف ذلك كتاب مشهور (بدعة التعصب املذهيب)

)

وهو كتاب قيّم يف نفسه ،ولكن ملاذا التبعيض؟ وملاذا ال أيخذوا هبذه األمور اليت يدندنون هبا يف هذه القضية؟ وحنن من

حكما بينهم وبني خمالفيهم.
هنا ندعو القوم إىل تلك األمور اليت يتمسكون هبا وُيعلوهنا ً

يقول الشيخ حممد بن عثيمني يف كتابه (القول املفيد على كتاب التوحيد) تعلي ًقا على هذا األثر إلبن عباس هذا" :فإذا
كان قول أيب بكر وعمر إذا عارض اإلنسان بقوهلما قول الرسول -صلى هللا عليه وسلم -فإنه يوشك أن تنزل عليه

مسند اإلمام أمحد (.)3121
()1010
كتاب الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي  -دار ابن اجلوزي.367-367\1 -
()1011
كتاب (جامع بيان العلم وفضله) البن عبد الرب :حديث رقم ( )2378و()2381
()1012
كتاب (حجة الوداع) إلبن حزم ص (.)391
()1013
كتاب (بدعة التعصب املذهيب) أو (املذهبية املتعصبة هي الفتنة) للشيخ حممد عيد العباسي.
()1014
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حجارة من السماء! فما ابلك مبن يعارض قوله –صلى هللا عليه وسلم -مبن هو دون أيب بكر وعمر؟! والفرق بني
(

ذلك كما بني السماء واألرض؛ فيكون هذا أقرب للعقوبة".

) اه .

1

5

ويعلق كذلك الشيخ العالمة عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ يف كتابه (فتح اجمليد) عن أثر إبن عباس فيقول " :ويف
كالم ابن عباس -رضي هللا عنهما -ما يدل على أن من يبلغه الدليل فلم أيخذ به -تقليدا إلمامه -فإنه ُيب اإلنكار
عليه ابلتغليظ ملخالفته الدليل ...وعلى هذا فيجب اإلنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان،
(

جممع عليه"
ونصوص األئمة على هذا ...وذلك ٌ

6

) اه .

0

1

وما أحسن أن نذكر هنا يف هذا املقام أثر مجيل عن إمام أهل السنة واجلماعة اإلمام أمحد بن حنبل ،وهو أثر طاملا
ذكرًنه وقررًنه وهو قول اإلمام أمحد" :عجبت لقوم عرفوا اإلسناد وصحته يذهبون إىل رأي سفيان ،وهللا تعاىل يقول:
ِ ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
اب أَلِ ٌيم)( ) .أتدري ما الفتنة؟ 7الفتنة :الشرك ،لعلّه
ين ُخيَال ُفو َن َع ْن أ َْم ِرهِ أَ ْن تُصيبَ ُه ْم فْت نَةٌ أ َْو يُصيبَ ُه ْم َع َذ ٌ
(فَ ْليَ ْح َذر الذ َ
رد بعض قوله أن يقع يف قلبه شيء من الزيغ فيهلك ".اه .
إذا ّ
يقول الشيخ عبد الرمحن بن حسن تعلي ًقا على هذا األثر يف كتاب فتح اجمليد" :وأنه يؤول إىل زيغ القلوب الذي يكون
به املرء كافرا .وقد عمت البلوى هبذا املنكر خصوصا ممن ينتسب إىل العلم ،نصبوا احلبائل يف الصد عن األخذ
(

ابلكتاب والسنة ،وصدوا عن متابعة الرسول-صلى هللا عليه وسلم -وتعظيم أمره وهنيه".

8

) اه .

ويقول اإلمام املالك يف األثر املشهور الذي أخرجه عنه إبن عبد الرب يف (جامع بيان العلم وفضله)" :ما منا إال راد
ومردود عليه ،إال صاحب هذا القرب صلى هللا عليه وسلم"

(

) اه .

كتاب (القول املفيد على كتاب التوحيد) للشيخ إبن عثيمني 152\2
()1015
كتاب (فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد) للشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ\.383
()1016
سورة النور\.63
()1017
كتاب (فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد) للشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ\386
()1018
1019جنده.
( ) مل
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1

1

ونقل شيخ اإلسالم إبن تيمية إتفاق األمة على هذا املعىن ،فقال رمحه" :وقد اتفق سلف األمة وأئمتها على أن كل
أحد يؤخذ من قوله ويرتك إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"

(

) اه .

2

0

وهذه القاعدة حامسة للنزاع ،رافعة للخالف ،ويصبح اخلالف بعدها حول حجية مقولة (كفر دون كفر) لغط وهراء
وال معىن له ،ويصبح اإلحتجاج على شرعية األنظمة املشرعة واملستبدلة لشرع هللا يف هذا العصر كالم ال معىن له،
ودون ذلك خرق القتاد.
وهذه القواعد واآلاثر إمنا ذكره السلف رضوان هللا علهيم يف ابب الفقهيات واألحكام العملية فما ابلكم بألمور
اإلعتقادية ،يقول أبو عمر إبن عبد الرب " :ليس يف االعتقاد كله يف صفات هللا وأمسائه إال ما جاء منصوصا يف كتاب
هللا أو صح عن رسول صلى هللا عليه وسلم أو أمجعت عليه األمة وما جاء من أخبار اآلحاد يف ذلك كله أو حنوه
(

يسلم له وال يناظر فيه "

) اه .

1

2

0

فهل بعد داللة الكتاب والسنة واإلمجاع مناظرة ومناقشة؟
فنحن ندعوا املخالفني الذي يتبنون هذه القواعد أبن يتمسكوا مبا يتبنونه ومبا يدندنون حوله صباح مساء ،فنحن ال
ندعوهم إال للكتاب والسنة واإلمجاعات املنعقدة اليت نقلها من أيخذون عنهم ومن ُيعلوهنم أئمة يف الدين.
وننقل لكم قطعة صغرية ،جاءت يف مقدمة كتاب (صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم) للشيخ األلباين ،وحناكم
كاتب املقولة إىل كالمه؛ يقول ص " :22مث إين حني وضعت هذا املنهج لنفسي  -وهو التمسك ابلسنة الصحيحة،
وجريت عليه يف هذا الكتاب وغريه  -مما سوف ينتشر بني الناس إن شاء هللا تعاىل -؛ كنت على علم أنه سوف ال
إيل ،وال
كل الطوائف واملذاهب ،بل سوف يوجه بعضهم  -أو كثري منهم  -ألسنة الطعن ،وأقالم اللوم َّ
يُْر ِضي ذلك َّ

جمموع فتاوى إبن تيمية .208\11
()1020
كتاب (جامع بيان العلم والفضل) إلبن عبد الرب .942\2
()1021
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1

علي؛ فإين أعلم أيضاً أن إرضاء الناس غاية ال تدرك ،وأن (من أرضى الناس بسخط هللا؛ وَكلَه هللا إىل
أبس من ذلك َّ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ".اه .
صلَّى َّ
الناس) كما قال رسول هللا َ
وهذا كالم نفيس يعض عليه ابلنواجذ؛ ولكن نطالب الشيخ ابحملاكمة إىل هذا الكالم ،وأنه ُيب عليه أن يتبع هذا
املنهج الذي إرتضاه هو لنفسه من تقدمي الكتاب والسنة واإلمجاع على قول كل احد ،كذلك نذكره بقوله أن إرضاء
الناس غاية ال تدرك ،وأن على املسلم ُيرص على أن يطيع هللا ويرضيه وإن سخط عليه الناس ،فأن نطالب الشيخ
وأتباعه أبن نتحاكم للكتاب والسنة واإلمجاع.
يقول القحطاين يف نونية:
فاجعل كتاب هللا درعا سابـ ـ ـ ـ ـ ــغا

**

والشرع سيفك وابد يف امليــدان

والسنة البيض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء دونك جنة

**

واركب جواد العزم يف اجلوالن

واثبت بصربك حتت ألوية اهلـ ــدى

**

فالصرب أوثق عدة اإلنسـ ـ ـ ــان

واطعن برمح احلق كل مع ـ ـ ـ ــاند

**

هلل در الفـ ــارس الط ـ ـ ـ ـ ــعان

وامحل بسيف الصدق محلة خملص

**

متجـ ـ ــرد هلل غري جبـ ـ ـ ـ ــان

واحذر جبهدك مكر خص ـ ــمك إنه

**

كالثعلب الربي يف الروغ ـ ــان

فوحق حكمتك اليت آتيتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين

**

حىت شددت بنورها برهان ـ ــي

لئن اجتبتين من رضـ ـ ــاك معونة **
فألنصرن احلق حىت أننـ ـ ـ ـ ـ ــي **

513

حىت تقوي أيـ ـ ــدها إميـ ـ ــاين
أسطوا على ساداتكم بطـ ــعاين

أبدلة القرآن أبطل سحـ ـ ـ ـ ـ ــركم **
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وبه أزلزل كل مـ ـ ـ ــن القاين

الباب السابع :شبهات وردود حول التكفري وضوابطه.
مقدمة يف بيان فساد حصر املرجئة الكفر يف اجلحود:
بقيت معنا نقطة أخري يف هذا البحث ،وهذه النقطة ال تتعلق مبوضوع احلاكمية فقط وإّمنا تتعلق بضوابط وقواعد
ومنهج التكفري عند أهل السنة واجلماعة ،وسوف نناقش هذه املسألة يف دورة منفصلة من  14حماضرة إن شاء هللا ،أما
هنا فَلِ ِ
ضيق الوقت فنحاول أن خنتصر هذه املسألة ،وكما قلنا هناك بدعة يروج هلا كثري من أهل العلم ،ولعلنا إن شاء
هللا نعود هلذه املسألة عند حديثنا يف مبحث (ضوابط التكفري عند أهل السنة واجلماعة).
نقول تلك املسألة اليت يتداوهلا كثري من أهل العلم يف وقتنا هذا هي اإلقتصار على اإلعتقاد يف أنواع التكفري ،أي أهنم
حصروا الكفر يف اإلعتقاد ،فليس هناك كافر عندهم إال من ابح وأظهر وأفصح عن معتقده يف تلك الشريعة الغراء،
وليس هناك كافر عندهم إال من َعرفنا وكشفنا عن قلبه وعن مغيب إعتقاده ورأينا أنه قد ُكتب يف قبله كافر ،هذا هو

فقط الذي يكفر عند هؤالء القوم.

وكما قال ( )...يف مواضع كثرية يف معرض ردة على خمتلف الطوائف املبتدعة ،كان يقول مقولة تصلح أن نرددها يف
(وختيُّل هذا املذهب ٍ
كاف يف إبطاله) ،ونفس املقولة نقوهلا هلؤالء القوم ،نقول هلم أن ختيل
هذا املقام ،كان يقول ََ
مقولتهم ٍ
كاف يف احلكم عليها ابلبطالن ،فهو كالم يرفع األحكام الشرعية ابلكليّة من دنيا الناس؛ يف هذا ابب املتعلق
أبصل الدين؛ يف ابب اإلميان.

وبدايةً نقول أن القول إبشرتاط اإلعتقاد يف احلكم على كفر هؤالء املشرعني أو إشرتاط اإلعتقاد يف كفر كل من قارف
مكفرا بنص صحيح أو ابإلمجاع؛ هذا الشرط شرط ابطل ما أنزل هللا به من سلطان.
ً
قوال أو فعل ً
ونقول هذا الشرط مل يُعرف عن أحد من أئمة هذا الدين؛ ال بسند صحيح وال ضعيف ،بل مل يعرف عن أحد من أهل

امللة إال عن نفر من غالة املبتدعة الذي كفرهم السلف ،فهذا القول ينسب جلهم بن صفوان الضال املبتدع رأس
515

قوال
اجلهمية ورأس غالة املرجئة ،هذا هو الذي ّبني مذهبه يف اإلميان والكفر؛ فاشرتط يف احلكم ابلكفر على من قارف ً

ومعرةً للقوم أن أيخذوا عن سلسلة يقف
مكفرا أن يكفر ً
أو ً
أوال إبعتقاده حىت نكفره بعد ذلك ،ويكفي ُسبَّةً َّ
فعال ً
على رأسها اجلهم بن صفوان.
تعريف الكفر:
مر معنا أن احلاكمية من أصل اإلميان ،وأن
ونتكلم هنا عن تعريف الكفر؛ وحنن يف ابب منزلة احلاكمية من الدينّ ،
اإلعراض عن حكم هللا وحتكيم اآلراء واألهواء مناقضة واضحة ملعىن الدين وللشهادتني ولتوحيد الربوبية ولتوحيد األمساء
والصفات ولتوحيد األلوهية ولإلميان ،مث رأينا أن اإلمجاع منعقد على كفر من هذا حال ومن هذا وصفه ،مثّ بيّنا أن
اإلعراض عن حكم هللا وحتكيم اآلراء األهواء فعل مكفر بداللة الكتاب وبداللة السنة وبداللة اإلمجاع املنعقد ،فما هو
الكفر عند أهل السنة واجلماعة؟
احلب ،وكذلك مسّي
كافرا ألنه يسرت ويغطي َّ
نقول الكفر من الناحية اللغوية هو السرت والتغطية ،ولذلك مسّي الفالح ً
كافرا ألنه يسرت ويغطي الدنيا بظالمه ،ذكر ذلك صاحب لسان العرب  ،144\5هذا من الناحية اللغوية،
الليل ً
وهناك عالقة بني املعىن الشرعي واملعىن اللغوية ،فالكفر هو الذي يسرت اإلميان ويغطيه.

عرفه شيخ اإلسالم إبن تيمية" :الكفر :عدم اإلميان؛ ابتفاق املسلمني سواء اعتقد نقيضه وتكلم
ً
وإصطالحا الكفر كما ّ
به أو مل يعتقد شيئا ومل يتكلم"

) اه .

(

2

0

2

فمن أول كلمة يف تعريف الكفر يظهر فساد منهج القوم ،كذلك يقول السبكي الشافعي يف فتاواه " :586\2
التكفري حكم شرعي سببه جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة أو قول أو فعل حكم الشارع أبنه كفر وإن مل يكن
جحدا"

(

) اه .

3

جمموع فتاوى إبن تيمية .86\20
()1022
فتاوى السبكي ،586\2 ،ط دار املعارف
()1023
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2

0

1

وجحد الربوبية بكون إبنكار أن هللا هو اخلالق الرازق املدبر ،وجحد الوحدانية يكون ابلقول أن هلذا الكون آهلة متعددة
أو إبثبات شريك مع هللا تعاىل ،والكفر ابلرسالة يكون إبسقاط األمر والنهي الذي جاء به النيب صلى هللا عليه وسلم،
أيضا من مناطات التكفري عند أهل السنة واجلماعة.
مث قال أو "قول أو فعل" فاألقوال واألفعال هي ً
مبين على قررًن عند حديثنا يف
ونقول كالم أهل العلم يف هذه املسألة كثري ً
جدا ،إال أ ّن هذا الكالم يف تعريفهم للكفر ٌ

مبحث (حقيقة اإلميان عند أهل السنة واجلماعة)؛ فأهل العلم قالوا أن الكفر يوجد ابإلعتقاد ويشمل القول والفعل

متأصل عندهم أن اإلميان حقيقة مركبة من اإلعتقاد والقول والعمل،
إضافة لإلعتقاد؛ قالوا هذا الكالم بناءًا على ما هو ّ
فاإلميان قول وعمل ،ال ينفكان وال يتصور أن ينفكان.

فكما أن اإلعتقاد إميان والقول إميان والفعل إميان؛ فكذلك على النقيض اإلعتقاد قد يكون كفر ،والقول قد يكون
كفر ،والفعل قد يكون كفر ،فأركان اإلميان يقاهبا أركان الكفر.
يقول الدكتور عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف يف كتابه (نواقض اإلميان) ص " :39إذا كان اإلميان قول وعمل فكذا
الكفر يكون قول عمل
وهذه األمور بدهيّة عند أهل السنة واجلماعة وعند من ينتسب للمذهب السلفي ،فاخلالف الذي يعرف بني أهل
السنة واجلماعة وبني املرجئة كان حول اإلميان وكذلك كان حول حقيقة الكفر ،فكما أن املرجئة أخطؤوا وضلوا يف
تصورهم حلقيقة اإلميان فحصروا اإلميان يف التصديق فقط؛ فكذلك أخطؤوا وضلّوا يف تصورهم حلقيقة الكفر فحصروا
الكفر يف التكذيب فقط ،وهذه نتيجة منطقية بناءًا على املقدمة اليت وضعوها.
أما أهل السنة واجلماعة فاإلميان عندهم إعتقاد وقول وعمل ،وينبين على ذلك نتيجة منطقية وهي أن الكفر عندهم
إعتقاد وقول وعمل ،فمن يقول أن الكفر حمصور ابلتكذيب فقط فهو يسنت بسنة املرجئة رغم أنه يَ ِّد ِعي أن اإلميان
قرر أن اإلميان إعتقاد وقول وعمل مث يقال أن الكفر -والذي هو نقيض
إعتقاد وقول وعمل ،فهذا من التناقض أن يُ ّ
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اإلميان -هو التكذيب ،فهذا بعينه مذهب اجلهم بن صفوان ،فهو ليس مذهب املرجئة وإّمنا مذهب غالة املرجئة
اجلهميّة.
وقد أوضح هذه املسألة شيخ اإلسالم إبن تيمية مبا ال مزيد عليه يف أكثر من كتاب من كتبه ،يقول رمحه هللا يف كتابه
(منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية)" :وال ريب أن الكفر متعلق ابلرسالة ،فتكذيب الرسول كفر،
وبغضه وسبه وعداوته مع العلم بصدقه يف الباطن كفر عند الصحابة والتابعني هلم إبحسان وأئمة العلم وسائر الطوائف،
إال اجلهم ومن وافقه كالصاحلي واألشعري وغريهم".

(

) اه .

4

0

2

ويدخل يف قول إبن تيمية و"غريهم" أفراخ املرجئة الذين يقولون بنفس املقولة يف يومنا هذا.
ويقول إبن تيمية كذلك يف كتابه النفيس (درء تعارض العقل والنقل)" :الكفر يكون بتكذيب الرسول -صلى هللا
(

عليهم وسلم -فيما أخرب به أو االمتناع عن متابعته مع العلم بصدقه ،مثل كفر فرعون واليهود وحنوهم".

5

) اه .

وحنن فصلنا يف هذا األمر من قبل وذكرًن أن كفر أهل الكتاب ليس من ابب التكذيب وعدم التصديق ملا جاء النيب
صلى هللا عليه وسلم وإمنا هو من ابب اإلعراض واإلستكبار عن إتباع النيب صلى هللا عليه وسلم.
وكذلك قال إبن تيمية" :الكفر عدم اإلميان ابهلل ورسله سواء كان معه تكذيب أو مل يكن معه تكذيب بل شك وريب
(

أو إعراض عن هذا كله حسدا أو كربا أو إتباعا لبعض األهواء الصارفة عن إتباع الرسالة".

) اه .

6

فبنص كالم إبن تيمية فاهلوى من بواعث التكفري وليس من موانع التكفري ،بل من أعظم البواعث اليت أفضت بفئام
كثرية من بين آدم ابلكفر والردة هو األهواء ،ومن نظر عرف.

كتاب (منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية) إلبن تيمية .251\5
()1024
كتاب (درء تعارض العقل والنقل) إلبن تيمية :242\1
()1025
جمموع فتاوى إبن تيمية .335\12
()1026
518

أتكيدا هلذا املعىن" :فلما كان الكفر املقابل لإلميان ليس هو التكذيب فقط علم أن اإلميان ليس
يقول كذلك إبن تيمية ً
(

هو التصديق فقط بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون خمالفة ومعاداة وامتناعا بال تكذيب"...
(

) اه .

1
فإنه يكون ابملخالفة
)والشاهد من كالمه 8أن الكفر غري حمصور 2يف التكذيب وإّمنا الكفر 0كما يكون ابلتكذيب

واملعادة واإلمتناع عما جاء به النيب صلى هللا عليه وسلم.
وجودا كما قال إبن القيم " :فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسل ،وهذا
بل كفر التكذيب هو أقل أنواع الكفر ً

القسم قليل يف الكفار ،فإن هللا تعاىل أيد رسله ،وأعطاهم من الرباهني واآليت على صدقهم ما أقام به احلجة ،وأزال
ِ
استَ ْي َقنَ ْت َها أَنْ ُف ُس ُه ْم ظُْل ًما َوعُلًُّوا)( ) وقال لرسوله صلى 9هللا
به املعذرة ،قال هللا تعاىل عن فرعون وقومه ( َو َج َح ُدوا هبَا َو ْ
3
1
0
ِ
ك ولَ ِك َّن الظَّالِ ِمني ِآبي ِ
اَّللِ َُْي َح ُدو َن) ) (" ) (.اه .
ت َّ
عليه وسلم (فَِإن ُ
َ َ
َّه ْم ال يُ َك ّذبُونَ َ َ
فاحلق واضح ،ففرعون أشهر الطغاة كان ممن ص ّدق ابلتوحيد بل ممن بلغ به اليقني ،فكان من املوقنني بتلك احلقيقة
2
ِ
يقينهم يف قولبهم .فكيف 3مبن هو
استَ ْي َقنَ ْت َها أَنْ ُف ُس ُه ْم ظُْل ًما َوعُلًُّوا)( ) ،قال إبن عباس
كما قال تعاىل ( َو َج َح ُدوا هبَا َو ْ
دون فرعون.
فكر التكذيب قليل يف البشر وغالب كفر البشر هو من ابب املخالفة واملعاندة واإلعراض واإلستكبار عن اخلضوع
حلكم هللا وحكم رسوله.

جمموع فتاوى إبن تيمية .292\7\12
()1027
بداية امللف (.)42
()1028
سورة النمل\14
()1029
سورة األنعام\.33
()1030
كتابه (مدارج السالكني بني منازل إيك نعبد وإيك نستعني) إلبن القيم .346\1
()1031
سورة النمل\14
()1032
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7

3

أنواع الكفر-:
وبناءًا على ما تقدم كانت أنواع الكفر عند أهل السنة واجلماعة مخسة ،ذكرها غري واحد من أهل العلم يف القدمي
واحلديث ،وذكره شيخ اإلسالم إبن القيم يف كتابه (مدارج السالكني بني منازل إيك نعبد وإيك نستعني) ،335\1
وذكرها الشيخ حافظ احلكمي يف كتابه (أعالم السنة املنشورة) ص  ،48وذكرها الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف
رسالته (الرسالة املفيدة) املطبوعة كذيل مع رسالة (كشف الشبهات) بتعليق الشيخ حممد بن عبد العزيز بن مانع.
يقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب[" :الكفر] مخسة أنواع" :النوع األول" كفر التكذيب" ..النوع الثاين" كفر اإلابء
واالستكبار مع التصديق" ..النوع الثالث" كفر الشك وهو كفر الظن" ..النوع الرابع" كفر اإلعراض" ..النوع اخلامس"
كفر النفاق "..اه .
أمرا
ولشيخ اإلسالم إبن القيم كالم قيم يف كفر إبليس ومن أي أبواب الكفر كان؛ فإبليس كانت كل جريرته أنه أعطي ً
وشرعوا يف خالفها.
و ً
احدا فأىب واستكرب عنه فكفر ،فما ابلكم ابلذي أعرضوا عن كل تلك األوامر والنواهي بل ّ
موضحا أن كفر أن كفر اإلابء واإلستكبار مها الذي حصل فيهما اخلالف بني أهل السنة واجلماعة
يقول إبن القيم
ً
وبني املرجئة" :وهذان القسمان [أي كفري اإلابء واإلستكبار] أكثر املتكلمني ينكروهنما وال يثبتون من الكفر إال األول
وُيعلون الثاين والثالث كفرا لدالالته على األول ال ألنه يف ذاته كفر فليس عندهم الكفر إال جمرد اجلهل؛ ومن أتمل
القرآن والسنة وسري األنبياء يف أممهم ودعوهتم هلم وما جرى هلم معهم جزم خبطأ أهل الكالم فيما قالوه وعلم أن عامة
(

كفر األمم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم وصحة دعواهم وما جاؤا به "

) اه .

3

مستقال للحديث عن املرتد ،فيعرفون الردة
اباب
ً
ولذلك كان العلماء واألئمة يف القدمي واحلديث يف كتب الفقه ْيع ُقدون ً

وامل رتد يف البداية ،فلم يكن هناك أحد من أئمة الفقه من أهل السنة واجلماع عندما كان يعرف الردة يقصرها على
اإلعتقاد ،وكتب الفقه منتشرة وكثرية ،نضرب بعض أمثلة.
كتاب (مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم) إلبن القيم .94\1
()1033
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وجاء يف حاشية الصاوي املصري املالكي على (الشرح الصغري)" :الردة كفر مسلم بصريح أو قول يقتضيه أو فعل
(

يتضمنه"

) اه .

3

4

1

0

كذلك يقول الشربيين الشافعي يف كتابه املشهور (مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج) وهو شرح كتاب املنهاج
للنووي ،يقول الشربيين" :الردة هي :قطع اإلسالم بنية أو قول كفر أو فعل ،سواء قاله استهزاء أو عنادا أو
(

اعتقادا".

) اه .

3

5

1

0

كذلك يقول الشيخ منصور بن يونس البهويت احلنبلي يف كتابه (كشف القناع عن منت اإلقناع) [ " : 136\3املرتد]
فعال" اه .
لغةً الراجع ...وشرعا (الذي يكفر بعد إسالمه) نطقا أو اعتقادا أو شكا أو ً
ويقول الشيخ إبن ابز يف كتاب (قضية التكفري بني أهل السنة وفرق الضالل)" :ون فنواقض اإلسالم  ،وهي املوجبة
للردة ،هذه تسمى نواقض ،والناقض يكون قوالً ،ويكون عمالً ،ويكون اعتقادا ،ويكون شكا ،فقد يرتد اإلنسان بقول
يقوله ،أو بعمل يعمله ،أو ابعتقاد يعتقده ،أو بشك يطرؤ عليه ،هذه األمور األربعة كلها أييت منها الناقض الذي
(

يقدح يف العقيدة ويبطلها"

).

6

3

0

وهذا الكالم متناثر متواتر يف كتب ورسائل علماء جند ،وهناك جملد يف الدرر السنية بعنوان حكم املرتد ،فبينوا أن الردة
حتدث ابلقول كما حتدث ابلفعل كما حتدث ابإلعتقاد وحتدث ابلشك.

كتاب (بلغة السالك ألقرب املسالك) املعروف ب (حاشية الصاوي على الشرح الصغري)  ،431\4وهذا التعريف هو تعريف
()1034
صاحب كتاب (أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك) وهو الكتاب الذي شرحه الدرديري يف (الشرح الصغري).
مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج للشربيين  ،427\5والتعريف هو لإلمام النووي.
()1035
كتاب (القوادح يف العقيدة) إلبن ابز ص . 27
()1036
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1

ِ
استَ َحبُّوا ْ
احلَيَاةَ
يقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف رسالته كشف الشبهات يف آخرها " :قوله تعاىلَ ( :ذل َ
َّه ُم ْ
ك ِأبَن ُ
3
7
بسبب االعتقاد أو اجلهل أو 0البغض للدين أو حمبة
الكفر والعذاب مل يكن
الدُّنْيَا َعلَى ْاآل ِخَرةِ)( ) فصرح أن هذا

1

الكفر ،وإمنا سببه أن له يف ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين ".اه .

وهذا الكالم يف منتهى اخلطورة ،فهذا الرجل مل يكفر إبعتقاد وال جبهل وال ببغض للدين ال مبحبة للكفر وإمنا آثر الدنيا
على اآلخرة رغم تصديقه وسالمة معتقده بل رمبا يكون قد بلغ مرتبة اليقني يف اإلعتقاد.
شبهة :عدم التفريق بني الكفر العملي والكفر ابلعمل:
أول شبه هؤالء القوم أهنم خلطوا بني الكفر ابلعمل والكفر العملي ،ومعلوم عند أهل السنة واجلماعة أهنم ُيصرون
الكفر يف نوعني فيقلون :كفر إعتقدي وكفر العمل ،ويقصدون ابلكفر اإلعتقادي األنواع اخلمسة اليت ّقررهنا ،أي الكفر

األكرب املخرج امللة ،فكوهنم يسمون الكفر األكرب ابلكفر اإلعتقادي ليس حصر له ابإلعتقاد وإمنا قد ُيدث ابإلعتقاد
وقد ُيصل ابلقول أو العمل ،فهذا إختلط على هؤالء القوم الذين أخذوا تلك املقولة على ظاهرها؛ ففهموا أن الكفر
اإلعتقادي هو الذي ُيدث ب اإلعتقاد ومل يرجعوا إىل ما هو متواتر عن السلف يف التفصيل يف هذه املسألة.
األمر الثاين أهنم قالوا يف النوع الثاين (كفر عملي) وجعلوا كل هذا النوع من الكفر األصغر وكفر دود كفر ،وهذا كالم
ابطل مل يقل به أحد من أهل العلم ،فالكفر العملي خيتلف عن الكفر ابلعمل ،والقوم مل يفرقوا بني النوعني ،والكفر
ابلعمل ال ينكره أحد من أهل السنة كسب هللا أو سب رسوله أو قتل األنبياء واملرسلني ،فهم جعلوا كل الكفر العملي

كفرا أصغر ،ومل يفرقوا بني الكفر العملي الذي قصده أهل السنة واجلماعة والكفر ابلعلم ،رغم أن أئمة أهل السنة
ً
واجلماعة عرفوا الكفر العلمي مبا يقطع الشبهة على القوم..
يقول الشيخ حافظ حكمي يف كتابه (أعالم السنة املنشورة)" :هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء
اسم اإلميان على عامله".

(

سورة النحل\ 107
()1037
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) اه .

8

3

0

1

ولو طبقنا هذا التعريف على التشريع واإلستحالل فال يصبح له وجه ولو بعيد من الصحة ،فاآليت الذي ذكرًنها عند
حديثنا عن منزلة احلاكمية من اإلميان مصرحة بنفي مطلق اإلميان وحقيقته عن من يقارف هذا العمل.
فهم مل يفرقوا بني الكفر العملي هبذا التقييد الذي قيّده السلف وأنه من ابب الذنوب وليس من ابب املكفرات؛ ومل
يفرقوا بني الكفر ابلعمل.
ّ
األمر اآلخر أهنم جعلوا مجيع األعمال من الذنوب غري املكفرة ،فالذنوب على نوعني منها ما هو مكفر ومنها ما هو
غري مكفر،منها ما هو من مطلق الذنوب واملعاصي كالزًن والراب وشرب اخلمر ومنها ما هو من األعمال املكفرة،
فالذنوب األوىل مفسقة ال خترج صاحباه من امللة ،أما تلك الذنوب فهي ذنوب مك ّفرة مبعىن أن الذي يرتكبها خيرج من
دائرة اإلسالم.
وهذا ما أشار إليه اإلمام إبن القيم يف كتابه (الصالة)؛ فتكلم عن هذين النوعني فقال" :وأما كفر العمل فينقسم إىل ما
(

يضاد اإلميان وإىل ما ال يضاده ،فالسجود للصنم واالستهانة ابملصحف وقتل النيب وسبه يضاد اإلميان"

9

) اه .

وقوله هذا يذكرًن بكالم للشيخ الشنقيطي عندما قال " :اإلشراك ابهلل يف حكمه واإلشراك ابهلل يف عبادته كلها مبعىن
واحد ،ال فرق بينها البتة ،فالذي يتبع نظام غري نظام هللا وتشريع غري تشريع هللا –أو غري ما شرعه هللا -وقانون خمالف
معرضا عن نور السماء الذي أنزله على رسوله؛ من كان يفعل هذا هو ومن ومن كان يعبد
لشرع هللا من وضع البشر ً
الصنم و يسجد للوثن ال فرق بينها البتة بوجه من الوجوه ،فهما واحد ،كالمها مشرك ابهلل ،هذا أشرك به يف عبادته
(

وهذا أشرك به يف حكمه ،كالمها سواء"

).

0

4

كتاب (أعالم السنة املنشورة) للشيخ حافظ احلكمي ص .99
()1038
كتاب (حكم الصالة واتركها) إلبن القيم ص .57
()1039
صوات.
()1040
كتاب (العذب النمري من جمالس الشيخ الشنقيطي يف تفسريه  )440\5وهو تفريغ لدروس الشيخ ،والكالم مسجل ً
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فهؤالء القوم فهموا مصطلح (كفر اإلعتقاد) خطأ ،فكر اإلعتقاد هو الكفر األكرب والذي يشمل الكفر ابإلعتقاد
وكفر الشك ويشمل كفر اإلابء واإلستكبار واإلعراض.
وكذلك أشار إىل تلك القاعدة اإلمام حممد بن نصر املروزي يف كتابه (تعظيم قدر الصالة)" :الكفر كفران :كفر هو
(

جحد ابهلل ومبا قال فذلك ضده اإلقرار ابهلل والتصديق به ومبا قال ،وكفر هو عمل ضد اإلميان الذي هو عمل"

)

اه .
فكما أن اإلميان يشمل العلم فكذلك الكفر يشمل العمل فاإلميان عند أهل السنة واجلماعة قوله وعمل.
وكذلك أشار إىل تلك القاعدة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن فقال" :أما كفر العمل :فينقسم إىل ما
اإلميان ،وإىل ما ال يضاد ِْ
يضاد ِْ
اإلميان فالسجود للصنم؛ واالستهانة ابملصحف ،وقتل النيب وسبه ،يضاد
ِْ
اإلميان".

(

) اه .
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4
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1

وفصل فيها كذلك الشيخ حممد السهسواين يف كتابه (صيانة اإلنسان عن وسوسة الشيخ
وأشار إىل تلك القاعدة ّ
دحالن) ،ودحالن هذا كان من العلماء يف جند وكان مشهور وكان ُيارب الدعوة النجدية ،فكتب الشيخ السهسواين
يروج هلا هذا الدحالن هي هذه الشبهة؛ أن كل
هذا الكتاب ّ
ورد عليه ،ومن اللطيف أن من تلك الشبه اليت أراد أن ّ

الكفر العملي هي من الكفر األصغر.

رده
فصل يف الرد على هذه الشبهة الشيخ العالمة الشوكاين يف كتابه (الدر النضيد يف إخالص التوحيد) يف ّ
كذلك ّ
متسكوا بتلك املقولة اليت يتمسك هبا مرجئة اليوم ،أن ما يفعلونه من طواف وتعبد لألموات
على عبّاد القبور ،حيث ّ

كتاب (تعظيم قدر الصالة) حملمد بن نصر املروزي .518\2
()1041
كتاب (مصباح الظالم يف الرد على من كذب الشيخ اإلمام ونسبه إىل تكفري أهل اإلميان واإلسالم) للشيخ عبد اللطيف بن
()1042
عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ .530\3
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هو من الكفر العملي مبعىن أنه من الكفر األصغر ،وسبحان هللا املرجئة يف القدمي واحلديث أيخذ الالحق منهم شبه
السابق.
كذلك ّبني تلك املقولة وبني فسادها الشيخ ( )..يف كتابه (..87\4 )..
فهذه كانت قاعدة لبًس فيها وأخطأ هبا مرجئة اليوم.
شبهة :إستدالهلم بقاعدة [ال نكفر مسلم بذنب ما مل يستحله] وإشرتاطهم اإلستحالل يف املكفرات:
كذلك قاعدة أخرى أخطؤوا يف فهمها وهي قوهلم( :ال نكفر مسلم بذنب مامل يستحل) ،هذا ابإلضافة لفهم السقيم
وشرعوا ألهنم مل يستحلّوا ،وبدايةً نقول هذه املقولة تتحدث عن
ملعىن اإلستحالل ،فقالوا ال نكفر احلكام الذي ب ّدلوا ّ

جدال أننا ال نكفر إال من
الذنوب غري املكفر ،وسنرد على هؤالء القوم كما تعودًن من ابب جماراة اخلصم  ،فنوافقهم ً
إستحل ،وسوف نثبت أهنم إستحلّوا ،فحىت على أصوهلم هؤالء احلكام كافرون.
وهذه املقولة اليت ذكرها صاحب الطحاوية يف قوله "وال نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما مل يستحله" ،فهذه املقولة
مفسقة ،وهو يقصد النوع الثاين.
هي تتحدث عن الذنوب غري املكفرة ،فالذنوب نوعني ذنوب مكفرة وذنوب ّ
ونقول أن أهل السنة واجلماعة ومنهم صاحب الطحاوية يستخدمون تلك املقولة يف الر على اخلوارج الذين يُكفرون
املسلم ابلكبائر وإن مل يستحلها ،وهذا كالم ابطل من اخلوارج واملعتزلة ،أما أهل السنة واجلماعة فيفرقون بني نوعني من
الذنوب؛ ذنوب مكفر وذنوب غري مكفرة ،فالنوع الثاين ال نكفر صاحبها حىت يستحلها ويعتقد أن حكم هللا فيها هو
التحليل ،فإذا فعل ذلك كفر ،أما بدون إستحالل وبدون جحود –على املعىن الصحيح هلما -فال يكفر.
إذًا درج أهل السنة واجلماعة على وضع هذه اجلملة يف مؤلفاهتم للرد على اخلوارج؛ فيأيت القوم ويفعلوا نفس الفعلة اليت
وُيردوهنا عن مناطها الصحيح ويضعوهنا يف مناط آخر ،وهذا
فعلوها مع مقولة إبن عباس (كفر دون كفر)؛ فيأخذوهنا ّ
كما قال الشنقيطي -من حتريف الكلم عن مواضعه.525

أبدا أي شرط من األوصاف القلبية سواءًا يف
ونقول أن السلف يف تعاوهنم مع األفعال واألقوال املكفرة ال يشرتطون ً

ذلك اجلحود واإلستحالل واإلنكار؛ وإمنا جمرد مقارفة العبد للفعل أو القول املكفر الذي ثبت ابلنص الصحيح من

الكتاب والسنة أو اإلمجاع أنه فعل مكفر؛ يكفره أهل السنة واجلماعة بال منازع.
بل حكم أهل السنة واجلماعة حكموا على من يشرتط هذه الشروط من اجلهمية الذي إشرتطوا اإلستحالل واجلحود
القليب لتكفري من فعل الكفر حكموا عليهم ابلكفر ،حىت ذلك شيخ اإلسالم إبن تيمية يف موضعني من جمموع
الفتاوى ،205\7 :ونقله عن اإلمام أمحد بن حنبل  ،209\7وذكر أن السلف أكفروا من إشرتط اجلحد يف الذنوب
املكفرة.
نفيسا عن احلميدي ،واحلميدي من أئمة اإلسالم وأعالم السلف ،يقول
وذكر أيب بكر بن اخلالل يف كتابه (السنة) ً
أثرا ً

اخلالل.." :قال احلميدي :وأخربت أن قوما يقولون( :إن من أقر ابلصالة والزكاة والصوم واحلج ومل يفعل من ذلك شيئا

حىت ميوت أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حىت ميوت فهو مؤمن ،ما مل يكن جاحدا ،إذا علم أن تركه ذلك يف
إميانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة) ،فقلت :هذا الكفر ابهلل الصراح ،وخالف كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا
(

عليه وسلم ،وفعل املسلمني" .

) اه .
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وحنن ذكرًن من قبل عند حديثنا عن حقيقة اإلميان عند أهل السنة واجلماعة ذكرًن أن فعل الصحابة خمالف لشرط
مقرا هبا واإلمجاع
اجلحود واإلستحالل يف التكفري ابألعمال واألقوال املكفرة ،فالصحابة أكفروا اترك الصالة وإن كان ً

على ذلك منعقد ،وكالم شيخ اإلسالم إبن تيمية يف ذلك صريح.

وكذلك الصحابة أكفروا مانعي الزكاة واستحلوا منهم الدم واملال والعرض رغم أهنم كانوا مقرين هبا بل كانوا يؤدوهنا للنيب
أتولوا فقالوا :كنّا ندفعها للنيب فبعد أن مات ال ندفعها إىل أيب بكر ،ولكنهم مل
فلما مات ّ
صلى هللا عليه وسلمّ ،
ُيحدوها ومل ينكروها ،واإلمجاع منعقد على تكفريهم من قرن الصحابة.
السنة للخالل أثر رقم (.)1027
()1043
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يقول شيخ اإلسالم إبن تيمية عن التفريق بني املقر ابلوجوب واجلاحد للوجوب أي إشرتاط اإلستحالل واجلحود يف
(

األفعال واألقوال املكفرة" :وهذه الفروع مل تنقل عن الصحابة ،وهي فروع فاسدة"

4

) اه .

وهناك رد بديع خرج ابلفعل من معدن علمي ،يقول العالمة إبن الوزير اليماين يف كتابه (إيثار احلق على اخللق) ر ًادا

على هذه الشبهة" :على هذا ال يكون شيء من األفعال واألقوال كفرا إال مع االعتقاد حىت قتل األنبياء واالعتقاد من
(

السرائر احملجوبة فال يتحقق كفر كافر قط إال ابلنص اخلاص يف شخص".

) اه .

5

وهنا ُيسن أن ننقل أبيات لطيفة أوضح فيه إبن القيم مذهب القوم سواء جهم أو من يقول قوله من أفراخ املرجئة:
وكذلك اإلرجاء ح ــني تـ ـ ـ ــقر ***
فارم املصاحف يف احلشـ ــوش ***

ابملعبود تصبح كامل اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمان
وخرب البيت العتيق وجد يف العصيان

واقتل إذا ما أسطعت كل موحــد

***

واشتم مجيع املرسلني ومن أتوا

*** من عنده جهرا بال كتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمان

وإذا رأيت حجارة فاسـ ــجد هلا

بل خر لألصنام واألوثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

وأقر أن هللا جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل جالله
وأقر أن رسوله ح ـ ـ ـ ـ ــقا أتى
فتكون حقا مؤمنا وجـ ـ ــميع ذا

***

ومتسحن ابلقس والص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبان

*** هو وحده الباري لذي األكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوان
*** من عنده ابلوحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي والقرآن
***

وزر علي ـ ـ ــك ولي ـ ــس ابلكف ـ ـ ـران

هذا هو اإلرجاء عند غـ ــالهتم *** من كل جه ـ ـ ـ ــمي أخــي الشيـ ــطان
جمموع فتاوى إبن تيمية .48 \22
()1044
كتابه (إيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفات إىل املذهب احلق من أصول التوحيد) إلبن الوزير اليماين ص ،380
()1045
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فاملرجئة تقول أنك مهما فعل من الذنوب واملكفرات من قتل األنبياء واملرسلني ورمي املصاحف يف اخلالوات فال تكفر
طاملا أنك مقر هللا ورسوله ابلشريعة ،أما العمل فليس عندهم من اإلميان.
يقول إسحق بن راهويه يف معرض رده على هذا القول ،ويف معرض بيانه أن أهل السنة واجلماعة عندما ُيكموا على
أبدا اجلحود او اإلستحالل أو اإلنكار القليب ،يقول املروزي يف كتابه (تعظيم قدر
مكفرا ال يسرتطوا ً
كفر من فعل ً
الصالة) عن إسحق بن راهويه:
"قال إسحاق :ومما أمجعوا على تكفريه وحكموا عليه كما حكموا على اجلاحد فاملؤمن الذي آمن ابهلل تعاىل ومما جاء
من عنده مث قتل نبيا أو أعان على قتله وإن كان مقرا ،ويقول :قتل األنبياء حمرم فهو كافر ،وكذلك من شتم نبيا أو رد
(

عليه قوله من غري تقية وال خوف".

6

) اه .
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ويقول إبن جنيم كما يف (البحر الرائق) " :واحلاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازال أو العبا كفر عند الكل وال اعتبار
(

ابعتقاده".

) اه .

4
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0

فالقوم خلطوا بني الذنوب املطلقة وبني األفعال املكفرة فوضعوا هذه يف مكان تلك.
يقول إبن تيمية يف كتابه (الصارم املسلول على شامت الرسول)" :إن سب هللا أو سب رسوله كفر ظاهرا وابطنا وسواء
كان الساب يعتقد أن ذلك حمرم أو كان مستحال له أو كان ذاهال عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة
(

القائلني أبن اإلميان قول وعمل".

) اه
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4

0

ونقلنا لكم من قبل يف تقريرًن لإلمجاع على كفر احلكام املشرعني فتوى إسحاق بن راهويه ،ونقل هذه الفتوى شيخ
إختصارا يف موضعني ،قال إسحق بن راهويه " :أمجع املسلمون على أن من سب هللا أو سب رسوله
اإلسالم إبن تيمية
ً
كتاب (تعظيم قدر الصالة) حملمد بن نصر املروزي أثر رقم (.)991
()1046
كتاب (البحر الرائق شرح كنز الدقائق) البن جنيم املصري زين الدين بن إبراهيم.134\5 .
()1047
كتاب (الصارم املسلول على شامت الرسول) إلبن تيمية ص .512
()1048
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صلى هللا عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل هللا عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء هللا عز وجل" :أنه كافر بذلك وان كان
(

مقرا بكل ما أنزل هللا".

) اه .
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فأوال قال "أو دفع شيءًا" والقوم اليوم دفعوا أشياء.
ً
احدا على قدم املساواة مع من يسب هللا ويسب رسوله ويقتل نبيًا.
واثنيًا جعل من دفع شيءًا و ً
مقرا" فلم يشرتط اإلستحالل أو اجلحود.
اثلثًا قال "وإن كان ً
مقرا به وجبملة
إذًا خالصة فتوى إسحاق هذه أن اإلمجاع منعقد على الذي يرد ولو شيءًا و ً
احدا من الشريعة وإن كان ً

الشريعة ،وهذا كاف يف الرد على هؤالء القوم.

اإلتيان ابلفعل أو القول املكفر يستلزم فساد الباطن وما يف القلب من إعتقاد وعمل:
بل األمر على العكس ممّا قال املرجئة اليوم ،فهم قالوا إن جاء بفعل مكفر ال نكفره حىت نعرف إعتقاده ودون ذلك
خرق القتاد ،أما أهل السنة فاألمر عندهم ابلعكس؛ فهو أنه إذا جاء بفعل مكفر فإهنم يستدلون بظاهره الفاسد على
فساد ابطنه ،فاإلميان ظاهر وابطن والتالزم قائم بينهما ،فنحن نستدل بفساد ظاهره على فساد ابطنه.
يقول إبن حجر العسقالين يف (فتح الباري)" :فمن أقر أجريت عليه األحكام يف الدنيا ومل ُيكم عليه بكفر إال إن
اقرتن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم"

(

) اه .

0

5

ويقول الشاطيب يف (املوافقات)" :ومن هنا جعلت األعمال الظاهرة يف الشرع دليال على ما يف الباطن ،فإن كان الظاهر
منخرما؛ حكم على الباطن بذلك ،أو مستقيما؛ حكم على الباطن بذلك أيضا ،وهو أصل عام يف الفقه وسائر

انظر (الصارم املسلول على شامت الرسول) إلبن تيمية .3\1
()1049
كتاب (فتح الباري شرح صحيح البخاري) إلبن حجر .46\1
()1050
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األحكام العاديت والتجريبيات ،بل االلتفات إليها من هذا الوجه ًنفع يف مجلة الشريعة جدا ،واألدلة على صحته كثرية
(

جدا ،وكفى بذلك عمدة أنه احلاكم إبميان املؤمن ،وكفر الكافر".

) اه .

1

5

وقرر نفس القاعدة يف موضع آخر من كتابه ( ،)281\2وذكرها يف كتابه (اإلعتصام) ( )196\2وذكرها إبن القيم
ّ

يف (إعالم املوقعني) (.)128\3

وللشيخ إبن جربين كالم نفيس يف هذه النقطة يف كتابه (اجلواب الفائق يف الرد على مبدل احلقائق) نسوقه إليكم ،قال
يف ص  " :19فنحن نستدل بفعل اإلنسان على عقيدته ،فمىت رأينا شخصا وقف عند قرب إنسان معظم يف نفسه،
وخضع برأسه وتذلل وأهطع وأقنع وخشع ،وخفض صوته وسكنت جوارحه وأحضر قلبه ولبه أعظم مما يفعل يف الصالة
بني يدي ربه عز وجل ،وهتف ابسم ذلك املقبور ،وًنداه نداء من وثق منه ابلعطاء ،وعلق عليه الرجاء وحنو ذلك؛ فإننا
ال نشك أنه -واحلالة هذه -يعتقد أنه يعطيه سؤله ويدفع عنه السوء ،وأنه يستطيع التصرف يف أمر هللا؛ ففعله هذا
دليل سوء معتقده ،فال حاجة لنا أن نسأله :هل أنت تعتقد أنه يضر وينفع من غري إذن هللا ،فاهلل تعاىل ما كلفنا أن
ننقب عن قلوب الناس ،وإمنا أنخذهم مبوجب أفعاهلم وأقواهلم الظاهرة .".اه .
وارجع ملا ّقررًن عن مناقضة التشريع واإلستبدال لتوحيد األلوهية ولتوحيد الربوبية ولتوحيد األمساء والصفات وعن
مناقضتها لإلميان.
مث قال" :ال حاجة لنا يف التنقيب عن معتقده الذي يقوم بقلبه فإنه أمر خفي ،وقد يقول بلسانه ما ليس يف قلبه،
فنحن أنخذه ابلظاهر ،فإن أفعاله تعرب عما يف ضمريه ،ولو حاول تغيريه مل يستطع".
كما يقول هؤالء الطواغيت؛ حنن مؤمنون وهذه دولة التوحيد واإلميان وحنن راس السلفية وأمراء املؤمنني ،وهم مشرعني
مستبدلني ويتولون أهل الكفر وُياربون أولياء هللا ،فهذا الكالم غري معترب إال عند أفراخ املؤرجئة.

كتاب (املوافقات) للشاطيب .367\1
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فمن يقول لك أًن مؤمن ويف نفس الوقت يشرع ما مل أيذن به هللا ويتوىل اليهود والنصارى وُيارب أولياء هللا ويعلق
الصليب ،فهذا ليس مؤمن إال عند اجلهم بن صفوان وأتباعه.
ويف هذه املسألة -مسألة اإلعراض عن حكم هللا وحتكيم اآلراء واألهواء -النصوص القرآنية مصرحة هبذا املعىن ،مصرحة
أبن احلكم أبن هو على الظاهر دون الباطن.
واألمر الثاين أن هللا نفى اإلميان القليب وحكم بفساد املعتقد القليب بناءًا على الظاهر وبناءأً على جمرد إعراضهم عن
ِ َّ ِ
َّه ْم َآمنُوا ِمبَا
ين يَ ْزعُ ُمو َن أَن ُ
حكم هللا وحتاكمهم لآلراء واألهواء فقط؛ كما يف عدة آيت ،منها قوله تعاىل (أََملْ تَ َر إ َىل الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يد الشَّيطَا ُن أَ ْن ي ِ
ضلَّ ُه ْم
ك يُِر ُ
ك َوَما أُنْ ِزَل ِم ْن قَ ْبل َ
أُنْ ِزَل إِلَْي َ
يدو َن أَ ْن يَتَ َحا َك ُموا إِ َىل الطَّاغُوت َوقَ ْد أُم ُروا أَ ْن يَ ْك ُف ُروا بِه َويُِر ُ ْ
ُ
ِِ
ِ
الرس ِ
يدا * وإِ َذا قِيل َهلُم تَ َعالَوا إِ َىل ما أَنْ َزَل َّ ِ
ودا)( ) ،وقوله
صدُّو َن َعْن َ
َ
ص ُد ً
ت الْ ُمنَافق َ
ول َرأَيْ َ
ك ُ
ني يَ ُ
َ
اَّللُ َوإ َىل َّ ُ
َ ْ ْ
ض َالًال بَع ً َ
ِ ِ
ِِ
تعاىل (وي ُقولُو َن آمنَّا ِاب ََّّللِ وِاب َّلرس ِ
ني)( ).
ك َوَما أُولَئِ َ
يق ِمْن ُه ْم ِم ْن بَ ْعد ذَل َ
ك ِابلْ ُم ْؤمن َ
ول َوأَطَ ْعنَا ُمثَّ يَتَ َوَّىل فَ ِر ٌ
َ
ََ
َ ُ

3

يقول الشيخ حممد رشيد رضا يف تفسريه هلذه اآلية" :واآلية ًنطقة أبن من صد وأعرض عن حكم هللا ورسوله عمدا وال
(

سيما بعد دعوته إليه وتذكريه به ،فإنه يكون منافقا ال يعتد مبا يزعمه من اإلميان وما يدعيه من اإلسالم"

4

) اه .

ونفس املعىن يقول إبن تيمية يف كتابه (الصارم املسلول)" :فبني سبحانه أن من دعي إىل التحاكم إىل كتاب هللا وإىل
رسوله فصد عن رسوله كان منافقا ...فإذا كان النفاق يثبت ويزول اإلميان مبجرد اإلعراض عن حكم الرسول وإرادة
(

التحاكم إىل غريه مع أن هذا ترك حمض وقد يكون سببه قوة الشهوة فكيف ابلتنقص والسب وحنوه؟".
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) اه .

5

عما يف إعتقاد هؤالء القوم ،وذلك تعلي ًقا عما قاله شارح
يقول الشيخ أمحد شاكر يف بيان أن داللة التشريع مصرحة ّ

الطحاوية" :وإن إعتقد أن حكمه خري من حكم هللا فقد كفر" ،فيعلق الشيخ أمحد شاكر" :من شرع فقد

إعتقد"

).

(

5

6

1

0

يقول الشيخ حممد بن إبراهيم يف بيان نفس املعىن؛ أننا نستدل بتشريعهم وظاهرهم على فساد معتقدهم ،فقال كما يف
جمموع فتاواه" :لو قال من حكم القانون :أًن أعتقد أنه ابطل .فهذا ال أثر له بل هو عزل للشرع ،كما لو قال أحد :أًن
(

أعبد األواثن وأعتقد أهنا ابطل".

) اه .

7

0

5

ونفس املعىن يقرره الشيخ إبن ابز فيقول" :وال إميان ملن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خري من حكم هللا ورسوله ،أو
متاثله وتشاهبه ،أو أجاز أن ُيل حملها األحكام الوضعية واألنظمة البشرية ،وإن كان معتقدا أبن أحكام هللا خري وأكمل
وأعدل"

(

) اه .

8

5

1

0

احتقارا
وللشيخ إبن عثيمني مقولة أوضح كما يف (اجملموع الثمني) " :36\1من مل ُيكم مبا أنزل هللا استخفافًا به ،أو
ً
خمرجا عن امللة ،ومن هؤالء من يضعون للناس تشريعات
له ،أو
ً
كفرا ً
اعتقادا أن غريه أصلح منه وأنفع للخلق؛ فهو كافر ً

منهاجا يسري الناس عليه ،فإهنم مل يضعوا تلك التشريعات املخالفة للشريعة
ختالف التشريعات اإلسالمية لتكون
ً
اإلسالمية إال وهم يعتقدون أهنا أصلح وأنفع للخلق ،إذ من املعلوم ابلضرورة العقلية ،واجلبلة الفطرية أن اإلنسان ال
(

يعدل عن منهاج إىل منهاج خيالفه إال وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه".

1056أجده.
( ) مل
فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ .189\6
()1057
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متسكهم بقول الطحاوي [وال خيرج العبد من اإلميان إال جبحود ما أدخله فيه]
نتكلم عن قول آخر ضل فيه هؤالء املرجئة ،وبداية نقول هذه املقولة هي مقولة خاطئة جتري أصول املرجئة ،سواء كان
قوال خاطئًا فقد أساؤوا فهم هذا القول ،نقصد قول الطحاوي:
مرجئة الفقهاء أو مرجئة اجلهمية ،وابإلضافة إىل كونه ً
[وال خيرج العبد من اإلميان إال جبحود ما أدخله فيه]

وبدايةً نقول أن الطحاوي –رمحه هللا وغفر هللا لهُ -يري يف عقيدته ابب اإلميان على أصول مرجئة الفقهاء ،كما نبه
عرف اإلميان فقال هو
على ذلك شارح الطحاوية وكما نبه على ذلك غري واحد من أهل العلم املعاصرين ،وهو بنفسه ّ
(إقرار ابللسان وتصديق ابجلنان) ،فأخرج العمل من تعريف اإلميان ،وهذا التعريف هو تعريف املرجئة لإلميان.

فهذه مالحظة أولية أن الطحاوي عندما يتكلم عن أبواب اإلميان فإمنا يتكلم بناءًا على أصول مرجئة الفقهاء يف
تعريفهم ومفهومهم لإلميان ،كأيب حنيفة ومن سار على قوهلم ،وقد نبه على ذلك شارح الطحاوية ،ونبه عليه كذلك
الشيخ إبن ابز يف كتابه (تعليقات على منت العقيدة الطحاوية) ،وسيأيت معنا كالمه إن شاء هللا.
ولو أتملنا هذه املقولة [وال خيرج العبد من اإلميان إال جبحود ما أدخله فيه] جند أن الطحاوي حصر أبواب الكفر يف
ابب واحد هو اجلحود ،وهذا الكالم ال يستقيم كما بيّنا ،وحنن ذكرًن من قبل كالم الشيخ إبن تيمية أن الكفر ال
ينحصر يف اجلحود وأن الكفر له أبواب أخر ،وأ ّن الكفر قد يكون ابجلحود والذي هو غياب التصديق القليب ،وقد
ِ
استَ ْي َقنَ ْت َها
يتوفر التصديق القليب بل قد يتوفر يف أعلى درجاته أي درجة اليقني بنص قوله تعاىلَ ( :و َج َح ُدوا هبَا َو ْ
1
2
)0
(
أَنْ ُف ُس ُه ْم)( ) ،يقول إبن عباس 1فيما أخرجه عنه الطربي(6 :يقينهم يف قلوهبم).
فكالم الطحاوي –رمحه هللا -ال ُيري على أصول أهل السنة واجلماعة وإمنا ُيري على أصول املرجئة مبا فيهم مرجئة
الفقهاء ،وهذا الكالم قد فصلنا فيه فيما مضى فال حنتاج أن نعيد ذلك.
سورة النمل\.14
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األمر اآلخر أن الطحاوي يف مذهبه وهو -مذهب مرجئة الفقهاء -ال يذهب إىل قول املرجئة اليوم يف حصر الكفر يف
اإلعتقاد فقط ،مبعىن أن كل من أتى فعل أو قول مكفر ال يكفر حىت يقع منه اجلحود القليب كما هو عند مرجئة اليوم؛
وإمنا الطحاوي يفرق بني أمرين الالزم والشرط ،فاملرجئة اليوم جعلوا اجلحود القليب شرط يف التكفري أما مرجئة الفقهاء
فلم يقولوا هبذا .كما ذكر ذلك شيخ اإلسالم إبن تيمية يف عدة مواضع من الفتاوى ،)609\7( :و(،)47\16
وكذلك ذكره إبن حزم يف (الفصل) ( ،)75\5وذكره أحد مرجئة الفقهاء وهو إبن عابدين احلنفي يف كتابه (حاشية
إبن عابدين) (،)284\3
ومذهب مرجئة الفقهاء أن من فعل الكفر أو قال الكفر يكفر ،فاتفقوا يف ذلك مع أهل السنة واجلماعة ،إال أهنم
إختلفوا مع أهل السنة واجلماعة يف تفسري هذا الكفر ،فهم قالوا أبن هذا القول أو الفعل املكفر داللة وأمارة على
إنتفاء التصديق يف القلب؛ فأرجعوا القضية للجحود القليب.
ظاهرا وابطنًأ ،إال
مرجئة الفقهاء واملتكلمون من األشاعرة واملاتريدية قالوا الرجل إذا جاء ابلفعل والقول املكفر يكفر ً
أهنم يف تفسري هذا الكفر قالوا أبن هذه األفعال واألقوال عالمة وأمارة ودليل على إنتفاء التصديق ،ألن اإلميان عندهم
حمصور يف التصديق ولذلك البد أن يكون الكفر عندهم حمصول يف التكذيب ،فرييدوا أن ُيافظا على تعريفهم وال
يريدوا أن خيلّوا هبذا التعريف ،فقالوا األقوال واألفعال املكفرة هي كفر ولكنها ليست كفر يف ذاهتا وإمنا هي دليل على
إنتفاء التصديق من القلب فكفروا بذلك ،وهنا إفرتقوا عن أهل السنة واجلماعة.
أما أهل السنة واجلماعة فال يقولون بذلك وإّمنا يقولون القول املكفر والفعل املكفر هو كفر بذاته ،سواء وجد التصديق
ِ
استَ ْي َقنَ ْت َها أَنْ ُف ُس ُه ْم)( ) ،فهؤالء
أو مل يوجد ،فاختلفوا معهم هباتني النقطتني ،واستدلوا بقوله تعاىلَ ( :و َج َح ُدوا هبَا َو ْ
القوم الذين كفرهم هللا تعاىل يف هذه اآلية يلزم مرجئة الفقهاء أن ُيكموا أبن التصديق منتفي من قلوهبم ولكن اآلية

سورة النمل\14
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صرحت بعكس ذلك ،فأثبتت هلم التصديق القليب بل جعلت هذا التصديق القليب من مرتبة اليقني ورغم ذلك أكفرهم
هللا عز وجل.
فما ذهب إليه مرجئة الفقهاء يف التالزم بني الفعل املكفر وإنتفاء التصديق ليس بالزم عن أهل السنة واجلماعة ،ككفر
إبليس وككفر فرعون وككفر اليهود النصارى الذي يعرفون النيب كما يعرفون أبناؤهم؛ كما يف قصة حيي بن أخطب
وأخيه يسر ،فقال يسر ألخي حيي" :أهو هو؟" أي أهو النيب املذكور يف التوراة ،فقال " :نعم وهللا ".قال " :فما يف
(

نفسك منه؟" ،قال " :عداوته وهللا ما بقيت"

).

4

6

الشاهد أن مرجئة الفقهاء ال يقولون مبا يقوله مرجئة اليوم؛ فمرجئة اليوم يقولون أبن العبد ال يكفر إال أن ُيحد أو
يكذب أو يستحل بقلبه؛ فجعلوها شرطًا للحكم ابلكفر ،أما مرجئة الفقهاء فقالوا إذا جاء ابلكفر يكفر ولكن هذا
دليل على إنتفاء التصديق من القلب؛ فاختلفوا مع أهل السنة واجلماعة يف تغليل الكفر وليس يف إثبات الكفر .فأهل
السنة واجلماعة يقولون كفر ابلقول والفعل ذاته ومرجئة الفقهاء يقولون كفر لإلنتفاء التصديق.
فمرجئة اليوم ُّ
أبدا من
أحط درجة من املرجئة السابقني ،وتلك القاعدة أو املقولة اليت أطلقها الطحاوي يف كتابه ليست ً
ليس دليل هلؤالء وال هلم ،والقضية ليست قضية دليل فالقوم ليس لديهم دليل ،إال أنّنا نعود ونكرر أن الطحاوي أخطأ
يف حصر الكفر يف اجلحود فقط ،فالكفر له أنواع كثري منها اجلحود ومنها اإلابء واإلستكبار ومنها الشك ومنها
اإلعراض ومنها النفاق.
وهذا القول ذهب إليه الطحاوي على ما حت ّقق عنده من حقيقة اإلميان وأنه التصديق ،فال بد أن يكون الكفر عنده
هو التكذيب.
احلصر فيه نظر ،فإن الكافر يدخل يف اإلسالم
يقول الشيخ إبن ابز يف تعليقه على املقولة يف العقيدة الطحاوية " :هذا ْ

ابلشهادتني إذا كان ال ينطق هبما ،فإن كان ينطق هبما دخل اإلسالم ابلتوبة مما أوجب كفره ،وقد خيرج من اإلسالم
انظر سرية إبن هشام ت السقا ص 519
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بغري اجلحود ألسباب كثرية بينها أهل العلم يف ابب حكم املرتد ،من ذلك طعنه يف اإلسالم أو يف النيب صلى هللا عليه
ِ
آيتِِه َوَر ُسولِِه ُكنتُ ْم
وسلم أو استهزاؤه ابهلل ورسوله أو بكتابه أو بشيء من شرعه سبحانه ،لقوله سبحانه( :قُ ْل أَ ِاب ََّّلل َو َ
5
عبادته لألصنام أو األواثن 6أو دعوته األموات
تَ ْستَ ْه ِزئو َن * الَ تَ ْعتَ ِذ ُرواْ قَ ْد َك َف ْرُْمت بَ ْع َد إِميَانِ ُك ْم)( ) ومن ذلك
واالستغاثة هبم وطلبه منهم املدد والعون وحنو ذلك؛ ألن هذا يناقض قول ال إله إال هللا ألهنا تدل على أن العبادة حق

هلل وحده ،ومنها الدعاء واالستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر وحنو ذلك ،فمن صرف منها شيئا لغري هللا من
األصنام واألواثن واملالئكة واجلن وأصحاب القبور وغريهم من املخلوقني فقد أشرك ابهلل ومل ُيقق قول ال إله إال هللا،
وهذه املسائل كلها خترجه من اإلسالم إبمجاع أهل العلم ،وهي ليست من مسائل اجلحود وأدلتها معلومة من الكتاب
والسنة ،وهناك مسائل أخرى كثرية يكفر هبا املسلم وهي ال تسمى جحودا وقد ذكرها العلماء يف ابب حكم املرتد
فراجعها إن شئت .وابهلل التوفيق"

) .اه .

(

6

0

6

فالطحاوي ُيري يف تلك املقولة على مرجئة الفقهاء ،فيقول الطحاوي يف تعريف اإلميان :اإلميان اإلقرار ابللسان
وتصديق اجلنان ،وأخرج العمل من مسمى اإلميان ،لذلك أضطر أن ُيصر الكفر يف اجلحود حىت ال يناقض تعريفه
لإلميان.
وقال الشيخ إبن ابز تعلي ًقا على تعريف الطحاوي لإلميان " :هذا التعريف فيه نظر وقصور والصواب الذي عليه أهل
السنة واجلماعة أن اإلميان قول وعمل واعتقاد يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية ،واألدلة على ذلك من الكتاب والسنة
أكثر من أن حصر ،وقد ذكر الشارح ابن أيب العز مجلة منها فراجعها إن شئت ،وإخراج العمل من اإلميان هو قول
املرجئة ،وليس اخلالف بينهم وبني أهل السنة فيه لفظيا بل هو لفظي ومعنوي ويرتتب عليه أحكام كثرية يعلمها من
(

تدبر كالم أهل السنة وكالم املرجئة "

سورة التوبة\ 66 -65
()1065
جمموع املقاالت الفتاوى (.)83/2
()1066
جمموع املقاالت الفتاوى (.)83/2
()1067
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) اه .

7

6

0

0

ومن أهم هذه األحكام أن املرجئة حصروا الكفر يف اجلحود والتكذيب القليب.
أتول قوله صلى هللا عليه وسلم (العهد
يقول الشيخ إبن عثيمني كما يف فتاوى (نور على الدرب) يف الرد على من ّ
جحودا ،فيقول الشيخ:
الذي بيننا وبينهم الصالة) فيمن ترك الصالة
ً
"فاجلواب أن هذا ال ميكن وال يصح ألن يف محله على ذلك جنايتني على النص؛ اجلناية األوىل أننا صرفناه عن ظاهره
بال دليل وجعلنا مناط احلكم اجلحود.الثانية أننا ألغينا ظاهره الذي جعل مناط احلكم فيه الرتك وفرق عظيم بني الرتك
صال ،واحلديث علق احلكم فيه على الرتك ....واحلديثان
واجلحود ،وهلذا من جحد وجوب الصالة فهو كافر وإن ّ
فيهما تعليق احلكم ابلرتك ال ابجلحد فال ُيوز العدول عن ظاهرمها إال بدليل وليس هناك أدلة توجب لنا أن خنالف
هذا الظاهر فليس يف الكتاب وال يف السنة أن اترك الصالة مؤمن"

(

) اه .

6

8

ِ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) ،ولذلك يقول اإلمام إبن
َنزَل َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
ونفس ما ذكره الشيخ يتنزل على قوله تعاىل ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ

القيم يف مدارج السالكني" :ومنهم من أتول اآلية على ترك احلكم مبا أنزل هللا جاحدا له ،وهو قول عكرمة ،وهو أتويل
(

مرجوح ،فإن نفس جحوده كفر ،سواء حكم أو مل ُيكم".

) اه .

6

9

كذلك نقول هلؤالء القوم ما ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم ( :من اشرتط شرطا ليس يف كتاب هللا فهو ابطل،
(

وإن اشرتط مائة شرط)

).

0

7

0

نقول كذلك ذكر الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف يف كتابه (نواقض اإلميان) ص  326يف معرض احلديث عن تلك
كافر خارج عن امللة وإن مل ُيحد أو يكذب حكم هللا
النقطة ،قال" :ومن مل ُيكم مبا أنزل هللا إابءًا أو
إستكبارا فهو ٌ
ً

تعاىل ".اه .

(فتاوى نور على الدرب) للشيخ حممد بن صاحل العثيمني -برًنمج املكتبة الشاملة.2\8 -
()1068
كتاب (مدارج السالكني يف منازل إيك نعبد وإيك نستعني) إلبن القيم ،345\1
()1069
صحيح البخاري ( .)2155صحيح مسلم (.)1504
()1070
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وحنن من قبل ذكرًن لكم كالم الشيخ حممد بن إبراهيم وكالم الشيخ إبن ابز وكالم الشيخ إبن عثيمني وكالم الشيخ
أمحد شاكر :أنه إن كان يعتقد أن حكم هللا خري من القوانني الوضعية فهو كافر كفر أكرب ،وال ينفعه ذلك اإلعتقاد
عن هللا شيءًا ألنه تلبس ابلفعل املكفر إبمجاع العلماء.
احلكام املشرعني يكفرون حىت على مذهبهم يف إشرتاط اجلحود واإلستحالل:
وهنا مسألة؛ نقول للقوم حىت مذهبكم يف إشرتاط اجلحود القليب فهم يكفر ،ألهنم أخطأوا يف فهم اجلحود الذي ذكره
العلماء والذي ذكره مرجئة الفقهاء ،فالعلماء عندما يتكلمون عن اجلحود فال يقصدون فقط اجلحود القليب ،فاجلحود
واإلستحالل إمنا يدور على األمور الثالث؛ فقد يكون ابلقلب وقد يكون ابللسان وقد يكون ابلعمل ،بل من أهل
العلم من جعل اجلحود حقيقةً يف العمل.
فالقوم اليوم قالوا ال يكفر ّإال إذا جحد ،فحصروا أبواب الكفر على اجلحود ،مث قصروا معىن اجلحود على اجلحود
ابلقلب؛ يف حني أن اجلحود يكون ابلقلب ويكون ابللسان ويكون ابلعمل ،وشاهد ذلك من كتاب هللا قوله تعاىل:
0
ِ
ابلتصديق
استَ ْي َقنَ ْت َها أَنْ ُف ُس ُه ْم)( ) ،فهؤالء القوم مل ُ1يحدوا بقلوهبم بل اآلية 7مصرحة أن قلوهبم مليئة
( َو َج َح ُدوا هبَا َو ْ
2
بل ابلتصديق اليقيين ،يقول إبن عباس كما يف تفسري إبن جرير (يقينهم يف قلوهبم) ( ).
ِ
ك ولَ ِك َّن الظَّالِ ِمني ِآبي ِ
اَّللِ َُْي َح ُدو َن)
ت َّ
كذلك قوله تعاىل( :إِن ُ
َ َ
َّه ْم َال يُ َك ّذبُونَ َ َ

(

) ،فهذا دليل على 3أن املشركني كانوا

يصدقون رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -ويعرفون أن رسول وأن ما جاء به من عند هللا أنه دين احلق وأنه خامت
األنبياء ،مث أثبت هلم تعاىل اجلحود ،فهذا اجلحد ليس ابلقلب وإمنا ُيحدون ما إستيقنوه يف قلوهبم أبفعالهم؛ إابءًا
وإستكبارا عن اخلضوع حلكم هللا.
ً

سورة النمل\.14
()1071
تفسري الطربي حتقيق أمحد شاكر ط الرسالة .436\19
()1072
سورة األنعام\.33
()1073
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عرف اجلحد
فأين هذه اآليت الكرمية يف إشرتاط هؤالء القوم يف قصرهم للجحود على اجلحود يف القلب ،بل إن من ّ

من أهل اللغة -كالراغب األصبهاين وكصاحب لسان العرب -مل يشريوا من قريب وال من بعني إىل اجلحود القليب
وإمنا حصروه يف اجلوارح.
يقول الراغب األصفهاين يف كتابه (مفردات غريب القرآن)" :اجلُ ُحود :نفي ما يف القلب إثباته ،وإثبات ما يف القلب
1
0
7
4
نفيه ) ("،اه .
فقارنوا هذا الكالم بقول الشيخ األلباين (ال يكفر حىت يكفر قلبًا وقالبًا) ،وهبذه الصورة لن يكفر أحد حىت قيام
الساعة كما قال إبن الوزير.
ويقول إبن حزم يف تعريف الكفر كما يف كتابه (اإلحكام)" :وهو يف الدين صفة من جحد شيئا مما افرتض هللا تعاىل
اإلميان به بعد قيام احلجة عليه ببلوغ احلق إليه بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه أو هبما معا أو عمل جاء النص
(

أبنه خمرج له بذلك عن اسم اإلميان"

) اه .

5

7

0

صرح النيب –عليه الصالة والسالم -يف كفر رجل وقع يف فعل مكفر رغم أن أصل هذا الفعل هو كبرية
وهناك حديث ّ
من الكبائر ،إال أنه قد قامت القرينة الفعلية أبن ذلك الرجل قد إخنرمت عقيدته أبنه قد جحد هذا احلكم أو أنه قد

إستحل ذلك احملرم.
وحنن مل نعرف ذلك اجلحود القليب أو ذلك اإلستحالل القليب عن طريق اإلطالع على ما يف ابطنه ودون ذلك خرق
القتاد فهذا ال ميكن إال هلل تعاىل ،وإّمنا عن طريق عمله ،فالرجل جحد بعمله وليس بقلبه.
0
) 7
(
كتابه إرواء
وصححه األلباين 7يف
وذلك فيما أخرجه اإلمام أمحد( ) ،وأخرجه وأبو 6داوود يف سننه
ّ
8
اية الصحايب اجلليل الرباء 7بن مالك –رضي هللا عنه0-؛ قال الرباء :مر يب عمي 1احلارث بن
الغليل( ) ،واحلديث من رو

كتاب (مفردات غريب القرآن) ابب (جحد).
()1074
كتاب (اإلحكام يف أصول األحكام) إلبن حزم .49\1
()1075
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عمرو ومعه لواء قد عقده له النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقلت له :أي عم ،أين بعثك النيب صلى هللا عليه وسلم؟ قال:
"بعثين إىل رجل تزوج امرأة أبيه ،فأمرين أن أضرب عنقه".اه .
فح َكم النيب -عليه الصالة والسالم -على هذا الرجل ابلردة مث أقام
ونقول ً
أوال الوقوع على احملارم كبرية وليس كفرَ ،
جحودا حلكم
صرحة أنه قد فعل هذا الفعل
ً
عليه حد الردة بناءًا على أن هذا الرجل قد تلبس بعمل وهذا العمل قرينة ُم ّ
حرم هللا.
هللا
ً
وإستحالال ملا ّ

الشاهد أننا قد وصلنا إىل جحوده القليب وإستحالله القليب بناءًا على عمله الظاهري ،وهذا تشريع ٍ
ماض إىل يوم
فصال
وع َق َد له اإلمام إبن القيم ً
القيامة ،وهلذا عندما يتكلم أهل العلم على من يتزوج حمارمه يستدلون هبذا احلديثَ ،

خاصا يف (زاد املعاد) هلذا احلكم فقال( :فصل يف حكمه صلى هللا عليه وسلم فيمن تزوج امرأة أبيه) ،فذكر رواية
ً
أخرى صححها حمققا الكتاب شعيب وأخوه ،ذكر رواية أخرى أخرجها ابن أيب خيثمة يف اترخيه ،وفيها (فضرب عنقه،
استحل ماله فأخذه لبيت مال املسلمني كما
ومخس ماله) ،أي حكم عليه النيب -صلى هللا عليه وسلم -ابلرد مث قتله و ّ

هو حكم املرتد.

واحلديث واضح اإلستدالل ،وانظر ألقوال أهل العلم حوله ،يقول إبن جرير الطربي يف (هتذيب اآلاثر)" :كان فعله
ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فيما أاته به عن هللا تعاىل ذكره ،وجحوده آية
حمكمة يف تنزيله فكان بذلك من فعله كذلك ،عن اإلسالم إن كان قد كان لإلسالم مظهرا مرتدا ...فلذلك أمر رسول
(

هللا صلى هللا عليه وسلم بقتله وضرب عنقه إن شاء هللا ،ألن ذلك كان سنته يف املرتد عن اإلسالم".

) اه .

مسند اإلمام أمحد (.)18579
()1076
سنن أيب داود (.)4456
()1077
كتاب (إرواء الغليل ختريج أحاديث منار السبيل) لأللباين حديث رقم (.)2351
()1078
كتاب (هتذيب اآلاثر وتفصيل الثابت عن رسول هللا من األخبار) للطربي -حتقيق حممود شاكر -مطبعة املدين.571\1 -
()1079
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ونفس الكالم ذكره املابركفوري يف حتفة األحوذي  ،598\4ونفس الكالم ذكره الشوكاين يف (نيل األوطار)
.322\8
وانظر لقول الطحاوي يف شرحه هلذا احلديث ،وهو كان من مرجئة الفقهاء وذكرًن أن القوم كانوا يستدلون بقوله ،يقول
الطحاوي يف شرحه لذلك احلديث يف (شرح معاين اآلاثر)" :وهو أن ذلك املتزوج ،فعل ما فعل من ذلك على
(

االستحالل كما كانوا يفعلون يف اجلاهلية فصار بذلك مرتدا"

) اه .

0

8

والطحاوي -رمحه هللا -مل يدخل قلب الرجل ليعرف أنه إستحل وإّمنا حكم عليه بناءًا على قرينة أنه وقع العقد وتزوج

املرأة رغم أهنا من حمارمه ،والقاعدة أن الكتاب كاخلطاب ،فالذي يكتب شيء كالذي يقوله ،فالذي يكتب أن الراب
حالل ويقيم الصروح الربوية ويقيم هلا الدرك والشرط حلمايتها ويضع قانون ينظم العالقة التجارية بني املودع والبنك
وُيدد نسبة الفائدة ،كل هذه قرائن واضحة لإلستحالل.

يقول الدكتور عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف يف كتابه (نواقض اإلميان) ص " :327فتأمل رمحك هللا يف نص هذا
احلديث وما ّقرره إبن جرير الطربي عندما بني أن اجلحود واإلستحالل قد يظهر يف عمل من األعمال ،فليس اجلحود
أو اإلستحالل القليب واقع بنطق اللسان فقط" اه

إستدالال
فاجلحود كما ذكر الشيخ قد يقع ابللسان وقد يقع ابلعمل؛ بل بعض أهل العلم جعل حقيقة اجلحود العمل
ً
1
)
(
ِ
بقوله تعاىل( :ولَ ِك َّن الظَّالِ ِمني ِآبي ِ
استَ ْي َقنَ ْت َها أَ8نْ ُف ُس ُه ْم)( )،
اَّللِ َُْي َح ُدون)
ت َّ
 ،وبقوله تعاىلَ ( :و َج َح ُدوا هبَا َو ْ
َ َ
َ
3
يقول حممد رشيد رضا يف جملة املنار " :إن حقيقة اجلحد هو إنكار احلق ابلفعل ) ("..اه .

كتاب (شرح معاين اآلاثر) للطحاوي ،149\3
()1080
سورة األنعام\.33
()1081
سورة النمل\.14
()1082
 1083املنار .21\25
( ) جملة
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عرف النوع األول
و هذا التعريف موافق لتعريف رجل من أعالم السنة واملعاصرين هو الشيخ احلافظ احلكمي ،فعندما ّ
من أنواع الكفر وهو كفر اجلحود ،فقال الشيخ [" :كفر اجلحود] هو ما كان بكتمان احلق وعدم االنقياد له ظاهرا مع
) اه .

(

العلم به ومعرفته ابطنًا".

8

4

1

0

إذًا حىت بناءًا على قوهلم فالقوم قد كفروا وخرجوا من امللة ،فحىت بناءًا على كالم جهم بن صفوان حنكم على هؤالء
الطواغيت أهنم كفار ،فحىت على كالم جهم يف إشرتاط اإلستحالل القليب نقول أن هؤالء احلكام قد ظهر منهم

اإلستحالل واجلحود القليب يف تشريعاهتم واستبداهلم لشرع هللا أبحكام لليهود والنصارى .فهؤالء فاقوا جهم درجة.
وحىت نقطع على القوم ابب اجلدل واملعذرة نقول هلم ليس يف اآلية وال يف أسباب نزوهلا إشارة من قريب أو بعيد إىل أن
اليهود الذين أكفرهم هللا من فوق سبع مساوات جحدوا حكم هللا أو إستحلّوا احلكم مبا خيالف شرعه ،بل على
مصرحة أن اليهود كانوا
العكس؛ الروايت اليت ذكرًنها من قبل كلها مبا فيها اليت يف صحيح البخاري وصحيح مسلم ّ

يعرفون أن حكم هللا يف الزاين احملصن فيه الرجم ،وأ ّن تلك اآلية من اآليت اليت مل حترف من التوراة ،بل كانوا يعتقدون
صحة حكم هللا ويف نفس الوقت يعتقدون بطالن حكمهم.

أوال بقلوهبم ،فاآليت ترد هذا القول ،وأسباب النزول
فأين هذا الكالم من القول أن اليهود مل يكفروا إال ألهنم كفروا ً
ترد هذا القول.
يقول الشيخ" :ومن أئمة التفسري املشهورين الذين تكلّموا يف تلك اآلية إبن جرير؛ فقال يف قوله تعاىل ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) أبهنم مل يؤمنوا بقول رسول هللا قلبًا ،ألهنم يف األصل كفروا برسول هللا -صلى هللا عليه
َنزَل َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
أَ
وسلم -إال إذا حكم هلم"

(

).

5

8

كتاب (أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة) للشيخ حافظ احلكمي ص .98
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فمن أين أتى الشيخ أبن اليهود كفروا مبا أنزل رسول هللا قلبًا ،وأين هذا يف الروايت اليت ذكرًنها ،فهم مل يكذبوا الرسول
ك َو ِعْن َد ُه ُم
ف ُُيَ ِّك ُمونَ َ
صلى هللا عليه وسلم  ،واستمع تفسري إبن جرير الطربي -الذين يستدلون به -لقوله تعاىلَ ( :كْي َ
8
ِ ِ
التَّوراةُ فِيها حكْم َِّ
ِِ
ني)( ) ،يقول إبن جرير-6 :
ك َوَما أُولَئِ َ
اَّلل ُمثَّ يَتَ َولَّْو َن ِم ْن بَ ْعد َذل َ
ك ِابلْ ُم ْؤمن َ
َْ َ ُ ُ
حكما بينهم= (وعندهم التوراة) اليت
"يعين تعاىل ذكره :وكيف ُيكمك هؤالء اليهود ،ي حممد ،بينهم ،فريضون بك ً
يقرون هبا أهنا حق ،وأهنا كتايب الذي أنزلته إىل نبيي ،وأن ما فيه من حكم فمن حكمي،
أنزلتها على موسى ،اليت ُّ
يعلمون ذلك ال يتناكرونه ،وال يتدافعونه ،ويعلمون أن حكمي فيها على الزاين احملصن الرجم ،وهم مع عملهم بذلك=
(

وعصياًن يل".
علي
ً
(يتولون) ،يقول :يرتكون احلكم به ،بعد العلم حبكمي فيه ،جراءة ّ
~ هناية املادة ~

سورة املائدة\.43
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امللحق
امللحق (ِ ِ ِ :)1
عسكر اجلِ َهاد
ّ
جين شيعي يف م ْ

(

)

8

[تعليق الشيخ على قصة عجيبة لرقيته ألحد اجملاهدين املمسوسني وإسالم اجلين الشيعي وحوار طويل جرى معه]:

خاصة لكم ،فهي ليس فيها بُشرى واحدة
...هذه القصة فيها من العرب الشيء الكثري وفيها من الفوائد الشيء العظيمّ ،
ولكن فيها ع ّدة بُشارات ،فيها وهللا ُمجلة من البشارات أرسلها هللا لكم.

مسه ودخل فيه ،ولو أردًن أن نستعرض ما يف هذه القصة من
جبين ّ
وكما تعرفون أخوكم إبتاله هللا  -سبحانه وتعاىلّ -

فوائد ألحتجنا لعدة جلسات.

أول درس وأول فائدة :حنن يف األصل ال حنتاج إىل أي بيّنة أو إىل أي دليل على ِصدق هذا الدين؛ فنحن نَكتفي
حجة أقامها هللا على عباده أال وهي القرآن الكرمي مث السنة النبويّة ،فنحن كمسلمون ليس لدينا
أبعظم بينة وأبعظم ّ
أدىن شك يف هذه القضية ،تكفينا حجة هللا على عبادة؛ القرآن الكرمي مث السنة النبوية ،ولكن هناك إشارات يرسلها

هللا -عز وجل -حىت يزيد عباده املؤمنني إمياًنً على إمياهنم ويزيدهم تثبيتاً على ثباهتم .فهذه احلادثة كانت من اإلشارات
خاصة.
اليت أرسال هللا لكم ّ
الفائدة الثانية :وقد كررًنها لكم أكثر من مرة؛ أنتم وحدكم املستهدفون من الصراع ،وهللا أنتم ال تعرفون قيمة أنفسكم
حالياً ،األمة تنتظركم مبنتهى الشراهة ،ليس هلذه األمة بعد هللا -سبحانه وتعاىل -إال أنتم ،ليس هلذه القضية وهلذا العار
وهلذا ال ُذل الذي حنن فيه -بعد هللا سبحانه وتعاىل -أال أنتم ،وهللا أنتم ال تعرفون قيمة أنفسكم وهذا من الغفلة عن
هذا الدين ومن الغفلة عن قيمة أنفسكم ،فضع نفسك يف موضعها ،فوهللا ي شباب حىت اجلن يعرفون قدركم.

أصل هذا الكالم يف امللف األول.
()1088
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وهللا اجلن يعرفون حقيقة الصراع وبضع اإلخوة ال يعرفون حقيقة الصراع ،هذا اجلن الذي خرج يفهم وهللا الصراع أفضل
من بعض األخوة ،فهذه احلرب هي حرب عقائدية صرفة وهو نفسه قال هكذا ،قالُ" :ياربونكم ألنكم جماهدون ويف
نفس الوقت يرتكون أدعياء السلفية" فوهللا هذا كالمه بلسانه وكان اإلخوة شهود ،فهي وهللا حرب عقائدية فحىت اجلن
اجلين ،وكلها خري خاصة
ُياربونكم حرب عقائدية ،فهذه وهللا بشارة أرسلها هللا -سبحانه وتعاىل -على لسان هذا ّ
لألخ.
نقول أوال أن هللا -عز وجل -وحده هو الذي أخرج هذا اجلين؛ بفضل هللا سبحانه أوال وآخرا وبفضل هذا القرآن
الكرمي.
وتبدأ القصة من قرًنء السوء وأصدقاء السوء؛ هذا اجلن أرسل بسحر فعل ألخيكم ،ملاذا فُعِل له؟
ألنه التزم وصار من اجملاهدين فقط ليس إال ،والذين فعلوه له هم أصدقاء السوء والناس الذين كانوا يعرفونه والذين
كانوا معه من أيم اجلاهلية ،فعندما إلتزم وأصبح من اجملاهدين وجاء إىل هذا األرض َع َق ُدوا عليه؛ حسداً من عند
أنفسهم ،فهم وهللا ال يقاتلوكم وال ُياربونكم إال حسداً على هذا الدين؛ حىت ّيردونكم على أعقابكم ،يريدونكم أن
تكونوا أمثاهلم؛ هذه هي القضيَة فقط ،يردونكم أن تتنازلوا عن هذه العقيدة اليت أكرمكم هللا هبا وال يريدون منكم شيء
من الدنيا ،يريدون أن يردونكم على أعقابكم خاسرين ،فاجلين قال هكذا قال" :عندما إلتزم هذا األخ وجاء إىل هذه
األرض عقدوا عليه وأرادوا أن يكيدوا له حىت يرجعوه أليم اجلاهلية فصنعوا له سحراً وأرسلوا هذا اجلن حىت يدخل فيه
ليفتنه يف دينه؛ فجئت حىت أرده على أعقابه خاسرا" -عياذاً ابهلل -هذه واحدة.

ين كان جنيًا شيعيًا من الشيعة الوثنيني ،حىت تعرفوا أمهية الدروس اليت نلقيها ،وحىت تَعرفوا أن
النقطة الثانية أن هذا اجل ّ
املسألة ليست مسألة َمسر ،وهللا ما عقدًن –هذه الدروس -للسمر ولكن حىت تزدادوا أنتم قناعة وحىت تعرفوا أن احلرب

عقائدية ،فهؤالء هم الشيعة الذين ظللنا شهوراً نتكلم عنهم.
قال اجلين الشيعي" :أرسلين الشيعة كيداً ألهل السنة "وقال أنه من الفرقة ( )..وهي من أخبث فرقهم ،والتزم على
مذهبهم من أربعة شهور وصار طالباً للعلم على مذهبهم ،وتكلم كالم كثري ،قال "أرسلوين من منطلق عقائدي ألنه
عندًن يف عقيدتنا أن من آذى سنياً فقد صافح علياً" فهم يُؤِّهلون عليًا وقال" حنن نعتقد أن النبوة كانت لعلي يف االصل
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إال أن جربيل خان األمانة-عياذاً ابهلل -وأعطاها حملمد ألنه كان صديقه" ،وقال "أًن اآلن عرفت احلق" .فهذه واحدة
أن الذين أرسلوه شيعة ،واثنياً أهنم كانوا يعرفونه يف اجلاهلية فأرادوا أن يفتنوه يف دينه.
النقطة الثالثة :تكلم عن أدعياء الدعوة السلفية وقال "هؤالء أول ما ُيارب اجملاهدين" وقال والعهدة عليه" :أًن

وخيربُون املخابرات عن أماكنهم" ،وقال" :والشيخ فالن والشيخ فالن -وذكر األمساء-
مسعتهم بنفسي يَ ُسبّون اجملاهدين ُ
من أكثر الناس حرابً للمجاهدين ويكيدون هلم وأًن مسعت الشيخ فالن بنفسي يقول هؤالء اجملاهدون جهلة محقى ألقوا
أبنفسهم يف التهلكة".
وأًن سألته ما الفرق بيننا وبينهم؟ قال " :هؤالء يريدون الدنيا وكل ما يفعلون من أجل الدنيا أمأ أنتم فرتكتم الدنيا هلل"
ووهللا كقال هكذا ونسأل هللا اإلخالص.
النقطة الرابعة أن السبب الرئيسي بعد هللا سبحانه وتعاىل يف خروجه ويف هدايته أنه أتثر بكم  ،وهو اآلن صار من

وتربأ من مذهبه القدمي ،وهذه آخر بشارة أنقلها لكم .قال" :السبب الرئيسي
إخواننا؛ دخل يف دين هللا سبحانه وتعاىل ّ
يف هدايته بعد هللا -عز وجل -أنه أتثر بكم" ،وهللا قال هكذا.
قال" :ألنين أتثرت هبؤالء الشباب ملا ملست فيهم من صدق ومن إخالص".
وقال "أًن ذهلت؛ الصورة اليت كانت عندي عنكم صورة بغيضة؛ أنكم إرهابيون وأنكم جمرمون وأنكم كذا وأنكم ختربون
الناس ،وعندما جئت فوجئت ومل أستطع أن أحتمل".
وهو ثالث أيم فقط وهلل احلمد خرج ،وأول كلمة قاهلا قال" :أًن يئست منكم ،وفوجئت بصاعقة من اإلميان".
وقال" :هؤالء الشباب فيهم من اخلري الشيء الكثري جداً ،قال ما شاء هللا يكربون ويهللون ،وكادوا ُيرقونين ابلقرآن
الكرمي ،ويف كل مكان أمسع تكبري وهتليل وكذا".
وقال" :هؤالء اجملاهدون وهللا من أفضل خلق هللا" .تزكية عالية لكم ،وحنن ال ننتظر تزكيته فنحن عندًن قناعة يف ديننا،
إين
ولكن هذه إشارة كما قلنا لكم حىت تعرفوا قيمة ما أنتم فيه ،فإيكم أن تبدلوا أو تغريوا واعرفوا قيمة أنفسكم ،وهللا ّ
لكن مناصح أمني فإيكم أن تغرتوا أبي شيطان من شياطني اإلنس أو اجلن ،وهللا ستندمون وقت ال ينفع الندم.
اجلن يفهمون حقيقة الصراع ويفهمون ويقدرون ما أنتم فيه من اخلري ،فيا شباب إتقوا هللا يف أنفسكم وأوصيكم
خريا .وهو نفسه يقول "كل الناس حتارهبم ،اآلن يكيدون هلم يف اجلزيرة ،وال يكيدون إال للمجاهدين" ال
ابإلسالم ً
يكيدون لكم إال ألجل هذا الدين الذي أنتم فيه ،فاتقوا هللا يف أنفسكم ،أنتم وهللا يف خري حتسدكم عليه اجلن قبل
اإلنس.
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وقال" :أول ما سأفعله بعد أن أرجع وأتعلم الدين احلق أن أهاجر كما هاجرمت" ،وهللا قال هكذا ،وقلت له :أال تفكر
جدا".
يف اجلهاد؟ فأجابين إجابة عجيبة جداً ،قال" :كيف ال أفكر يف اجلهاد؟ أًن أتثرت بكم ً
وقال يل" :أًن أريد أن أسألك سؤال؛ ما معىن هذا الكالم الذي مسعته أن الشهيد ال ُيد من القتل إال كمس القرصة"
وهللا سألين هذا السؤال ،فأصبحت عنده عقيدة واضحة وإنتهت ومل تصبح عنده شبهات ودالالت وحوارات ،هذه
عندًن حنن فقط ،فنحن "تعبانني" وهللا أما هو فسمع القرآن فتأثر به.
وقال" :كدت أن أحرتق عندما قرأ علي األخ سورة البقرة فعرفت أن القرآن حق وأن هذا الدين حق وأن هذا الطريق
حق ،واآلن ال أبدل وال أترك هذا الطريق حىت ألقى هللا" ،القضية إحتاجت ثالث أيم فقط ومل ُيتاج أن حتضر له
كتب ودراسات ،وهللا ليسوا هكذا ،هذه حالنا حنن فما يف قلوبنا ،فعلى اإلنسان أن يتقي هللا يف نفسه ويعرف قيمة
نفسه.
)
(
من البشارات اآلخرى اليت قاهلا؛ أًن سألته وقلت ( )....فقال هذه كانت بفعل فاعل ،الثانية (.)............
 ...يرتدون العمائم السوداء ،وهللا قال هكذا ،وقال" :دائما يهللون ويكربون ،وهلم حراسة وقت الصالة ،وأًن رأيتهم
بنفسي ُيرسوهنم وقت الصالة يف كامل عداهتم وأسلحتهم ،وأًن رأيتهم وخفت منهم فتأثرت وخفت أن أقرتب منهم"
فهذه كرامات أرسلها هللا لكم حىت تثبتوا على هذا الطريق وحىت ال تغرتوا أب ٍي كان مهما كان .وأًن سألته هل رآك أحد
أحدا رآين" فهذه
منهم؟ فقال" :ال أعلم لكين كنت أتوارى منهم وال أعلم هل أحد منهم رآين أم ال ،ولكن أظن أن ً
بشرى لكم.
أيضا عن أدعياء السلفية وفال أهنم يسبون الشيخني سلمان وسفر ،وذكرهم ابإلسم هكذا وهللا ،فقلت له
وتكلم ً
رأيك هل تستطيع أن تقول يل ما هو الفرق بيننا وبينهم؟ فقال" :هؤالء يريدون الدنيا ،وأًن بعقلي أستطيع أن أميز
بدون علم أو شيء ،فهناك فرق كبري بني إنسان يدخل السجن من أجل دينه وبني إنسان ُيلس يف الظل حتت
املكيفات ويريد الدنيا" وهذا أمر واضح ابلفطرة ال ُيتاج إىل دليل ومناقشة ورد على الشبهات؛ وقال" :وهللا أًن مل أكن
على احلق ولكن بعقلي أميز ،فرق بني من دخل السجن من أجل دينه وبني من ُيلس يف اخلارج يف الدنيا
والشهوات ".وهللا قال هكذا
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وقلت له ماذا تعرف عن اجملاهني؟ فقال يل " :وهللا أًن أظنهم أفضل خلق هللا ،وأًن ما جعلين أهتدي وألتزم إال أتثري
هبم" .وهو ابملناسبة رجع من أجل أن يدخل يف دين هلل ابحلق ،وهو من النوع الطيّار ،وهذا من أخطر األنواع الذي
يذهب وأييت ،وقال" :أًن رجعت حىت أدخل يف دينكم ،وأًن أريد أن أسلم اإلسالم الصحيح على أيديكم".
وهللا قال هكذا ،فلله احلمد أسلم وأعطاًن العهود واملواثيق أن ال يغري وال يبدل حىت يلقى هللا ،وهو من املدينة من
ابب العوايل.
وتكلّم كالم كثري عن الشيعة وقال" :أًن أريد أن أتعرف على مذهب أهل السنة" فشرحت له مذهب أهل السنة،
ونسأل هللا أن يكون سلفياً ،وقلت له :ال تتّبع أحداً إال بدليل من الكتاب والسنة بفهم سلف األمة ،والعجيب ي
اجلين يعرف عقيدة الوالء والرباء؛ قلت له ماذا سيكون موقفك من أهلك؟ وهو من أبوين شيعيني فقال
إخواين أن هذا ً
أصروا أهجرهم" فقلت له وتعاديهم وتنابزهم؟ قال " :وأعاديهم وأًنبزهم" .وقلت له
يل" :أًن أول ما أذهب أدعوهم فإذا ّ
هل تعرف أنه ال يكتمل إميانك إال ابلوالء الرباء؟ فقال يل" :أًن مسعتك يف الدرس تتكلم عن الوالء والرباء" فقلت له ما
هو الوالء والرباء؟ فقال يل" :أن تكره يف هللا وحتب يف هللا"
وقال يل" :وأنت يف أول جلسة قرأت علي سأليت هل اليهود كفار؟ فقلت لك كفار .وسألتين هل النصارى كفار؟
فقلت لك كفار .وقلت يل الطواغيت كفار؟ واآلن أٌقول لك :نعم هم الطواغيت كفار.

فقلت له احفظ عقيدة الوالء والرباء وكما كنت حتارب أهل السنة فاآلن تواليهم وتناصرهم وتساعدهم ،وقال" :هناك
شيخ إمسه الغنيمان عنده حلقات يف بريدة وهذا الشيخ كنت أأتثر بكالمه حىت عندما كنت على مذهيب الشيعي"
فقلت له كيف تتأثر بكالم الشيخ وأنت شيعي .فقال" :ي أخي أًن كنت أشعر من كالمه أنه صادق رغم أنه كان
كثريا عن الشيعة إال أنين كنت أشعر من كالمه أنه صادق ،والشيخ اآلن يف بريدة وهناك حلقة من اجلن يدرسون
يتكلم ً
عنده وعند تالمذته فعندما أرجع سأنضم إليهم".
وسألته ما العالقة بينكم وبني اليهود؟ فقال يل" :حنن نشبه اليهود من أربعني وجه" فقلت له أنت ال تشبهون اليهود
من أربعني وجه بل أنتم اليهود واليهود أنتم .فقال يل" :صحيح".
وقال يل بنفسه" :حنن من عقيدتنا أننا سننشأ دولة كربى من الفرات إىل النيل جتمعنا حنن وهم ،وحنن ننتظر املسيح
0
مليكنا حنن واليهود" ،فقلت 9له ما أوصاف املسيح 0الدجال؟
الدجال وحنن نسميه النون الفاتح( ) وهو سيكون
 1090متأكد من هاتني الكلمتني فالصوت غري واضح ،املفرغ.
( ) غري
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فقال" :عندكم تقولون عنه أنه أعور وأنه أييت على محار وأنه قبيح اهليئة وأنه كذا وكذا ،أما علماؤًن وشيوخنا فيقولون
يف منك وكذب منكم ،فعندًن هو حسن اهليئة مجيل الصورة وشعره كذا وكذا" فقلت له ما رأيك يف
أن هذا الكالم حتر ٌ
هذا الكالم؟ فقال يل "هذا الكالم كله ابطل ،وأًن اآلن أيقنت أهنم من أهل الضاللة وأهنم من أهل الكفر والنفاق
وأهنم ليسوا على شيء ،وليس هذا إال بفضل هللا تعاىل وحده وهبذا القرآن وبتأثري هبؤالء الشباب ،فأًن أتثرت هبؤالء
الشباب ولذلك جئت حىت أدخل يف دين هللا احلق".
وقال" :عندما كنتم تقرأون علي بشدة كنت أخرج من رجله اليسرى وأصعد فوق اجلبال ،وعندما يكون وحده أرجع.
وجتولت يف املعسكر ورأيت اإلخوة ينشدون واإلخوة يرددون وكان هناك وليمة وبعد الطعام مسعت أحد األخوة يقول
( )...وسألين عن هذا املعىن ،من قال هذا الكالم؟
الشباب ُييبون الشيخ  :حذيفة .
فقال يل إشرح هذا الكالم ،فشرحته وقلت له هذا حديث النيب -عليه الصالة والسالم -ومعناه كذا ،فقال يل" :هذا
اللهج ال يقوله إال مسلمي اجلن أما حنن فال نقوله" ،فقلت له أنتم تعرفون أنكم م ّدعي اإلسالم ولستم من اإلسالم يف
شيء .قال" :اآلن عرفت ،والقرآن فقط كفاين ،حنن كنا نقول أن القرآن مكذوب وحمرف وليس من عند هللا تعاىل
ومبجرد أن مسعته وأتثرت به وكدت أن أحرتق عرفت أنه احلق".
وقال " :عندما قرأ القرآن كدت أن أحرتق خاصة عندما قرأ علي األخ سورة البقرة فعندما وصل إىل آية الكرسي
وصلت إىل املنتهى وأيقنت أن هذا دين احلق وأن هذا طريق احلق وأنتم من أفضل الناس"...
[هنا أحد احلضور يسأل سؤال]
اجلين؟ فقال" :إذا خرج اجلين بال عودة خيرج
هو كان خيرج ويرجع ،وعلمنا بعض األمور؛ وسألناه كيف نعرف إذا خرج ّ
من رجله اليمىن أما إذا خرج من اليسرى فريجع وخيرج ،فإذا أردت أن خترج اجلين هنائيًا فاشرتط عليه أن خيرج من
اليمىن" وهو ابلفعل يف هذا آخر جلسة خرج من اليمىن ألول مرة وقبلها كان خيرج من اليسرى.
[أحد الشباب يسأل الشيخ سؤال غري واضح]
..يتعامل مع اجلن وله ساحر مشهور جداً ُيلس يف مكة ،ومن الطرائف ..
[أحد الشباب يسأل الشيخ سؤال غري واضح]
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اجلين ابلنسبة لعمر اجلان يعترب صغري جداً ،حىت أنين قلت له أنت صغري؟ فقال" نعم أًن صغري" .وهللا أعلم
وهذا ّ
إلتمسنا فيه الصدق وندعوا له ،وقلت له حنن إن شاء هللا ندعوا لك وأنت إجتهد يف الدعاء أن يثبتك على هذا الطريق
حىت تلقاه غري مبدل وال مغري.
فتسمى أمحد قال "ألنه إسم النيب -عليه الصالة والسالم -ومذكور يف التوراة واإلجنيل
وهو كان إمسه عباس فغري إمسه ّ
والقرآن" وقلت له ولكن حنن نكنّيك ،فمن السنة أن يكون لديك كنية وحنن غيظاً للشيعة نكنيك أاب بكر .فقال يل
"نعم أًن أبو بكر".
يف البداية كان يسألين عن أيب بكر وعائشة وعن املصائب اليت عند الشيعة ،وحنن حبمد هللا قطعنا عنه هذه األمور
وأفهمناه احلق ،فقلت له نكنيك أاب بكر غيظًا يف الشيعة حىت تذهب هلم وتغيظهم.
كثريا".
كثريا؟ فقال يل" :أًن مل أجتول ً
وسألته هل جتولت ً
وسألته هل ذهبت لربيدة؟ فقال " :مل أذهب لربيدة .ومرة واحدة فقط ذهبت إىل إيران؛ كان عندًن إجتماع هناك،
وقال يل عندًن معسكر جلين الشيعة يف العراق.
وهو يتكلم ابللغة العربية الفصحى؛ فسألته -وكان اإلخوة حاضرين-أين تعلمت هذه اللغة؟ فقال يل" :الشيعة يقولون
تعلم العربية من اإلميان ولو حضرت جمالسنا لوجدت أننا أفصح منكم" فقلت له حنن أفصح منكم ،فقال يل "نعم ،ألن

القرآن بلغتكم".
ليال وهن ًارا ،وتكلم عن املشاهبة بني الشيعة واليهود،
كثريا عن عداء الشيعة ألهل السنة وأهنم يكيدون هلم ً
وتكلم معنا ً
وهو كان يتكلم معنا ويريد منا أن نلتمس له العذر فقال" :حنن تربينا على هذه الرتبية؛ أنكم أهل ضالل وكفر وأن
دينكم حمرف وكذا وحنن على احلق" فقلت له كيف كان يربيكم أبوك وأمك؟ فقال يل" :عندما كنت أجوع وأطلب
الطعام من أمي فأرجع حىت آخذ الطعام فال أجد طعام ،فأظل أصرخ وأبكي وأقول ألمي أريد الطعام ،وأقول من أخذ
الطعام فتقول عائشة ،وأقول هلا من أرجع الطعام فتقول يل علي ،فتقول يل أله علي فأظل أأله علي" فقلت هل تعرف
أن هذا شرك أكرب من دون هللا؟ فقال يل" :أًن مل أكن أعرف شيء" فاحلمد هلل أن هداه.
وأهم شيء كما قلت لكم هو أنه أتثر بكم كثريا ،وقال" :هؤالء اجملاهدون من أفضل الناس ،إن شاء هللا عندما أرجع
وأتعلم الدين سأهاجر كما هاجرمت ،وهو ذهب حىت يتعلم أمور دينه ألنه ال يعرف شيء عن دينه؛ وحنن نصحناه أن
يفعل هكذا ألنه ال يعرف أمور دينه؛ فنحن ركزًن على أنه ُيتاج جتمع ليتعلم أمور دينه ،وحنن شرطنا عليه أن يتعلم
على يد طلبة الشيخ الغنيمان ،هو نفسه قال هذا.
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طبعاً هذا الكالم ماذا يعين؟ يعين أننا نوصيكم وحنثكم على تزدادوا متمسكاً وعالقةً بكتاب ربكم؛ حفظاً وتالوةً
وعمالً ،وال تقبلوا أن هتجروا كتاب ربكم فهو احلصن احلصني ،وليس لإلنسان بعد هللا -سبحانه وتعاىل -إىل كتاب
ربه حافظًا ومنجيًا ،فهذه وهللا عربة.
فنوصيكم بكتاب هللا عز وجل حفظا وتالوة وعمالً ،فاتقوا هللا ،اتقوا هللا ،اتقوا هللا؛ فبني أيديكم وهللا سلعة ال تفرطوا
فيها ،أنتم على خري ُيسدكم عليه اجلن قبل اإلنس ،وما يكيد لكم اجلن واإلنس إال على هذا الدين ،فأنتم لستم يف
ِ
ِِ ِ
استَطَاعُوا)( )،
حرب مع اإلنس فقط فحىت شيعة اجلن ُياربونكم ( َوَال يََزالُو َن يُ َقاتلُونَ ُك ْم َح َّىت يَُرُّدوُك ْم َع ْن دين ُك ْم إِن ْ
وليس هلذه احلرب إال هذا اهلدف؛ يريدوا أن خيرجونكم من هذا الطريق؛ طريق اجلهاد؛ الذي هداكم هللا إليه والذي لن
تعود هذه األمة إىل سابق عهدها إال ابجلهاد وكلكم يعرف هذا.
وهللا وأكرر لكم ليس هلذا األمة بعد هللا -سبحانه وتعاىل -إال أنتم ،وهللا إ ّن مسؤوليتكم أمام هللا عز وجل مسؤولية
عظيمة؛ أنكم عرفتم احلق ،مسؤوليتكم أمام املوىل سبحانه وتعاىل أعظم ما تكون ،فاتقوا هللا يف أنفسكم وقدروا
أنفسكم قدرها ،اعلم أن لك قيمة أعظم ما تكون ،يعين أعداؤكم من اإلنس واجلن يقدرون قدركم ،فلماذا تفرط من
قدرك ي أخي؛ أنت لك منزلة عظيمة يف الدنيا واآلخرة إن شاء هللا ،فلماذا ترضى ابلذل؟
يف ،إذا ذكرمت اسم هللا وضربتموين
ومن النكت أننا سألنا هل يؤثر فيك الضرب؟ فقال" :يؤثر يف ً
كثريا ،أقل ضربة أتثر ّ
يف أي م كان يؤثر فيين" فقلت له :هل هناك مكان خاص؟ قال يل" :أي مكان يؤثر فيين ،وأحد اإلخوة سليمان كان
يضربين بشدة" ،فقلت له هذا "كنشي" ،فقال وما معىن كنشي؟ قلت له بدوي.
كثريا،
سألناه ي شباب عن تفجري اخلرب وتفجري الريض؛ فقال " :أًن مل أذهب هناك فأًن أجلس يف املدينة وال أجتول ً
ولكن مسعت اجلن يتكلمون فقالوا أهنم مل يعدموا أربعة بل أعدموا ثالث من اإلخوة األربعة" فقلت له :والرابع أين
ذهب؟ قال يل" :الرابع قتل يف التعذيب" .فقلت له اهلاجري؟ فقال يل" :أًن ال أعرف أمسه ولكن الذي أعرفه أن هذا
أمر متواتر عندًن؛ أهنم أعدموا ثالثة وأتوا بواحد رابع غريهم أما الرابع فقتل يف التعذيب".
فقلت له من قام بتفجري اخلرب؟ فقال يل" :أًن ال أعرف" وهو ال يتجول فهو صغري وقال" :هم كتبوا يف الصحف أهنم
شيعة وأهنم  6من الشيعة الكويتيني" فقلت له هل هذا الكالم صحيح؟ فقال يل "وهللا ال أدري".
وكنت أريد أن أسأله سؤال مهم ولكن مل أتذكر؛ كنت أريد أن أسأله عن اليهود يف املدينة ،وهل هناك يهود يف املدينة؟
سورة البقرة\217
()1091
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أحد اإلخوة كتب يل ورقة يقول إسأله عن الطالبان ،فقلت له هل تعرف عن أحداث أفغانستان؟ فقال " :أًن مل أخرج
من هذا املعسكر وال أعرف أحداث أفغانستان".
وهو متأثر جدا بكم وهللا ،وهو على فكرة رجع حىت يدخل يف الدين ،فهو رجع بنفسه أتثراً ابلقرآن وأتثراً بكم ،فهو
رجع بنفسه ،وهذا األمر ليس منا فال تظنوا أننا فعلنا شيء ،وقال" :أًن رجعت حىت أدخل يف دين هللا تعاىل على
أيديكم" وهذه من البشارات بل هي مجل من البشارات وهللا احلمد ،فهو يف األخري دخل يف دين هللا وأخذًن عليه
العهود واملواثيق.
[أحد اإلخوة يسأل الشيخ سؤال غري واضح؟]
قال أن له ساحر ،والساحر ُيلس يف مكة وحوله جمموعة كبرية من اجلن.)...( .

552

امللحق ( : )2كالم حول التكفري وضوابطه

(

):

2

 ...وقبل أن نبدأ ابحلديث عن الوجه اخلامس نذكر بعض الكالم ألهل العلم ،وعلى التحقيق فإن هذا املقام ليس هو
مقام احلديث عن هذا وإمنا هي من ابب ( ،)...وهذا الكالم حمله إن شاء هللا يف ذكر ضوابط التكفري). ..
خاصةً يف ابب الوعد والوعيد ومبحث
هامة ّ
ذاكرا قاعدة أصولية ّ
يقول الشيخ إبن عثيمني يف (نور على الدرب) ً
األمساء واألحكام اليت تتعلق إبثبات اإلميان لشخص ما وإبثبات الكفر لشخص ما ،وحنن سنتكلم -إن شاء هللا -عن
هذا ابلتفصيل يف مبحث مستقل ،يقول الشيخ إبن عثيمني:
"ولْيُ ْعلَم أن ابب التكفري موكول إىل الشرع كباب التحليل والتحرمي؛ فكما أنه ال عدول لنا عن حترمي ما حرم هللا وحتليل
ما أحل فال عدول لنا عن تكفري من كفره هللا -عز وجل -ورسوله ،وحنن عباد هلل -عز وجل -منتثل أمره وجنتنب هنيه
وأنخذ مبا ظهر لنا من أدلة الكتاب والسنة فإذا دلت النصوص على تكفري أحد بفعل شيء أو تركه وجب علينا أن
1
0
9
3
أنخذ هبا"( ) اه .
فيرتتب على هذه القاعدة أن نتعبد هللا إبسقاط هذه األحكام على من أسقطها هللا ورسوله عليه ،وقد أشرًن هلذا األمر
عند حديثنا عن (حقيقة اإلميان عند أهل السنة واجلماعة) ،فذكرًن هذا األمر عند حديثنا عن حقيقة اإلميان ،وذكرًن
أقوال مفصلة لعلماء جند ولشيخي اإلسالم إبن تيمية وإبن القيم يف تعني دراسة هذا الباب.
وعاد الشيخ وذكر هذه القاعدة يف موضعني من (اجملموع الثمني) األول يف اجمللد األول ص  48مث يف اجمللد الثاين ص
 ، 36وكالمه فيها من أنفس ما يكون يف ذكر أننا نتعبد هللا عز وجل إبسقاط أحكام الكفر على الكافر ،فلريجع إليها
من شاء ولكننا تركنها لضيق املقام ولطوهلا.
وكذلك من هذا القبيل ما ذكره الدكتور حممد بن عبد الرمحن اخلميس يف كتابه (بيان الشرك ووسائله عند علماء
احلنفية) ،وهي سلسلة مطبوعة ضمن مسائل ورسائل أهل السنة واجلماعة ،ولعل الشيخ معروف عند بعضكم ،يقول

 1092الكالم عند بداية امللف (.)32
( ) هذا
فتاوى نور على الدرب للشيخ إبن عثيمني -فتاوى الصالة -ابب حكم الصالة -حتت السؤال (هل ُيوز لالبن الدعاء ألبيه
()1093
الذي مات اتركاً للصالة؟).
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9

الدكتور اخلميس" :إن احلق أعز وأغلى من كل أحد ،وال ينبغي أن تكون هتمة التكفري سي ًفا مسلطًا على رقاب أهل
9
4
احلق مينعهم من إطالق إسم الكفر على من يستحقه"( ) اه .
والذي يقبل أن يداهن وُيامل يف دينه فليكرب على نفسه أر ًبعا ،ويف عصرًن هذا كل من يكفر الطواغيت أتيت البياًنت
ترتى أبنه تكفريي وأنه خارجي إىل آخر هذه األقوال اليت ال تساوي شيء ،واليت تعرب يف املقام األول عن تفاهة
أصحاهبا وعن جنب نفوسهم وعن دًنئتهم.
واألعجب من ذلك أًن كثري منا بدل أن يتواصوا ابحلق أصبحوا يتواصي يف التحذير من احلق ،وهذا األمر لو صدر من
عامية لكان له وجه ،أما أن يصدر من أخ ملتزم يدعي أنه جماهد يف سبيل هللا فهذا أمر عجيب.
ومن هو على هذه الشاكلة هو من األموات وإن ظن أنه من االحياء ،فهناك أقوام حذرهم هللا -عز وجل -أن حتبط
أعماهلم وهم ال يشعرون وهم الصحابة الكرام أفضل اخللق بعد األنبياء ،وكما قلنا هذه األقوال ال تصدر إال نفس دنيئة
فضال عن اإلسالم يعلم اإلنسان الشجاعة واجلرأة فال خياف من أحد ويعلن ما يعتقده ،فإن
وعن مهة خاملة ،فاجلهاد ً
كان حق متسك به ،وإن كان ابطل نُصح فيه وتركه ،أما أن تلجأ هلذه الوسائل اخلبيثة فهذا ال ينم إال عن دًنئة.
ص ِر * إِ َّن ِْ
اإلنْ َسا َن لَِفي ُخ ْس ٍر *
كما قلنا مدح هللا -عز وجل -عباده املؤمنني أهنم يتواصون ابحلق ،فقال تعاىل ( َوالْ َع ْ
9
إَِّال الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
عن
لص ْرب)( ) ،أما حنن فصرًن نت5واص فيما بيننا ابلصد
اص ْوا ِاب َّ
َ َ ََ
اص ْوا ِاب ْحلَِّق َوتَ َو َ
الصاحلَات َوتَ َو َ
احلق والتنفري والتحذير من ،فنحن يف عصر إنقلبت فيه املوازين ،بل يتطوع البعض يف تصوير الرسائل اليت تصد عن
إتباع احلق ،وكما قلنا من قبل:
**

وعند هللا جتتمع اخلصوم

إىل داين يوم الدين منضــي

ستعلم يف احلساب إذا التقينا **

غدا عند اإلله من امللوم

وهللا لو تذكر من يتكلم هذا املقام الذي يفصل فيه بني العباد ح ًقا وصدقًا لتورع من التلفظ عن تلك الكلمات،
والعجيب أمن يتورعون عن احلديث عن الطواغيت وال يتورعون عن احلديث عن إخواهنم الذي شاركوهم وأكلوا معهم
وضحكوا معهم  ،األعجب من ذلك الذي يقابله بوجه طلق وإبتسامة عريضة صفراء ويكن له يف صدره ما هللا به
عليم ،فأي دين هذا ،وأي قيام للليل وقرائة للقرآن؛ هذه األمور كما قال إبن القيم من العبادات ال خيتلف فيه العامي
1094طلع عليه وهذا تفريع حريف لكالم الشيخ.
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عن العامل ،فليست هذه مقام التقوى بل مقام التقوى أن تنصف من نفسك وتنصف خصمك ،ولكن كما قال
الشاعر :ليس لتقي رأي ،وهؤالء هبذا أظهروا أمرين؛ اجلهل احملض مث قلة الدين وإًن هلل وإًن إليه راجعون.
اتهلل ما بعد البيان ملنصف

إال العناد ومركب اخلذالن

...

مث الكذب واإلفرتاء والتقول ابلكذب.
يقول الدكتور اخلميس" :إن احلق أعز وأغلى من كل أحد ،وال ينبغي أن تكون هتمة التكفري سي ًفا مسلطًا على رقاب
9
6
أهل احلق مينعهم من إطالق إسم الكفر على من يستحقه"( ) اه .
أصال لبيان هذا.
ولعلماء جند الكرام كالم طويل على هذه اجلزئية على احلديد ولكن كما قلن املقام ليس ً
ويقول الدكتور القحطاين يف كتابه املشهور (الوالء والرباء) " :فلقد صرًن يف عصر يستحي فيه أن يقال للكافر :ي
7
كافر!! بل زاد األمر عتواً بنظرة اإلعجاب واإلكبار والتعظيم واملهابة ألعداء هللا "( ) اه .
وهذا الكالم صحيح والواقع خري شاهد ،بل جند هذا الكالم عند بعض الذين ينتسبون للجهاد ،وليس كل من إنتسب
للجهاد جماهد وليس كل دعي تقي.
وه ْم إِنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِرُكو َن)( ):
كذلك يقول الشيخ سفر احلوايل يف كتابه (العلمانية) تعلي ًقا على قوله تعاىل ( َوإِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ
"هل يبقى بعد ذلك جمال للشك أو الرتدد؟! [أي يف كفر احلاكم بغري ما أنزل هللا] احلق أنه ال جمال لشيء من ذلك،
ولكن الغياب املذهل حلقائق اإلسالم من العقول والقلوب ،والغبش الكثيف الذي أنتجته عصور االحنراف ،هذا وذاك
مها اللذان ُيعالن كثرياً من الناس يثريون شبهات متهافتة مل تكن لتستحق أدىن نظر لوال هذا الواقع املؤمل .ومن هذه
الشبهات استصعاب بعض الناس إطالق لفظ الكفر أو اجلاهلية على من أطلقهما هللا تعاىل عليه من األنظمة
0
9
9
واألوضاع واألفراد ) (" ..اه .
ولكن األمر كما قال إبن القيم:
ال توحشنك غربة بـ ـ ــني الورى ...

أو ما علمت أبن أه ـ ـ ـ ــل السنة

فالناس كاألموات يف احلسبان

...

الغرابء حقا عند كل زم ـ ــان

1096أطلع عليه وهذا تفريع حريف لكالم الشيخ.
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قل يل مىت سلم الرسول وصحبه

...

من جاهل ومع ـ ـ ـ ـ ــاند ومنافق ...
عمن يريدون اإللتقاء مع الباطل وال يستطيعون املواجهة:
ويقول ّ
وغدت بصائرهم كخفاش أتى ...
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والتابعون هلم على اإلحســان
وحمارب ابلبغي والط ـ ــغيان
ضوء النهار فكف عن طريان

حىت إذا ما الليل جاء ظـالمه ...

أبصرته يسعى بكل م ـ ـ ــكان

وكذا عقولكم لو استشـ ــعرمت ...

اي قوم كاحلشرات والـ ــفريان

أنست إبحياش الظالم وما هلا ...

مبطالع األنوار قط يـ ـ ـ ــدان

امللحق ( : )3تعليق الشيخ على شريط (الكفر كفران) للشيخ األلباين

(

) -:

0

 .....الواقع الذي نعيشه –كما ذكرًن مر ًارا -هو التحقيق واقع غري مسبوق ،ألن الذي إستعرض التاريخ اإلسالمي
مثيال له ،حىت عصر التتار كما ذكرًن من قبل مل يكن مثله ،فالفنت متوج
حىت يف أشد هذا التاريخ ظالما ال يكاد ُيد ً
عودا ،فإًن هلل وإًن هلل راجعون.
عودا ً
موجا ،كلما ذهبت فتنة حلقتها فتنة ،تعرض الفنت على القلوب ً
ً
أخريا شريط من أجزاء متعددة وهو
فهذا العصر صار فيه احلق ضعي ًفا وقل فيه الناصر واملعني ،كما قلنا  ..نقول ظهر ً

وزورا  ...وعلم هللا أهنا من أشد وألد أعداء اإلسالم ،وأهنا حرب لتشويه ذلك الدين ،وأهنم
اخلوارج؟؟ّ ..
ظلما ً
املسماة ً
أول من يعادوا؛ يعادوا السلف الصاحل من أهل القرون الثالث األوىل.

لذلك احلديث يدور حول أخطر قضية من قاضيا اإلعتقاد ،يدور حول اإلميان والكفر ،مىت يثبت للمرء عقد اإلميان
ومىت ينتفي هذا العقد ،والشريط بال أدىن مبالغة مليء ابلطامات والفواحش ،..مليء كما قال إبن حزم ب  ،..ونسأل
هللا -عز وجل -أن يرزق صاحبه الرجوع للحق.
وهلل املشتكى من أهل عصر يعرفون احلق ابلرجال وال يعرفون الرجال ابحلق ،والشريط كما قلنا ُيتاج منا لوقفة يف
عرضا عند حديثنا عن ضوابط التكفري ،ولكن
سلسلة خاصة ،وإن شاء هللا نتعرض لبعض النقاط املذكورة يف الشريط ً
أرًن أن نذكر بعض املقوالت ،والشريط ألحد األعالم ،يف تلك املقوالت واليت هلا صلة وثيقة مبوضوع احلاكمية قول

صاحب الشريط حبرفه ولفظه-:
مثال وبني من يعصي هللا أبن ُيكم بغري ما أنزل هللا".
"ال فرق بني من يعصي هللا أبكل الريب ً
ولو أردًن أن نعلق على ما جاء يف الشريط فسنحتاج لعدة لقاءات ،وما يف مضمون الشريط أكثر بكثري من تلك
اجلملة ولكنّا إخرتًن فقط النقاط املتعلقة ابحلاكمية ،وهذا الكالم ُيري على أصول املرجئة يف املساواة بني الذنب الذي
كفر ابإلمجاع من اإلستبدال والتشريع واحلكم بغري ما أنزل هللا.
هو أكل الراب وبني الفعل املكفر والذي هو ٌ
هناية امللف ( )32وبداية امللف (.)33
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والحظ أن الشيخ يتكلم عن احلكم بغري ما أنزل هللا وليس عن ترك احلكم بغري ما أنزل هللا ،لو تكلم عن الثاين لكان
األمر خفي ًفا ولكنه تكلم عن احلكم بغري ما أنزل هللا ،أي اإلستبدال والتشريع مث إنفاذ هذا التشريع ،فساوى بني الذنب
اجملرد وبني الفعل املكفر ،وهذا ال ُيري إال إىل أصلني؛ إما على أصل اخلوارج الذي يساوون بينهما فيحكموا على
احدا ،أو ُيري على أصول املرجئة ،فال يفرق بني
صاحب الذنب ابلكفر املخرج من امللة ،ويسوقون األمور مساقًا و ً
الفعل الذي هو كفر ابإلمجاع بني الذنوب ،فيأخذ ابلتناقض الذي ويقع فيه اجلانبني ،وهدى هللا أهل السنة واجلماعة
للقول الوسط فيفرقون بني الذنب الذي ليس كفر وبني الفعل املك ّفر الذي هو كفر ابإلمجاع.
ُ
ِ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن) على أولئك املسلمني ألهنم
َنزَل َّ
اَّللُ فَأ ُْولَئِ َ
كذلك قال" :ال ُيوز سحب هذه اآلية ( َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أ َ
خيتلفون عن املشركني أبهنم ءامنوا مبا أنزل هللا ولكن إمياهنم مبا أنزل هللا مل يقرتن به العمل".
فسمى هؤالء احلكام بداية مسلمني وعلل ذلك أبهنم ءامنوا مث مل يقرتن إمياهنم مبا أنزل هللا ابلعمل! .وهل يصح اإلميان
بدون عمل؟ وهل يسمى اإلميان إميان بدون عمل؟ ولكنها أصول املرجئة اليت ُيري عليها ،وحنن فصلنا هذا الباب يف
مبحث مستقل ودراسة مستفيضة (حقيقة اإلميان عند أهل السنة واجلماعة) ،ونقلنا اإلمجاع الذي نقلناه عن عدد كبري
من األئمة -سواء يف الصدر األول أو يف العصر احلديث -أن اإلمجاع منعقد أن اإلميان حقيقة مركبة وأنه قول وعمل.
مث قال" :بينما أولئك الكفار الذين أنزلت فيه تلك اآليت جحدوا ما أنزل هللا قلبًا وقالبًا".
وحنن فصلنايف ذكر صفة فعل اليهود اليت كفروا هبا ومل جند هذا املعىن الذي ذكره وال يف رواية ضعيفة ،بل وجدًن أهنم
عرفوا احلق وكانوا يوقنون أن حد هللا يف الزًن هو الرجم ،بل كانوا يعتقدون صحة حكم هللا وبطالن حكمهم ،يقول إبن
(

كثري " :مث خرجوا عن حكمه ،وعدلوا إىل غريه مما يعتقدون يف نفس األمر بطالنه وعدم لزومه هلم".

تفسري إبن كثري ط دار الكتب العلمية .106\3
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فهم كانوا يعرفون ح ًقا ويقينًا أن حكم هللا يف الزًن هو الرجم ،بل كانوا يعرفون أحكام الزًن والرجم بصورة تفصيلية ،وحنن
نقلنا لكم الروايت على ذلك ،فأين هذا الكالم أهنم جحدوا ما انزل هللا قلبًا وقالبًا ،ليس هلا أي إشارة ال يف كتاب وال

يف سنة وال يف أثر.

نص يصرح ويدل
واستمع لتلك املقولة اليت تقشعر منها األبدان ويقشعر منها الشعر ،يقول" :ال يوجد يف الشريعة ً
أبدا ٌ

داللة واضحة على أن من آمن مبا أنزل هللا ولكنه مل يفعل شيئًا مما أنزل هللا فهذا كافر".

سبحان هللا يقول ليس عندًن دليل والشريعة كلها من أوهلا آلخره دليل على يف املسألة ،الشريعة بكلياهتا وبتفاصيلها
وجبزئياهتا وقواع ده الكلية دليل على هذه املسألة ،فعند الشيخ الذي يؤمن مث ال يعمل أي عمل حنكم له ابإلميان بل
وجنعله من والة األمور ونسبغ عليه األلقاب!.
وحنن نقلنا اإلمجاع على لسان شيخ اإلسالم إبن تيمية على كفر من هذا حاله وصفته ،بل لشيخ اإلسالم كالم شديد
فيمن يقول هذه املقولة ،ومن شاء أن يرجل له فلينظر يف جمموع الفتاوى  ،209\7ويف مسائل اإلعتقاد ألبو بكر
اخلالل اليت نقلها عن اإلمام أمحد بن حنبل كالم أشد فيمن يقول هذه املقولة ويتبنّاها ،وكفى أن هذه مقولة جهم بن
صفوان رأس املبتدعة.
حنن صرًن يف عصر عجيب يقال فيه" :أرى َّ
أن مقولةَ :د ْع ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل ،كلمة حكيمة تصلح لزماننا؛
أمرا مقضيًا ال مرد له ،وال طاعن عليه ،وال حميد عنه "
ذلكم أن االنفصام بني الدين وبني الدولة صار ً

(

).

القائل هو الشيخ إبراهيم شقرة ،كما يف كتابه "هي السلفية ،نسبة وعقيدة ومنهجا" ص ،184وقد اتب الشيخ عن هذا
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وأنت تعرفون حكم من قال هذا الكالم ،وانظر كيف يستدل ابلقدر ليس على املعاصي بل على الكفر ،ومعروف
كالم شيخ اإلسالم إبن تيمية فيمن يستدل ابلقدر على املعاصي فما ابلكم مبن يستدل به على الكفر حىت يربر
لنفسه .مث يدعي أنه يتبع منهج سلفي.
وهذه وهللا كلمات لو أن القلوب حية النفجرت غيظًا ،يقوهلا علم من األعالم ،وهذا كما قلنا وهللا غيض من فيض.
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امللحق ( :)4إستطراد عن حال املرجئة اليوم

(

)- :

3

وهنا أمر عجيبُ ،يعل املرء حريان ،وهو أن هؤالء القوم يف عصرًن احلاضر -وهو دأب املبتدعة يف كل زمان -يف
الوقت الذي جعلوا فيه القرآن متشابه بل جعلوا الشريعة كلها من املتشابه؛ يف نفس الوقت ُيعلون كالم شيوخهم
وقواعدهم وشروطهم الباطلة اليت مل ينزل هبا هللا من سلطان؛ ُيعلوهنا من احملكمات ،ويردون الكتاب والسنة واإلمجاع
لكالم شيوخهم ،فتقول له قال هللا وقال الرسول واإلمجاع منعقد ويقول لك قال الشيخ؛ فجعل الكتاب متشابه وجعل
السنة متشابه وجعل اإلمجاع متشابه وجعل كالم شيخه وقواعده وشروحه الباطلة من احملكمات الواضحات اليت يرد
ضالال مبني.
إليها الكتاب والسنة ،وكفى هبذا ً
فأوال حصروا معىن اإلميان
واألمثلة على هذا كثري؛ منها أن هؤالء القوم إشرتطوا شروطًا ما أنزل هللا هبا من سلطانً ،
على التصديق ،وجعلوا الشريعة كلها بكتاهبا وسنتها وإبمجاعها ليس فيها دليل على أن اإلميان قول وعمل ،وإن كانوا
هم يف األمور النظرية يقولون اإلميان قول وعمل؛ ولكن هذا كالمهم تنقضه تقريراهتم ،مث ُيعلون هذا األصل من
احملكمات اليت ترد إليها النصوص الشرعية.
كذلك إشرتطوا يف تكفري من يقع يف املكفرات الواضحة كمن شرعوا غري ما أنزل هللا؛ إشرتطوا لتكفريهم أن يكفروا
قلبًا وقالبًا ،وليس هلم سلف يف هذه املقولة إال جهم بن صفوان ،ومعبد اجلهين ،بشر املريسي ،فهذه أسانيدهم وهؤالء

على التحقيق سلفهم ،وإن كانوا من أشد الناس تبنيًا لشعار السلفية.

كذلك من مقوالهتم أن سوء الرتبية مانع من موانع التكفري ،فالشيخ األلباين يقرر يف أكثر من شريط أن الذي يسب
بياأن ليس له حكم يف كتاب هللا إال أن يُضرب ،وهذا مل يقله حىت اجلهمية ،وشيخ اإلسالم
عياًن ً
جهارا ً
هنارا ً
هللا ورسوله ً

يقرر يف كتبه أن الذي يسب هللا ورسوله ممن إنعقد على كفره اإلمجاع وأن الذي يسب النيب -عليه الصالة والسالم-
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ظاهرا وابطنًا وال يستتاب ويقتل فهو زنديق كما صرح يف كتابه (الصارم املسلول على شامت الرسول) والكتاب
فهو ٌ
كافر ً

كله حول هذه املسألة.

كذلك منهجهم يف التغيري هو التصفية والرتبية فهذا تعطيل إلمجاع العلماء أن احلاكم إذا إرتد فيخرج قتاله ،وال أعلم
تربية من؟
كذلك الشيخ يرى أنه من موانع التكفري هلؤالء احلكام أن يصلون ويصومون ،وهذا بعينه قول املرجئ ،وأين هو من
قتال الصحابة الكرام ملانعي الزكاة الذي كانوا يصلون ويصومون؛ وما منعوا الزكاة إال لتأويل ،فاإلمجاع منعقد على قتاهلم
رغم أهنم يصلون ويصومون؛ وارجع لكالم شيخ اإلسالم إبن تيمية.
جدا) يرد لك
فهذه الرتهات املتهافتة صارت هي احملكمات يف ديننا ،وصرت إذا ًنقشت أحد هؤالء (السلفيّني ً
الكتاب والسنة واإلمجاع هبذه التقريرات اليت تفرد هبا جهم بن صفوان ،وكفى هبذا عار وشنار.
أيضا وهو يتكلم عن حديث عبادة بن الصامت –رضي هللا عنه" : -ويف احلديث اآلخر« :ما مل
يقول الشيخ األلباين ً

تروا كفراً بواحاً» فإذا رأينا الكفر الصريح وحنن ال نستطيع أن نقاتلهم فما الفائدة من إاثرة هذا املوضوع سوى تشغيل
أنفسنا أوالً مبا ليس هو األهم ابلنسبة إلينا كطلبة عل ٍم وفِ ْق ٍه ،واثنياً :مبا قد يضرًن يف حياتنا اإلسالمية".
أيضا من األصول اليت يراد هلا أن تقرر وأن تصبح من منهج أهل السنة واجلماعة ،وهو اإلحتجاج ابلقدر" ،فإذا
وهذا ً
رأينا الكفر الصريح وحنن ال نستطيع أن نقاتلهم فما الفائدة من إاثرة هذا املوضوع" ،فقال كما قال صاحبه وقرينه:
(

أمرا مقضيًا ال مرد له ،وال طاعن عليه ،وال حميد عنه"
"االنفصام بني الدين وبني الدولة صار ً

).

القائل هو الشيخ إبراهيم شقرة ،كما يف كتابه "هي السلفية ،نسبة وعقيدة ومنهجا" ص ،184وقد اتب الشيخ عن هذا
()1104
املنهج وتربأ منها ورجع ملذهب أهل السنة واجلماعة ،ثبته هللا على احلق.
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فالشيخ يقول ما القائدة من هذه القضية؟ اتركوا هذه األمور فهي غري مهمة  ،وهو يتكلم عن أصل من أصول الدين
وقضية عقائدية ،ويتكلم عن الوجه اآلخر للتوحيد واإلميان ،فانظر هلذا التهوين ألمور العقيدة والتوحيد ،فيقول هذه
األمور تسبب "تشغيل أنفسنا أوالً مبا ليس هو األهم ابلنسبة إلينا كطلبة عل ٍم وفِ ْق ٍه".
سبحان هللا! هن يتكلم عن التوحيد والعقيدة ،وعن أصل الدين الذي هو أول ما يبدأ به طالب العلم ،شيخ اإلسالم
حممد بن عبد الوهاب -قدس هللا ثراه -يقرر أن أصل الدين وقاعدته أمران؛ اإلميان ابهلل والكفر ابلطاغوت .وال يتحقق
إميان العبد إال إذا كفر ابلطاغوت .وهو الركن الثاين لشاهدة التوحيد (ال إله إال هللا) ،وال أعلم أبي شيء نشغل أنفسنا
عن هذا األمر؟ هل ابحلمالت على الدعاة واملصلحني ورميهم ابلبدع؟
والعجيب أن الشيخ نفسه الذي يهون من أصل الدين ،ويهون من الركن الثاين من أركان التوحيد هو بنفسه يعلنها
حرب ضروس على كل من خيالفه يف مسألة فرعية ،ويبدعه ويضلله ،ففي املسائل الفرعية يقيمون الدنيا وال يقعدوهنا،
أما يف أصل الدين فيكتفي هبذا التأويل ويقول ماذا نفعل هبذه القضية إتركوها ،فيقول الشيخ عن قضية وضع اليدين
بعد الرفع من الركوع يقول" :وال شك أهنا بدعة ضاللة" ويف ركن التوحيد يقول" :إتركوًن منها".
وحنن ذكرًن من قبل مقولة الشيخ إبن عثيمني أننا متعبدين بتكفري من كفر؛ فيقول الشيخ" :ولْيُ ْعلَم أن ابب التكفري
موكول إىل الشرع كباب التحليل والتحرمي؛ فكما أنه ال عدول لنا عن حترمي ما حرم هللا وحتليل ما أحل فال عدول لنا
عن تكفري من كفره هللا -عز وجل -ورسوله ،وحنن عباد هلل -عز وجل -منتثل أمره وجنتنب هنيه وأنخذ مبا ظهر لنا من
(

أدلة الكتاب والسنة فإذا دلت النصوص على تكفري أحد بفعل شيء أو تركه وجب علينا أن أنخذ هبا"

) اه .

جدا).
فالتكفري أمر شرعي أمرًن هللا به كما أمرًن ابلصالة والصيام ي أيها (السلفيون ً

فتاوى نور على الدرب للشيخ إبن عثيمني -فتاوى الصالة -ابب حكم الصالة -حتت السؤال (هل ُيوز لالبن الدعاء ألبيه
()1105
الذي مات اتركاً للصالة؟).
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مث يقول الشيخ األلباين" :واثنياً :مبا قد يضرًن يف حياتنا اإلسالمية" ،وما أعجب قوله هذا ،فهو يقول ُيب أن ال هنتم
أوأل ألننا طلبة علم وهذه القضية غري مهمة ،والسبب الثاين أن احلديث عنها قد يضرًن يف حياتنا ،هللا
هبذا املوضوع ً
أكرب على األخذ ابلعزمية وهللا أكرب على اهلمم العالية وهللا أكرب على القدوات واألسوات.
ورحم هللا اإلمام أمحد عندما وقف وحده ليدافع عن دين هللا أمام أمة أبكملها ،فلماذا مل يقل اإلمام أمحد هذه املقولة،
وملاذا مل يقل لو جهرت هبذه الكلمة فسأضر نفسي فأًن أشتغل ابلتأليف وطلب العلم ،وتلك األمور اليت فنت هللا هبا
العباد والعلماء ،رغم أنه كان وحده ،وأشد الناس قرًاب منه تركوه ،ورغم ذلك مل يثنيه هذا عن اإلتيان ابمليثاق الذي أخذه

على العلماء.

يقول له املعتصم :ي أمحد كلهم على ضاللة وأنت وحدك على احلق؟ فيقول له نعم.
وملاذا مل يقلها الشيخ حممد بن عبد الوهاب عندما جاء يف عصر إنتشر الشرك يف العامل وعم البالد والعباد ،فلماذا مل
يقل هذه املقولة؟ وملاذا حتمل اهلجر واإلبعاد اإلذالل وقتل من أتباعه وأحبابه الشيء الكثري؟ وملاذا مل يقلها األنبياء؟
وملاذا أييت النيب يوم القيامة ومعه الرجل والنيب ومعه الرجالن؟
وسبحان هللا نفس اآلية اليت تتحدث عن تكفري احلكام بغري ما أنزل هللا ترد على الشيخ مقولته ،فقبل قوله تعاىل (ومن
ِ
مل ُيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون) يقول املوىل( :فَ َال َختْ َشوا النَّاس و ِ
ُ َ َ ْ
اخ َش ْون َوَال تَ ْشتَ ُروا ِآب َيِيت َمثَنًا قَل ًيال َوَم ْن َملْ
ك ُه ُم الْ َكافُِرون) ،فاآلية ختاطب كل من خاف أن يصدح ابحلق ،فالشيخ نقول ال نتلك يف
َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
هذا املوضوع ألنه قد يضرًن يف حياتنا؛ فنقول للشيخ يف نفس اآلية اليت تسقط احلكم على احلكام يقول تعاىل (فَ َال
اخ َش ْو ِن) .فالراحة والدعة والطمأنينة والتصنيف والشهرة واملدارس والندوات مثن قليل يف جنب اآلخرة.
َّاس َو ْ
َختْ َش ُوا الن َ
وقد تكلمنا عن هذه اآلية وذكرًن ملاذا جاءت هذه العبارة هنا ،وهذا املثال الواقعي أيكد لك ملاذا ذكرها هللا يف هذا
املقام ،فهي حكمة رابنية ،وهذه آية من آيت صدق القرآن ،فاهلل تعاىل ذكر هذه العبارة قبل أن يسقط احلكم على
اخ َش ْو ِن
َّاس َو ْ
هؤالء احلكام ألنه يعرف أنه سيأيت من يقول هذه ملقولة "قد تضرًن يف حياتنا) ،فنقول له( :فَ َال َختْ َش ُوا الن َ
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ك ُه ُم الْ َكافُِرون) (الظاملون) (الفاسقون) ،شاء من شاء وأىب
َوَال تَ ْشتَ ُروا ِآب َيِيت َمثَنًا قَلِ ًيال َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ

من أىب.

صَر ِمْن ُه ْم)
ونقول له كذلك قوله تعاىلَ ( :ولَ ْو يَ َشاءُ َّ
اَّللُ َالنْتَ َ
احلكمة من اإلبتالء والفنت واحملن ،وأين متييز الصفوف ،وأين احملك واملقام الذي يتميز به الصادق من الدعي؟.

0
6
لكن أين
لقضى هلؤالء الطواغيت و
) ،ولو يشاء هللا

(

فسلعة هللا غالية وال تنال ابلدعة والسكون والشهرة ،وال تنال إال على األشالء والدماء .يقول تعاىل ( َولَْو يَ َشاءُ َّ
اَّللُ
ِ
ض والَّ ِذين قُتِلُوا ِيف سبِ ِيل َِّ
ِ
صر ِمْن ُهم ولَ ِكن لِي ْب لُو ب ْع َ ِ
صلِ ُح َاب َهلُْم *
اَّلل فَلَ ْن يُض َّل أ َْع َما َهلُْم * َسيَ ْهدي ِه ْم َويُ ْ
َالنْتَ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
َ
ض ُك ْم ببَ ْع ٍ َ َ
0
7
اَّللِ أ َْو ُمت ُّْم
اإلبتالء ذكر الشهادة.
اجلَنَّةَ َعَّرفَ َها َهلُْم)( ) ،فبعد أن ذكر
َويُ ْد ِخلُ ُه ُم ْ
يقول تعاىل ( َولَئِ ْن قُتِْلتُ ْم ِيف َ1سبِ ِيل َّ
8
اَّللِ ُْحت َش ُرو َن)( ).
اَّللِ َوَر ْمحَةٌ َخْي ٌر ِممَّا َُْي َمعُو َن َولَئِ ْن ُمت ُّْم أ َْو قُتِْلتُ ْم َِإل َىل َّ
لَ َم ْغ ِفَرةٌ ِم َن َّ
وإن قال الشيخ هذه املقولة "أن الصدع يف احلق قد يضرًن يف حياتنا" ،فنقول له( :امل (*) أ ِ
اس أَ ْن يُْت َرُكوا أَ ْن
َ
َحس َ
ب النَّ ُ
ي ُقولُوا آمنَّا وهم َال ي ْفت نو َن (*) ولََق ْد فَت نَّا الَّ ِذين ِمن قَبلِ ِهم فَلَي علَم َّن َّ َّ ِ
ص َدقُوا َولَيَ ْعلَ َم َّن الْ َك ِاذبِني)( ) ،نذكره
َ َ ُ ْ ُ َُ
َ َ
ين َ
َ
َ ْ ْ ْ َْ َ
اَّللُ الذ َ
بتلك البدهيات لكل من طالع القرآن ولو مرة واحدة وهو العامل اجلهبذ احملدث الفقيه األصويل ،ولكن احلق ال يعرف
كبري.
ونقول له كما قال إبن القيم رمحه هللا:
واصدع مبا قال الرسول وال ّتف
فاهلل انصر دينه وكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابه
سورة حممد\ .4
()1106
سورة حممد\.6-4
()1107
سورة آل عمران\ .158-157
()1108
سورة العنكبوت\ 2-1
()1109
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من قلة األنصار واألعوان
وهللا كاف عبده أبم ـ ـ ــأن

1
0

ال ّتش من كيد العدو ومــكرهـم

فقتاهلم ابلكذب والـ ــبهتان

...

وكما قال:
...

ألجاهدن عداك م ـ ـ ـ ـ ــا أبقيتين
وألفضحنهم على رؤوس امل ـ ــال ...
ال ّتش من كيد العدو ومــكرهـم

وألجعلن قتاهل ـ ـ ــم ديداين
وألفرين أدميهم بلـ ـ ــساين
فقتاهلم ابلكذب وال ـ ــبهـتان

...

مـ ـ ــوتوا بغيظــكم فريب عالـ ــم ...

بسرائر منكم وخبث جنــان

فاهلل انص ـ ــر دين ــه وكتـ ـ ـ ــابه

...

ورسوله ابلعلم والسلط،ــان

واحلق ركـ ـ ــن ال يق ــوم هلــده

...

أحد ولو مجعت له الثقــالن

اَّلل ِميث َ َّ ِ
ِ
َخ َذ َُّ َ
ولكن هو امليثاق الذي أخذه هللا تعاىل على كل من أويت الكتاب ( َوإِ ْذ أ َ
اب لَتُبَ يِّنُنَّهُ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
اق الذ َ
1
لِلن ِ
احلق" ،ولو ضرب وحبس
َّاس َوَال تَكْتُ ُمونَهُ)( ) ،فالعامل كما ذكر 0شيخ اإلسالم إبن تيمية 1ال ُيوز عليه أن يكتم
وأوذي أبنواع األذى ليدع ما علمه من شرع هللا ورسوله الذي ُيب اتباعه واتبع حكم غريه كان مستحقا لعذاب هللا
) اه .

(

"

1

1

1

1

حمكما جعلوا الكتاب والسنة واإلمجاع متشاهبًا ،يقول:
يقول إبن القيم يف هؤالء الذين جعلوا كالم شيوخهم ً
جعلوا كالم شيوخهم نــصا له اإل

...

وكالم ابريهم وقول رس ـ ـ ــوهلم ...
سورة آل عمران\.189
()1110
جمموع الفتاوى .373\35
()1111
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حكام موزوان به النصـ ـ ــان
متشاهبا حمتمال ملعـ ـ ـ ـ ــان

1

إن وافقا قول الشيوخ فمـ ـ ــرحبا

...

إما بتأويل فإن أعيا فتفـ ـ ـ ــويض

أو خالفت فالدفع ابإلحس ــان
...

ونرتكها لقول فل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

فاعجب لعميان البصائر أبصروا

...

كون املقلد صاحب الربهـان

من مل يكن يكـ ـ ــفيه ذان فال كفا

...

هـ هللا شر حوادث األزم ــان

من مل يك يشـ ـ ــفيه ذان فال شفا

...

هـ هللا يف قلب وال أبـ ـ ــدان

من مل يغن ـ ـ ـ ــيه ذان رماه رب ...
من مل يك ـ ــن يهديه ذان فال هدا
إن الكـ ــالم مع الكبار وليس مع
أوساخ هذا اخل ـ ـ ـ ـ ــلق بل أنتانه ...

العرش ابإلعدام واحل ــرمان
...

...

هـ هللا سبل احلق وال ـ ــإميان
تلك األراذل سفلة احل ـ ــيوان

جيف الوجود وأخبث اإلنسان

حمكما ويرد الكتاب والسنة واإلمجاع وُيعها متشابه نقول فيه كما قال إبن
وابلفعل الذي يقدم كالم الناس وُيعله ً
القيم:
إن الكـ ــالم مع الكبار وليس مع
أوساخ هذا اخل ـ ـ ـ ـ ــلق بل أنتانه ...
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تلك األراذل سفلة احل ـ ــيوان

جيف الوجود وأخبث اإلنسان
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اَّلل َعلَْيه َوإِنَّهُ لَف ْس ٌق َوإِ َّن الشَّيَاط َ
ني لَيُ ُ
ُْ
ُْ
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أَطَ ْعتُ ُم ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ َّ ِ
ك
ني َهلُُم ا ْهلَُدى الشَّْيطَا ُن َس َّو َل َهلُْم َوأ َْملَى َهلُْم (َ )25ذل َ
ين ْارتَ ُّدوا َعلَى أ َْد َاب ِره ْم م ْن بَ ْعد َما تَبَ َّ َ
النص الثاين :قال تعاىل (:إ َّن الذ َ
ِِ
ِ
اَّللُ َسنُ ِط ُيع ُك ْم ِيف بَ ْع ِ
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ض ْاأل َْم ِر َو َّ
ين َك ِرُهوا َما نََّزَل َّ
أبَن َُّه ْم قَالُوا للَّذ َ

اَّللِ والْم ِسيح ابن مرَمي وما أ ُِمروا إَِّال لِي عب ُدوا إِ َهلا و ِ
ِ ِ
النص الثالثَّ :
اح ًدا َال إِلَهَ إَِّال ُه َو
(اختَ ُذوا أ ْ
َ ُْ ً َ
َحبَ َارُه ْم َوُرْهبَانَ ُه ْم أ َْرَاب ًاب م ْن ُدون َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ
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ِ
ِِ
ِ
الدليل الثاين قوله تعاىلَ ( :ك َذلِ َ ِ ِ ِ
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ِِ ِ ِ
ِ
ِ
الدليل الرابع( :وَال َأتْ ُكلُوا ِممَّا َمل ي ْذ َك ِر اسم َِّ ِ
وه ْم إِنَّ ُك ْم
اَّلل َعلَْيه َوإِنَّهُ لَف ْس ٌق َوإِ َّن الشَّيَاط َ
وحو َن إِ َىل أ َْوليَائ ِه ْم ليُ َجادلُوُك ْم َوإِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ
ني لَيُ ُ
ُْ
َ
ُْ
لَ ُم ْش ِرُكو َن)232 ................................................................................................... .
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َّسيء ِزيدةٌ ِيف الْ ُك ْف ِر يض ُّل بِِه الَّ ِذين َك َفروا ُُِيلُّونَه عاما وُُي ِرمونَه عاما لِي و ِ
الدليل األول :قوله تعاىلِ َّ :
اطئُوا ِع َّدةَ َما َحَّرَم َّ
َُ
(إمنَا الن ُ َ َ
اَّللُ
ُ َ ً َ َّ ُ ُ َ ً ُ َ
َ ُ
ِ
ِ
ين) 244 ...............................................
اَّللُ ُزيِّ َن َهلُْم ُسوءُ أ َْع َماهلِِ ْم َو َّ
فَيُ ِحلُّوا َما َحَّرَم َّ
اَّللُ َال يَ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َكاف ِر َ

اَّللِ
آَّللُ أ َِذ َن لَ ُك ْم أ َْم َعلَى َّ
اَّللُ لَ ُك ْم ِم ْن ِرْزٍق فَ َج َعلْتُ ْم ِمْنهُ َحَر ًاما َو َح َالًال قُ ْل َّ
الدليل الثاين والثالث :قوله تعاىل( :قُ ْل أ ََرأَيْتُ ْم َما أَنْ َزَل َّ
اَّللِ الْ َك ِذ ِ َّ ِ
ِ
ص ِ
ِ ِ
ين يَ ْفتَ ُرو َن
ب َه َذا َح َال ٌل َوَه َذا َحَر ٌام لِتَ ْفتَ ُروا َعلَى َّ
تَ ْفتَ ُرو َن) ،وقوله تعاىل(َ :ال تَ ُقولُوا ل َما تَ ُ
َ
ف أَلْسنَ تُ ُك ُم الْ َكذ َ
ب إ َّن الذ َ
ِ
ِ
علَى َِّ ِ
اب أَلِ ٌيم)246 ............................................................
َ
يل َوَهلُْم َع َذ ٌ
اَّلل الْ َكذ َ
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