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 للطبعة األكلى الشيخ أبي محمد المقدسي مقدمة
 

 الحمدهلل  كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كصحبو كمن كااله    
ٍنًس كىاٍلًجنّْ ييوًحي بػىٍعضيهيٍم ًإلىى بػىعٍ      ًلكى جىعىٍلنىا ًلكيلّْ نىًبيٍّ عىديكِّا شىيىاًطينى اإٍلً ريؼى يقوؿ اهلل تعالى : ) كىكىذى ٍْ اٍلقىٍوًؿ  ضو زي

ةي الًَّذينى الى يػيؤٍ  ٍرىيٍم كىمىا يػىٍفتػىريكفى * كىلًتىٍصغىى ًإلىٍيًو أىٍفًئدى رىًة كىلًيػىٍرضىٍوهي كىلًيػىٍقتىرًفيوا غيريكرنا كىلىٍو شىاءى رىبُّكى مىا فػىعىليوهي فىذى ًْ ًمنيوفى بًاٍْل
 مىا ىيٍم ميٍقتىرًفيوفى (

 كبعد   ..               
الحرب دائرة بين عساكر التوحيد كعساكر التنديد في كل زماف ، كبإزائها حرب أْرل بين فبل تزاؿ رحى     

صومهم من عساكر التجهم كاإلرجاء ،  يرفع أىل السنة في ىذه  أنصار ىؤالء كأنصار ىؤالء من عساكر السنة ْك
ها مهجهم كأركاحهم الحرب راية التوحيد كالجهاد كيجاىدكف دكنها بألسنتهم كأنفسهم كدمائهم ، كيبذلوف ل

كأعمارىم ، فيما ينصر أعداؤىم رايات التنديد كيجادلوف عن رايات التجهم كاإلرجاء ، يبذلوف لها أكقاتهم 
كأموالهم بل كدينهم  ، كتشهد ىذه الحرب ساحات الوغى التي يضم ثراىا ىامات المجاىدين كأشبلء األبطاؿ ..  

 باؿ المشانق كزنازف السجوف التي يزج فيها بالعلماء الربانيين..كما تشهدىا ساحات تعذيب الدعاة الصادقين كح
كفي غمار ىذه الحرب يجتهد أىل البدع كيتسابقوف في ترقيع بدعهم كالجداؿ عن باطلهم كيسعوف دكما في     

رفتو كتلميعو   ..ليغركا بو من تصغى أفئدتهم إليو كليرضوه كليقترفوا ما ىم مقترفوفْز
د شبهاتهم كدحر باطلهم ككشف زيوفهم ؛ من يصطفيو سبحانو كتعالى كيستعملو في ذلك ، فيسٌخر اهلل لر     

 فينفوف عن الحق  تحريف المحرفين، كانتحاؿ المبطلين كتأكيل الجاىلين..
كما عبد العزيز الريس إال نسخة من ىؤالء المبطلين المحرفين الجاىلين ، الذين يجاىدكف تحت رايات     

كيناضلوف في الترقيع لطواغيت الشرؾ كحكومات التنديد ، كىو نسخة مستنسخة متزندقة عن  التجهم كاإلرجاء
 الحلبي األفاؾ عندنا، كحبيبو الذم يثني عليو كيعزك إلى كتاباتو كسخافاتو ..

 )الساقط يوالي من يشاء ( !كصدؽ عطاء بن أبي رباح في قولو :      
اهلل كتحكيم أحكاـ الطواغيت تجد في كل بلد ، حلبٌيا كرٌيسا ، كما كفي أزمنة تعطيل الشريعة كعزؿ أحكاـ     

 تجد بفضل اهلل في كل بلد من جند الحق من يتصدل لباطل ىؤالء كيدحر شبهاتهم ..
 كاهلل يخذؿ ناصر الطغياف كاهلل ينصر من يقـو بنصره                   

بهم  قد غالوا في التجهم كاإلرجاء ، كبالغوا في النضاؿ كالحقيقة إف عبد العزيز الريس كعلي الحلبي كأضرا    
لرفع رايتو ؛ حتى تكشفت عوراتهم كظهر باطلهم كلم يعد يخفى حتى على كثير من أدعياء السلفية كمرجئة 
العصر ، فكتب بعض ىؤالء مما تجده مبثوثا في منتدياتهم  في الرد على بعض أباطيل القـو ، بحسب مبلغ 
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طيرىا الذم  أكلئك الٌرادين  من العلم كالفهم، كبحسب ما تجرأت عليو نفوسهم  ، كتركوا عظائم األمور ْك
 ييغضب التصدم لو طواغيتى الكفر ؛ تركوىا لمن يسابق في مرضاة ربو كال يبالي بإسخاط السبلطين ..

ا لباطل ىذا الريس كما نحسبو كاهلل حسيبو من ىؤالء األبطاؿ الذين تصدك  المنذر الحربي وكأْونا الفاضل أب   
رفو، فدحر شبهاتو كفٌندىا ككشف زيوفها كلم تأْذه في اهلل لومة الئم ..  كْز

مستحضرا حديث عبادة بن الصامت رضي اهلل عنو ) بايعنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على السمع ك    
ال نخاؼي في اهلل لومة الئمو ( متفق  الطاعة في العسر كالييسر كالمنشط كالمكره ....إلى قولو .. كأف نقوؿ الحقَّ 

 عليو.
 ِْٗ\ُُقاؿ ىشاـ بن عٌمار : )) قولوا الحقَّ  يينػزلكم الحقُّ منازؿ أىل الحًق، يـو ال ييقضى إال بالحقّْ  ((  ]

 السير للذىبي[ .
كالموعظة كلقد أطاؿ أْونا المؤلف نػىفىسىو في الرد على المذكور كقدـ بمقدمات مفيدة ؛ كجادلو بالحكمة    

ثاؿ الريس ، كال يعاب ذلك عليو الحسنة ، كأحسبو أالف كتلٌطف في القوؿ في بعض المواضع بما ال يستحقو أم
ف يختار األسلوب الذم يراه مناسبا للمقاـ ،  كإف كنت أرل أف أمثاؿ الريس أحوج إلى درة لو أمناظر أىل البدع ف

ها من صداع األباطيل كالترىات .. فبعض الصداع ال يزاؿ إال عمرية تقرع رأسهم كتحلقها لتزيل منها ما علق في
 ىكذا .. كما قاؿ األكؿ ..

 كسيفي كاف في الهيجا طبيبا    *    يداكم رأس من يشكو الصداعا                 
بد الرحمن كبعضو ال ييزاؿ إال بطريقة اقترحها أحد أحبتنا رحمو اهلل كتقبلو في عداد الشهداء كىو الشيخ أبو ع     

حين كاف حاضرا لمجلس نقاش جرل قبل سنوات في مدينة السلط ُرائد ْريسات مجاىد المرتدين كأىل البدع 
بيننا كبين رأس من رؤكس التجهم عندنا كأخ حميم للرٌيس  كىو  مراد شكرم ؛ حضره طائفة من إْواننا بمن 

ض عباراتو  الغير الئقة المعركفة عنو لبعض فيهم الشيخ أبي مصعب الزرقاكم رحمو اهلل  ، حيث كجو مراد بع
االْوة المشاركين في النقاش ، فقلت لو : يامراد نحن في مجلس علمي ؛ كىذه عبارات ال تليق ! كحينها 
قاطعني أْونا رائد قائبل  : ) يا شيخنا أنت تتكلم كتناقش ىؤالء بأسلوب علمي ، كىذا الرجل كأمثالو ال يصلح 

ب العلمي ( فقاؿ مراد : كماذا يصلح معنا ؟ فقاؿ لو أْونا رحمو اهلل : ) أنتم ال يصلح معهم مثل ىذا األسلو 
 معكم إال الضرب بالنعاؿ على أـ رؤكسكم ( اىػ .

فهؤالء الناس يتواقحوف مع المخالفين كيقٌلوف أدبهم في الردكد ،كال يتوٌرعوف من الكذب على الخصـو ، كلهذا    
 ؿ شأفة كقاحتهم بمثل ىذه العبلجات ..استئصا يختار بعض إْواننا 

                                                 
قتل رحمو اهلل في معركة مع تحالف الشماؿ الكردم في شماؿ العراؽ كلو ترجمة  في منبر التوحيد كالجهاد في قسم  ) حتى   ُ

 ال ننسى إْواننا الذين سبقونا على درب الجهاد (
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كالريس كاحد ممن يتلذذ بتلك الوقاحة مع من يخالفهم من أىل الحق ؛ فهو ال يفتأ يطيل لسانو بالكذب    
 كالبهتاف كالتهم كاألباطيل كاالفتراءات ، كيحارب المجاىدين حربا شعواء ..

حرب الريس القذرة ىذه بحرب ىادئة نظيفة فيدحر  كمع ذلك فقد اْتار أْونا الحربي حفظو اهلل أف يقابل    
افتراءاتو على الشرع ، كيرد أكاذيبو عن أنصار الدين بغير األدكات القذرة التي يستعملها الرٌيس في حربو ، فأىل 

كال يستحلوف لٌي أعناؽ النصوص ِالحق ال يستجيزكف الكذب كاالفتراء على الخصـو كما يستجيز الرٌيس 
الشريعة كما يفعل الريس كأمثالو ، كإنما أدكات عساكر التوحيد كأسلحتهم في حربهم مع أنصار  كاالفتراء على

 التنديد ىي نصوص الوحيين الكتاب كالسنة ؛
كالحق يقاؿ أف أْانا مصنف ىذا الرد رغم  ىدكء حربو مع الريس إال أنو لم يقٌصر في تفنيد شبهاتو كدحر     

رفو برزانة كىد  كأسلوب علمي رصين .. كءأباطيلو ككشف ْز
 فكأف ألْينا الحربي صدر ىذا البيت كللريس عجزه  ..

 أىمىا تػىرىل األيٍسدى تيخشى  كىي صامتة  **  كالكلبي ييخزل لعمر اهلل نبَّاحي                 
ف تصدل فجزا اهلل أْانا الحربي ْير الجزاء ، كتقبل منا كمنو ما بذؿ في نصرة التوحيد كالجهاد ، اللذا    

كتصدر الريس كالحلبي كربيع كأضرابهم لتشويههما كصد الناس عنهما ، كتطٌوعوا ، أك آجركا أنفسهم لمن يدفع 
ء الجهاد من الطواغيت ، كالجداؿ عن أعدالتنديد ، كالترقيع لخصـو التوحيدكيستأًجر للدفاع عن دكؿ الردة كا

 .كأنصارىم
هلل كنصر بو الدين يرل الفرؽ الشاسع كالبوف الواسع بين كتابات كالمتأمل لما ْطو أْونا الحربي حفظو ا    

صومهم .. فإْواننا كهلل الحمد مرجعيتهم في الخصومة كفي  أنصار التوحيد كالجهاد كبين كتابات أعدائهم ْك
االستدالؿ كفي الحكم  ىو الدليل )الكتاب كالسنة( ، كحلتهم اإلنصاؼ كالعدؿ ، ال يستحلوف الكذب على 

كبلـ العلماء نصرة للمذىب ، كما ىو ديدف لصوص  ـ كال يجٌوزكف  تحريف الكلم عن مواضعو أك ليٌ الخصو 
 النصوص كالمردكد عليو في ىذا الكتاب كأشباىو ، كالمتأمل لمسٌوداتو يعاين ما نقوؿ ..

عليهم كأباف  كألجل فساد منهج ىؤالء القـو كانحرافهم عن الحق لم نتفرد نحن في الرد عليهم ؛ بل قد رد    
باطلهم كتبرء من زكرىم أقرب الناس إليهم من مشايخ الجزيرة المشاىير   .. فرد على الحلبي كمراد شكرم 

                                                 
يطالع شيئا من أكاذيبو فلينظر إلى تبديده الذم لم يبدد فيو إال دينو ؛ بالجداؿ عن الطواغيت ك بتركيج أكاذيب  كمن أراد أف  ِ

من ال يثق بهم ىو نفسو ، كلكنها الخصومة العمياء التي توثق المجاىيل بل كالكذابين لقبوؿ كبلمهم في الخصـو !! كاإلْبلص 
ع عن دكؿ التنديد ، كنحن ال نقابل أكاذيبو بأكاذيب كال ندحر باطلو بباطل ، كإنما حتى النخاع في الترقيع للطواغيت كالدفا 

لًيػىٍهًلكى مىٍن ىىلىكى عىٍن بػىيػّْنىةو كىيىٍحيىى مىٍن حىيَّ عىٍن بػىيػّْنىةو كىًإفَّ اللَّوى لىسىًميعه عبلج أكاذيبو كرد أباطيلو يكوف بأمثاؿ ىذه الردكد العلمية ، )
فىعي النَّاسى فػىيىٍمكيثي ًفي اأٍلىٍرًض (عىًليمه ( ، )فىأىمَّ   .  ا الزَّبىدي فػىيىٍذىىبي جيفىاءن كىأىمَّا مىا يػىنػٍ
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را  نصيحة من الشيخ مشايخ اللجنة الدائمة في الجزيرة كأبانوا أنهم من غبلة المرجئة .. كما قرأت مْؤ
س انتقده فيها على منهجو الفاسد كاعتقاده المنحرؼ عبدالرحمن بن ناصر البراؾ كجهها إلى عبدالعزيز ريس الري

في اإليماف كاستنكر أشد اإلستنكار أكراؽ الريس التي سماىا  : "مهمات كمسائل متفرقات، كتنبيهات متممات 
تتعلق بالتكفير" . كالتي حكم فيها  باإليماف لمن تحملو األطماع الدنيوية على مصانعة أىل الشرؾ كمجاملتهم، 

معهم بين يدم أصنامهم من غير ْوؼو أك إكراهو !!  ، كىذا أمر معركؼ عنو ، كقد أشرنا في غير ىذا بالسجود 
شٌرع مع اهلل ما لم يأذف بو اهلل ، إال بشركط  نالموضع إلى عدـ تكفيره لمن ذبح لبوذا كلمن سجد لؤلصناـ كلم

 ماف ..ابتدعها ال تكاد تجد كفقا لها  كافرا بين ىذه األصناؼ  في ىذا الز 
، ال تؤلم ىؤالء الناس بقدر إيبلـ ما يكتبو مشايخ الجزيرة الرسميين عنهم أعلم أف ردكدنا العلمية المفصلة كأنا  

كلو على كجو االْتصار ؛ ألف الحق كالعلم ليس من أكلوياتهم كال من ىمومهم؛ كألف في ردكد أكلئك المشايخ 
لسيل المساعدات كاألمواؿ التي يتدفق عليهم باسم الدعوة السلفية للوجاىة أكتعطيبل لنشر كتاباتهم كإعاقة  نزعان 
!! 

كلذلك أحب أف أكرد في ىذه المقدمة رسالة الشيخ البراؾ بحركفها ليعلم حاؿ الرجل المردكد عليو من أقرب 
 الناس إليو ، كىذا نصها :

/ عبدالعزيز بن ريس الر                                   يس."إلى األخ المكـر
 السبلـ عليكم كرحمة اهلل كبركاتو ، كبعد:                                 

فقد ذكر لي األخ بندر الشويقي، أنك تقوؿ : إف الرجل لو قصد كتعمد السجود بين يدم الصنم طمعان في     
ماؿ كذبو في إْباره دنيا، كصرح بلسانو أنو يقصد عبادتو ، فإنو يحكم بكفره ، لكن اليقطع بكفر باطنو ، الحت

عن نفسو ، فمثلو كمن يقوؿ: أنا أعتقد أف اهلل ثالث ثبلثةو، فهذا يكفر لكن ال يقطع بكفره الباطن الحتماؿ كذبو 
 في إْباره عن نفسو.

كىذا ػ إف صح عنك ػ فأنت ضاؿه في فهمك ضبلالن بعيدان ، كقد قلت إفكان عظيمان ، فإف مقتضى ىذا : أنا     
لجاحدين لنبوة الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو كسلم ػ مع تصديقهم لو في الباطن ، كما قاؿ تعالى : النقطع بكفر ا

 (فإنهم اليكذبونك ، كلكن الظالمين بآيات اهلل يجحدكف)
ككذلك ال يقطع بكفر كل النصارل ، لقولهم: المسيح ابن اهلل ، أك قولهم بالتثليث ، الحتماؿ أنهم قالوا     

 صبان ألقوامهم ، الاعتقادان لحقيقة قولهم.ذلك مجاملةن أك تع
كأف المسلم لو أظهر موافقتهم على ذلك لغرضو من األغراض من غير إكراهو ، أك أظهر لهم تكذيب الرسوؿ ػ 
صلى اهلل عليو كسلم ػ ، لم يكن مرتدان إال ظاىران ، كأما في الباطن فهو في عداد المؤمنين ، كمقتضى ىذا انو لو 

 لحاؿ ، لكاف من أىل الجنة بإيمانو الذم كتمو من غير اضطرارو كال إكراهو.مات على تلك ا
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لذلك أكصيك بالتريث ، كترؾ االندفاع ، كما أكصيك باللجأ إلى اهلل ، بسؤاؿ الهداية ، فيما اْتلف فيو من    
 الحق بإذنو ، إنو ػ تعالى ػ يهدم من يشاء إلى صراطو مستقيم.

اب ، كأف يرينا كإياؾ الحق حقان ، كيرزقنا اتباعو ، كيرينا الباطل باطبلن ، كيرزقنا أسأؿ اهلل أف يلهمك الصو    
 اجتنابو ، كأف اليجعلو ملتبسان علينا فنتبع الهول" اىػ .

 قالو : عبدالرحمن بن ناصر البراؾ.
كي الحمد حين ي رده على تر كمن الضبلالت الواضحة التي أنكرىا عليو مشايخ بلده أيضا كجهلوه بها قولو ف    

) اهلل كالشيطاف كجهاف لعملة كاحدة( تعالى اهلل عما يقولوف علوا كبيرا ؛ حيث قاؿ الريس : أف ىذه كلمة قاؿ :
 سوء كلكنها ليست سبان هلل تعالى كبالتالي ال يستطيع أف يكفره بها !!!

ي عقيدتو فما عساه يكوف كإف لم يكن ىذا سبا ، فبل أعلم ما ىو السب عنده ؟! كإذ لم يكن ىذا كفرا ف   
 الكفر عنده ؟!

فتأمل ما يخرج من رأس ىذا الرجل كما ينتجو تجهمو كإرجاؤه !! فمجرد تأمل أقاكيلو كتدبر فسادىا ؛ يكفي    
 الفتضاح عقيدتو كيغني عن الرد عليها ..

وزاف الذم مٌجد الريس كقد بلغني عن بعض طلبة العلم في الجزيرة كقرأتو منشورا في النت أيضا أف صالح الف    
قاؿ : ) من قاؿ  -دكف أف يذكر السائل اسمو -كقدـ لكتابو المبدَّد ؛ لما سئل عن مقالة الريس الشنيعة ىذه 

 ىذا فهو جاىل ال يعرؼ الفرؽ بين اإليماف كالكفر(!!
تكلم في ىذه أقوؿ : الحمد هلل الذم أشهد عليو شاىدا من أىلو ؛ كإذا كاف األمر كذلك فكيف يجوز أف ي    

المسائل كيتصدر للتصنيف فيها كالرد ؛ من ال يفرؽ بين اإليماف كالكفر ؟! بل كيقدـ لكتاباتو المنحرفة كردكده 
المتهافتة أمثاؿ ىذا الشيخ ، الذم كصفو بهذه األكصاؼ عندما لم يسٌم لو ؛ أـ أف التأليف إذا كاف دفاعا عن 

 ..؟! قربانا لوالة األمور كالخمور الصدؽ كالتقول كالعدؿ كاإلنصاؼ كيينحر على عتباتو،الدكلة كحٌكامها ييبارؾ
 كيعمل فيو بما عابو النبي صلى اهلل عليو كسلم على من ) إذا سرؽ فيهم الشريف تركوه(

فالرجل كما قاؿ عنو بعض العارفين بو من أىل بلده ؛ ) ال يدرم ما يخرج من رأسو كقد جاء في الخبر عن    
 تكتب إال عن رجل يعرؼ ما يخرج من رأسو "ال بعض السلف "

كمن يتتبع مقاالتو ، يبلحظ ىذا بجبلء ؛ فهو يظن أف مجرد اإلكثار من النقل من كبلـ المشايخ كالعلماء      
كيفما كانت النقوؿ ، دكف تنقيح لمناط مرادىم كتحقيق لمعنى كبلمهم ؛ يظن أف ذلك يكفي للوصوؿ إلى 

كإف كانت ال لها عبلقة بالمسألة التي يستدؿ لها ،   النقوالت من يتكثر تراه بل ، الحكم الصحيح على المسائل 
 فبل تعدكا كثيرا من كتاباتو عن كونها من حشو الكبلـ ، الذم ال تحقيق فيو كال تدقيق .. كال علم فيو كال فهم ..
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كجاء موافقا لبلنطباع الذم  كىذا رأم العارفين لو من أىل بلده قرأتو عن أكثر من شيخ من مشايخ الجزيرة ،
 أْذتو عن كتاباتو ألكؿ كىلة نظرت في بعضها ..

ككتاب أْينا الحربي حفظو اهلل تعالى كأعظم لو األجر كالثواب سيزيد في كشف حاؿ ىذا الرجل ، كسيعٌرؼ     
لٌيو لكبلـ المشايخ بمستواه العلمي الهابط ، كيبٌين عقيدتو اإلرجائية المتهافتة ، كيظهر تبلعبو بأدلة الشرع ك 

 كالعلماء ..
﴾ ، فالحق أبلج كصاحبو منصور بىٍل نػىٍقًذؼي بًاٍلحىقّْ عىلىى اٍلبىاًطًل فػىيىٍدمىغيوي فىًإذىا ىيوى زىاًىقه كقد قاؿ اهلل تعالى : ﴿    

أجلو حيث كاف في المغارب أكالمشارؽ ، كتقٌر عينو للتضحية في سبيلو بالنفائس كالعبلئق ، كيتلذذ باألذل من 
كيسعد كلو علق على أعواد المشانق .. كالباطل لجلج كصاحبو مهاف كإف صٌدر في المجالس كالنمارؽ ، كباطلو 

 مفضوح كإف كثر المصفق لو كالناعق .
أسأؿ اهلل تعالى أف ينصر دينو كأكلياءه كأف يعلي راية التوحيد ، كيذؿ الشرؾ كالتنديد  كيكبت أنصاره كالمجادلين 

 اهلل كسلم على نبينا محمد كعلى آلو كأصحابو أجمعينعنو .. كصلى 
 

 / أبو محمد المقدسي وككتب
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 مقدمة الجامع
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل معز اإلسبلـ بنصره، كمذؿ الكافرين بقهره، كالصبلة كالسبلـ على من أعلى منار اإلسبلـ بسيفو 
 أما بعد،،،،،،    كعلى آلو كصحبو.                 

لمؤلفو عبد  ]البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير[ فهذا كتاب جمعتو رٌدان على كتاب
كلكن رٌده فيو أْطاء كثيرة كانحراؼ ، كقد عرض المؤلف في كتابو إحدل عشرة شبهة كرٌد عليهاالعزيز الريس، 

ن، لذلك كاف من الواجب الرد على تلك األْطاء عن منهج السلف كمن تبعهم من علماء األمة المخلصي
كاالنحرافات ذكدان عن حياض الحق، كتطهيران لمنهج السلف مما نيسب إليو كذبان كزكران، كإظهاران لعوار من أساء 

 إلى عقيدة السلف كمنهجهم.
شو كيىكثير كقد ذكرتي بعد الرد على كتابو شبهات أْرل لم يذكرىا كىي شبهات مهمة تمس الواقع الذم نعي

يرٌد فيو  -فك اهلل أسره-السؤاؿ عنها، كذلك أكردتي في نهاية الكتاب رٌدان أٌلفو الشيخ أحمد بن حمػود الخالدم 
 على بعض أْطاء عبد العزيز الرٌيس.

 كاْترتي كتاب الرٌيس ألمور:
 ألنو رجل اغتر بو كثير من الشباب. -ُ
ي يحسب أنها تنصر ما ذىب إليو، كبالتالي يكوف الرد عليو ألنو جمع في كتابو ما استطاع من األدلة الت -ِ

 باألدلة أقول حجة كأكثر كضوحان.
ألنو يزعم في كتابو أٌف ما ذىب إليو ىو مذىب السلف كفي ذلك تشويو لما كاف عليو السلف، كالرد  -ّ

 عليو فيو ذبّّ عن السلف، كدفاع عن عقيدة أىل السنة كالجماعة.
ير قليل من المؤلفات التي ألٌفها من يرد على المجاىدين كيٌتهمهم، فوجدتي كتاب كقد قرأتي عددان غ -ْ

 على تلك المؤلفات. ان الريس قد جمع أكثر ما في تلك الكتب كزاد عليها، فيكوف الرد عليو رد
ه بل ىو رٌد على كل من نحى نحو  ،كالرد على الشبهات التي ذكرىا الريس ليس رٌدان على الريس كحده

السلفية أك من غيرىم من المشايخ كالدعاة كالمفكرين الذين  بتلك الشبهات، سواء كانوا ممن يٌدعوفكتمسك 
يضاح كتجلية تاب فيو ردّّ على شبهاتهم، كفيو إاجتمعوا على تجريم المجاىدين كتضليلهم كتسفيههم، فهذا الك

 لعقيدة المجاىدين ككجهة نظرىم كفقههم للواقع.
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اصة تنظيم القاعدة، فمن أراد التوسع في كىذا الرد ال يكفي من أ راد التوسع في معرفة ما عليو المجاىدكف ْك
معرفة المجاىدين كعقيدتهم فليبحث عن كتبهم كإصداراتهم الصوتية كالمرئية في الشبكة العنكبوتية، كمن سعى 

ده، كما أْطأنا فيو فمن أنفسنا ىذا كما أصبنا فيو فمن اهلل كح، في معرفة الحق فلن ييعدـ الخير كالتوفيق بإذف اهلل
 كمن الشيطاف.

كفي ىذا الرد سوؼ أذكر ما ذكره صاحب الكتاب حرفيان ثٌم أرد عليو بما فتح اهلل كيسره مستعينان بعد اهلل 
 بفهم علماء األمة.

 كأم موضع أقوؿ فيو :]قاؿ المؤلف[ فإنما أقصد عبد العزيز الريس.
مة أرل أنها من األىمية بمكاف، كاهللى سبحانو أسأؿ أف يوفقنا للحق كأحب قبل البدء في الرد أف أقدـ بمقد

 كالصواب كيهدينا إليو إنو سميع قريب مجيب.
 المقدمة

الحمد هلل الذم بنعمتو تتم الصالحات، الحمد هلل الذم لو في كل شيء آية تدؿ على كحدانيتو كعظمتو     
العباد كتعليمهم الطريق الموصلة إلى ربهم، الحمد هلل  كجبللو كحكمتو، الحمد هلل الذم أرسل الرسل إلرشاد

حمدان ال ينفد، كالصبلة كالسبلـ على البشير النذير، السراج المنير، الضحوؾ القتاؿ، ْير العباد كأفضل الورل، 
 نبينا محمد كعلى آلو كأصحابو كمن تبعهم بإحساف إلى يـو الدين.

 أما بعد،،،،،،،،
ىدم ىذا الكتاب كىذه الكلمات، كأسأؿ اهلل أف ينفعني بها كعمـو إْواني فإلى جميع المسلمين أ    

 المسلمين.
كىذه المقدمة لها ًعٌدة محاكر أحب الحديث عنها كأتمنى ممن يقرؤىا أف يتجٌرد للحق كينصف كاتبها، ثٌم إف 

محمد صلى اهلل عليو كسلم، كال  كجد حقان قبلو كإف كجد باطبلن رٌده فكلنا نخطئ، ككلنا رادّّ كمردكده عليو إال نبينا
 ينسى كاتبها من دعوة صادقة أف اهلل يهديو للحق كالعمل بو.

 ..ال تقلد دينك الرجاؿ..                                     
إٌف مما أنعم اهلل بو على كثير من أبناء المسلمين أنهم بدؤكا يبحثوف عن الحق كيحرصوف على اتباع منهج    

ذكا التقليد األعمى كراء ظهورىم كتحرركا مما كاف عليو آباؤىم من البدع كالخرافات كأقبلوا ينهلوف السلف كنب
من المعين الصافي معين الكتاب كالسنة، فأشرقت في قلوبهم أنوار التوحيد، كسىرىت في دمائهم عقيدة الوالء 

جوع صادؽ...كلكن.....كلكن...كلؤلسف.. كالبراء، حتى بات العدك قىًلقان منزعجان مما يراه من صحوة عامة، كر 
ى تصٌدعت أركانها، كتفٌرقت بعد اجتماع، دٌبت الفرقة كالنزاعات كالتصادمات بين أفراد تلك الصحوة حت

 ، فيا تيرل ما السبب؟ ما العٌلة؟ أين يكمن المرض؟؟كتباغضت بعد محبة كأيلفة 
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على بعض تلك األسباب التي شٌتتت شملنا كفٌرقت أْي الحبيب/ تعاؿ نبحر أنا كأنت يدم بيدؾ لكي نتعرؼ    
جمعنا، كاترؾ لي المجاؿ تواضعان منك ًلكىي أعبر لك ما في نفسي عن بعض تلك األسباب كسوؼ أسلك معك 

 طريق المصارحة فأنت أْي كالذم فٌرؽ بيننا ىو الشيطاف فلنرٌده بإذف اهلل ْاسئان مدحوران.
يل من الصحوة على أف يسير على منهج السلف لكي يكوف من الفرقة تػىٍعلمي يا أْي /لقد حرص ىذا الج   

الناجية يـو القيامة، كقادى ىذا الجيل عدد من القادة، كسار مع كل قائد طائفة من ىذا الجيل، ثٌم كما ىو من شأف 
لجفوة بين البشر اْتلفت اْلراء في بعض المسائل، فوجد الشيطاف بينها مسلكان ليزرع الفرقة كييحدث الفجوة كا

القلوب، فحصلت االنتقادات كانحازت كل طائفة مع قائدىا تنصره كتؤيده، كرشقت كل طائفة أْتها بنباؿ التهمة 
 كالتجريح.

ككاف الواجب أف نرٌد النّْػزاع إلى كتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم، كنحتكم إليهما كننصاع كننقاد     
 للحق الذم فيهما.

أٌف اْلراء كاالجتهادات البٌد أف تتفق كتجتمع، كبل فإف الفهم كاالجتهاد البٌد أف يختلف، كلكن  يعنيكىذا ال     
الواجب علينا أف نتحقق من سبلمة األصوؿ بدءان بالعقيدة الصحيحة كاألصوؿ العامة لئلسبلـ كاألسس كالركائز 

 تهميشها.التي يقـو عليها الدين، كالثوابت التي ال يجوز الحياد عنها كال 
ثٌم إف اْتلفت اْلراء كاالجتهادات في بعض المسائل التي فيها سعة، كقابلة لبلجتهاد كالنظر، كجب علينا أف     

 ال نيضخم من حجمها كنعطيها فوؽ ما تستحقُّو، بحيث تكوف سببان للفرقة كالتنازع كاالْتبلؼ كالتهاجر.
قنا فيو كيعذر بعضنا بعضٌا فيما اْتلفنا فيو على كجو كما يقوؿ بعض الناس: نجتمع فيما اتف  نقوؿكال      

 اإلطبلؽ.
كذلك ال نقوؿ كما يقوؿ بعض الناس: ال يمكن أف نجتمع حتى نكوف كلنا على عقيدة كاحدة كمنهج كاحد      

 على اإلطبلؽ.
طأ.      بل إٌف ًكبل القولين فيو صواب ْك
 ن كغيرىم ممن ابتدع بدعة مكٌفرة مخرجة من المٌلة.فنقوؿ: ال يمكن أف نجتمع مع الرافضة كالقبوريي    

 كنجتمع مع أىل السنة كالجماعة كإف اْتلفت مذاىبهم كبعض اجتهاداتهم في األمور التي فيها مجاؿ لبلجتهاد.
أما من كاف من أىل البدع غير المكٌفرة ككاف اسم اإلسبلـ ككصفو باقيان فيهم، فإف ىؤالء تختلف معاملتهم 

 كالحالة التي تمر بها األمة.بحسب الوضع 
الحاؿ حاؿ قتاؿ كجهاد للكفار فإننا نجتمع معهم لبقاء كالية اإلسبلـ كندفع عنهم عادية الكفار،  فإف كانت    

كنترؾ الخوض فيما اْتلفنا فيو، ألٌف الوضع يستلـز ذلك، فنحن نواجو الكفر كىو أشٌد من البدعة، فبلبٌد من 
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ْتبلؼ الذم بيننا ال يخرجنا من دائرة اإلسبلـ، فإنو حينئذو يجب درأ المفسدة الكبرل االجتماع لدفعو، كماداـ اال
 باحتماؿ المفسدة الصغرل.

فإف دفع ضررىم  فبل يبقى للخبلؼ كجو(: "أما إذا ىجم العدك ْ/َٕٔفي الفتاكل الكبرل ) يقوؿ ابن تيمية    
 .ير المؤمنين "عن الدين كالنفس كالحرمة كاجب إجماعا فبل حاجة إلذف أم

كىذا ىو األمر الذم سار عليو ْيار ىذه األمة من السلف الصالح، فإنهم كانوا يخرجوف للجهاد مع كجود     
 المبتدعة كالفسقة، ككانوا يجاىدكف مع األئمة أبراران كانوا أك فجاران.

 .الفساؽ على الكفار إجماعا "ستعانة ب"كتجوز اال(:ْْ/ٖفي نيل األكطار ) رحمو اهلل الشوكانياإلماـ يقوؿ     
في المغني: )كيغزل مع كل بر كفاجر( يعني مع كل إماـ. قاؿ أبو عبد اهلل]أحمد بن حنبل[  قاؿ ابن قدامةك     

كسئل ، عن الرجل يقوؿ : أنا ال أغزك كيأْذه كلد العباس ، إنما يوفر الفيء عليهم ، فقاؿ : سبحاف اهلل ، ىؤالء 
ة ، مثبطوف جهاؿ ، فيقاؿ : أرأيتم لو أف الناس كلهم قعدكا كما قعدتم ، من كاف يغزك ؟ دى عى قـو سوء ، ىؤالء القى 

أليس كاف قد ذىب اإلسبلـ ؟ ما كانت تصنع الرـك ؟ ...... قاؿ ابن قدامة: كألف ترؾ الجهاد مع الفاجر يفضي 
، كفيو فساد عظيم ..  إلى قطع الجهاد ، كظهور الكفار على المسلمين كاستئصالهم ، كظهور كلمة الكفر

 .)انتهى(
كمع  -كىما من فتنا الناس في فتنة القوؿ بخلق القرآف-قد كاف األئمة يجاىدكف مع المأموف كالمعتصم لك     

غيرىما من الوالة الذين كانت عندىم بدع أك ظلم كفسق، كلم يدعوا القتاؿ معهم بسبب البدعة أك الفسق، كىذا 
 فاية فما بالك بجهاد الدفع الذم ىو فرض عين كجهاد ضركرة؟!في جهاد الطلب الذم ىو فرض ك

كلكن إذا استتبَّ األمر للمسلمين فحينئذو نتناقش فيما اْتلفنا فيو بالحكمة كالموعظة الحسنة، مع مراعاة     
 أْوة اإلسبلـ.

ه من الباطل، مع كمن ْالف الحق مع بقاء إسبلمو فإنو يوالى بقدر ما عنده من الحق كييبغض بقدر ما عند    
 بقاء الوالية العظمى كىي كالية اإلسبلـ، فبل نخذلهم كال نحتقرىم كال نظلمهم كال نيسلمهم ألعداء اإلسبلـ.

من  امرئقاؿ صلى اهلل عليو كسلم:) المسلم أْو المسلم ال يظلمو كال يخذلو كال يحقره كال ييسلمو، بحسب     
 ى المسلم حراـ دمو كمالو كعرضو( ركاه مسلم.الشر أف يحقر أْاه المسلم، كل المسلم عل

 التعٌصب لؤلشخاص أك لؤلفكار أك للمذاىب أمره مذمـو قد حٌذر منو السلف الصالح.كالمقصود أف   
كالواجب على الجيل أف يتجرد للحق كال يقلد دينو الرجاؿ كيأْذ بالحق كإف جاءه ممن يبغضو، كيترؾ الباطل     

ظر إلى القوؿ الموافق لما كاف عليو السلف فيتبعو كإف ْالفو جميع من في األرض، كقد كإف قاؿ بو من يحبو، كين
 قاؿ بعض السلف: اقتدكا بمن قد مات فإف الحٌي ال تؤمن عليو الفتنة.

 للحارث األعور: إٌف الحق ال يعرؼ بالرجاؿ، ًاعرؼ الحق تعرؼ أىلو. كقاؿ علي رضي اهلل عنو   
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في  فإنو ال أسوة كفر كفر آمن آمن كإف دينو رجبل إف ال يقلدف أحدكم :  عنورضي اهلل ابن مسعود كقاؿ   
 الشر.

 كسلم لم يكن اهلل عليو رسوؿ اهلل صلى لو سنة عن استبانت على أف من أجمع الناس : رحمو اهلل كقاؿ الشافعي

 الناس. أحد من لو أف يدعها لقوؿ
عبد من دكف اهلل ، مثل أف يتبين طاف أف يقيم أكثانا في المعنى تي : " إف من مكائد الشيرحمو اهلل قاؿ ابن ىبيرة    

 (.َُْلو الحق فيقوؿ: ليس ىذا مذىبنا ، تقليدا لمعظم عنده قد قدمو على الحق " )العقد الياقوتيو 
فيا أْي/ الحق فوؽ كل أحد، ك كاهلل لن ينفعني غدان ترؾ الحق من أجل فبلف، أك قبوؿ الباطل من أجل فبلف، 

 اهللى في دينك ال تجعلو مطية لؤلىواء، كال تغتر بقلة أك كثرة فأنت الجماعة إف كنت على الحق كإف كنت فاهلل
 كحدؾ، كما قاؿ عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو.

 جاء مما شيئا تكره أف من الرجل أيها الحذر فالحذر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل حيث قاؿ:كتأمل قوؿ     
 اشتغالك ألجل أك لشيخك أك لمذىبك انتصارا أك ىواؾ ألجل ترده أك سلم ك عليو اهلل صلى ؿالرسو  بو

 ْالف لو بحيث بو جاء بما األْذ ك رسولو طاعة إال أحد طاعة أحد على يوجب لم اهلل فإف بالدنيا أك بالشهوات
صلى  للرسوؿ تبعا يطاع إنما يطاع أك يطيع من فإف أحد مخالفة عن اهلل سألو ما الرسوؿ اتبع ك الخلق جميع العبد

 [.ِٖٓ،صُٔ.]مجموع الفتاكل،جذلك فاعلم أطيع ما الرسوؿ بو أمر ما بخبلؼ أمر لو إال كاهلل عليو كسلم 
 كينزؿ منزلة كل ما يقولو قبوؿ يجوز بمعصـو فبل كال بد إذ ليس العالم قد يزؿ اهلل: إف رحمو القيم كقاؿ ابن    

 .ُّٕالموقعين  إعبلـ أىلو . اىػ كذموا األرض كحرموه عالم على كجو لالذم ذمو ك المعصـو فهذا

اىػ  للخطأ على عمد. فإنو اتباع المسلمين يتبعو باتفاؽ يجز لو أف لم العالم زؿ إذا عرؼ أف  كقاؿ رحمو اهلل:    
 .ػُّٕصػ الموقعين إعبلـ

كاف كمع من كاف، كلو كاف مع من يبغضو كقاؿ رحمو اهلل: فمن ىداه اهلل سبحانو إلى األْذ بالحق حيث      
 كيعاديو، كرد الباطل مع من كاف كلو كاف مع من يحبو كيواليو، فهو ممن ىدل اهلل لما اْتيًلف فيو من الحق.

كاحذركا  -أك قاؿ فاجرا-ككاف معاذ بن جبل رضي اهلل عنو يقوؿ: اقبلوا الحق من كل من جاء بو كلو كاف كافران 
 كيف نعلم أف الكافر يقوؿ كلمة الحق؟ قاؿ: إف على الحق نورا.  زيغة الحكيم، قالوا:

ابن تيمية رحمو اهلل: كلكٌن الحق ييقبل من كٌل من تكٌلم بو.]مجموع الفتاكل،  كقاؿ شيخ اإلسبلـ    
 [َُُ،صٓج

 أليم{ عذاب يصيبهم أك تصيبهم فتنة أمره أف يخالفوف عن فليحذر الذين رحمو اهلل عند قولو تعالى:} اؿكق    

من  فهذا لو نصيب قوؿ الرسوؿ ْطأه كعدؿ عن على اتبعو بو الرسوؿ ثم أْطأ فيما جاء  من علم أف ىذا قاؿ:
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للرسوؿ  بأنو مخالف كاليد مع علمو باللساف كنصره في ذلك ىواه اتبع ال سيما إف الذم ذمو اهلل ىذا الشرؾ
 7/17,70 اىػ الفتاكل . العقوبة عليو صاحبو شرؾ يستحق فهذا
الف اهلل كرسولو إف من رد قوؿ : كقاؿ أيضا      نصيب كامل كحظ أك غيره لو حنيفو أك مالك أمره لقوؿ أبي ْك

 ػْٖٖصالحميد  العزيز تيسير.  اْلية كافر من ىذه

كال أعني بذلك أف ينفرد كل كاحد بآرائو دكف رجوع إلى أىل العلم، كبل، فنحن ال نستغني عن العلماء، كلكن     
 ءؾ الحق من غير العالم الذم تحبو فبل ترٌده.إف جا

عبد الرحمن أبا بطين رحمو اهلل: يتعين على من نصح نفسو، كعلم أنو مسؤكؿ عٌما قاؿ كفعل، قاؿ الشيخ     
كمحاسب على اعتقاده، كقولو كفعلو، أف يعٌد لذلك جوابا، كيخلع ثوبي الجهل كالتعصب، كيخلص القصد في 

ةو أىٍف تػىقيوميوا ًللًَّو مىثٍػنىى كىفػيرىادىل ثيمَّ تػىتػىفىكَّريكا{ ]سورة سبأ آية: طلب الحق، قاؿ اهلل تع ا أىًعظيكيٍم ًبوىاًحدى الى: }قيٍل ًإنَّمى
[. كليعلم أنو ال يخلصو إال اتباع كتاب اهلل، كسنة نبيو صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ اهلل تعالى: }اتًَّبعيوا مىا أيٍنًزؿى ْٔ

 [، كقػاؿ تعػالى: }ًكتىابه ّبّْكيٍم كىال تػىتًَّبعيوا ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى قىًليبلن مىا تىذىكَّريكفى{ ]سورة األعراؼ آية: ًإلىٍيكيٍم ًمٍن رى 
بػَّريكا آيىاتًًو كىلًيىتىذىكَّرى أيكليو اأٍلىٍلبىاًب{  أىنٍػزىٍلنىاهي ًإلىٍيكى    [.ِٗ]سورة ص آية: ميبىارىؾه لًيىدَّ

في علم اهلل كقضائو أنو سيقع االْتبلؼ بين األمة، أمرىم كأكجب عليهم عند التنازع، الرد كلما كاف قد سبق     
 كيٍنتيٍم إلى كتابو كسنة نبيو صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ تعالى: }فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم ًفي شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإلىى اللًَّو كىالرَّسيوًؿ ًإفٍ 

ره كىأىٍحسىني تىٍأًكيبلن{ ]سورة النساء آية: تػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اْل يػٍ ْى ًر ذىًلكى  [؛ قاؿ العلماء: الرٌد إلى اهلل: الرد ًْٗٓ
 إلى كتابو، كالرد إلى رسولو: الرد إليو في حياتو، كالرد إلى سنتو بعد كفاتو.

، لقولو تعالى: }ًإٍف كيٍنتيٍم كدلت اْليات على أف من لم يرد عند التنازع، إلى كتاب اهلل كسنة نبيو، فليس بمؤمن     
ًر{ ]سورة النساء آية:  ًْ [؛ فهذا شرط ينتفي المشركط بانتفائو، كمحاؿ أف يأمر اهلل ٗٓتػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اْل

 الناس بالرد إلى ما ال يفصل الٌنزاع، ال سيما في أصوؿ الدين، التي ال يجوز فيها التقليد عند عامة العلماء. 
نػىهيٍم ثيمَّ ال يىًجديكا ًفي أىنٍػفيًسهً      ٍم حىرىجان ًممَّا كقاؿ اهلل تعالى: }فىبل كىرىبّْكى ال يػيٍؤًمنيوفى حىتَّى ييحىكّْميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ

 [.ٓٔقىضىٍيتى كىييسىلّْميوا تىٍسًليمان{ ]سورة النساء آية: 
الكثير بعده بين أمتو، أمرىم عند كجود االْتبلؼ كلما أْبر النبي صلى اهلل عليو كسلم بوقوع االْتبلؼ      

بالتمسك بسنتو، كسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فقاؿ صلى اهلل عليو كسلم: "إنو من يعش منكم 
فسيرل اْتبلفا كثيرا؛ فعليكم بسنتي كسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدم، تمسكوا بها كعضوا عليها 

 كمحدثات األمور! فإف كل محدثة بدعة، ككل بدعة ضبللة". بالنواجذ. كإياكم
كلم يأمرنا اهلل كال رسولو بالرد عند التنازع كاالْتبلؼ إلى ما عليو أكثر الناس، كلم يقل اهلل كال رسولو: لينظر      

إنما الواجب كل أىل زماف إلى ما عليو أكثرىم، أم: في زمانهم فيتبعونهم، كال إلى أىل مصر معين، أك إقليم ؛ ك 
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على الناس: الرد إلى كتاب اهلل، كسنة نبيو صلى اهلل عليو كسلم كسنة الخلفاء الراشدين المهديين، كما مضى عليو 
 الصحابة رضواف اهلل عليهم، كالتابعوف لهم بإحساف.

بلـ، كال يعبأ فيجب على اإلنساف االلتفات إلى كتاب اهلل، كسنة نبيو، كطريقة أصحابو كالتابعين، كأئمة اإلس    
بكثرة المخالفين بعدىم ؛ فإذا علم اهلل من العبد الصدؽ في طلب الحق، كترؾ التعصب، كرغب إلى اهلل في 
سؤاؿ ىدايتو الصراط المستقيم، فهو جدير بالتوفيق ؛ فإف على الحق نورا، ال سيما التوحيد الذم ىو أصل 

و توحيد اإللهية؛ فإف أدلتو كبراىينو في القرآف ظاىرة، األصوؿ، الذم دعت إليو الرسل من أكلهم إلى آْرىم، كى
 كعامتو إنما ىو في تقرير ىذا األصل العظيم.

كال يستوحش اإلنساف لقلة الموافقين، ككثرة المخالفين، فإف أىل الحق أقل الناس فيما مضى، كىم أقل      
 ـ فيها غريبا.الناس فيما بقي، ال سيما في ىذه األزمنة المتأْرة، التي صار اإلسبل

كالحق ال ييعرؼ بالرجاؿ، كما قاؿ علي ابن أبي طالب رضي اهلل عنو لمن قاؿ لو: أترل أنا نرل الزبير كطلحة      
مخطئين، كأنت المصيب ؟ فقاؿ لو علي: "كيحك يا فبلف! إف الحق ال يعرؼ بالرجاؿ، اعرؼ الحق تعرؼ أىلو" 

 كأيضا قاؿ: "الحق ضالة المؤمن".
بػىقيونىا ًإلىٍيًو{ ]سورة األحقاؼ آية: كليحذ     ٍيران مىا سى ْى [، ُُر العاقل من شبهة الذين قاؿ اهلل عنهم: }لىٍو كىافى 

[. كقد قاؿ بعض السلف: "ما ترؾ أحد حقا إال لكبر ّٓ}أىىىؤيالًء مىنَّ اللَّوي عىلىٍيًهٍم ًمٍن بػىٍيًننىا{ ]سورة األنعاـ آية: 
ي صلى اهلل عليو كسلم حين قاؿ: "ال يدْل الجنة من في قلبو مثقاؿ ذرة من  في نفسو" كمصداؽ ذلك قوؿ النب

كبر" ، ثم فسر الكبر: بأنو "بطر الحق" أم: رده، "كغمط الناس"  أم: احتقارىم كازدراؤىم ؛ كلقد أحسن 
 القائل: 

 مة كىوافيلػق الػردل بمػذن ثوبين مىػن يلبسهما         ػً كتىعٌر م                            
 ثػوب التعصب بئست الثوبافمن الجهل المػركب فوقو          ثوب                             

 كتحل باإلنصاؼ أفػخر حػلة          زينت بهػا األعطاؼ كالكتفاف                             
 رسوؿ فحب ذا األمرافنصح ال  كاجعل شعارؾ ْشية الرحمن مع                                   

قاؿ ابن القيم رحمو اهلل تعالى: كما أحسن ما قاؿ الحافظ أبو محمد عبد الرحمن المعركؼ بأبي شامة، في      
كتاب "الباعث على إنكار البدع كالحوادث" حيث جاء األمر بلزـك الجماعة، فالمراد بو: لزـك الحق كاتباعو، كإف  

كثيرا، أال إف الحق ىو الذم كانت عليو الجماعة األكلى، من عهد النبي   كاف المتمسك بو قليبل، كالمخالف لو
 صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو، كال تنظر إلى كثرة أىل الباطل بعدىم.

قاؿ عمرك بن ميموف األكدم: "صحبت معاذان، فما فارقتو حتى كاريتو في التراب بالشاـ. ثم صحبت من      
 مسعود رضي اهلل عنو، فسمعتو يقوؿ: عليكم بالجماعة، فإف يد اهلل على الجماعة. بعده أفقو الناس: عبد اهلل بن 
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ػركف الصبلة عن مواقيتها، فصلوا الصبلة      ثم سمعتو يوما من األياـ، كىػو يقوؿ: سيكوف عليكم كالة يْؤ
 ما تيحػٌدثوف ؟!لميقاتها فهي الفريضة، كصلوا معهم، فإنها لكم نافلة، قاؿ: قلت يا أصحاب محمد، ما أدرم 

 قاؿ: كماذا ؟
: تأمرني بالجماعة، كتحضني عليها، ثم تقوؿ: صل الصبلة كحدؾ كىي الفريضة، كصل مع الجماعة كىي  قلتي

 لك نافلة!
 فقاؿ يا عمرك بن ميموف: قد كنت أظن أنك من أفقو أىػل ىػذه القريػة، أتدرم ما الجماعة ؟ قلت: ال .

رقػوا الجماعة. الجماعة ما كافق الحق، كإف كنت كحدؾ. كفي طريق آْر: قاؿ: إف جمهور الجماعة الذين فا
 فضرب على فخذم، كقاؿ: كيحك! إف جمهور الناس فارقوا الجماعة، كإف الجماعة ما كافق طاعة اهلل عز كجل".

قاؿ نعيم بن حماد: "إذا فسدت الجماعة، فعليك بما كانت عليو الجماعة قبل أف يفسدكا، كإف كنت كحدؾ، 
 [َُٓ،صُِفإنك أنت الجماعة حينئذ" ذكره البيهقي كغيره.اىػ]الدرر السنية،ج

 
 ..ال تختبر الناس بمن تحب أك تبغض..                                

نجد بعض األفراد من ىذه الجماعة أك تلك يختبر الناس بأناس معينين لكي يوالي أك يعادم، فإذا أراد أف     
بو كأدناه، كإف ما تقوؿ في فبلف، كما رأيك في الشيخ فبلف، فإف أجابو بما يوافق رأيو قرٌ يصاحب أحدان سألو: 

 أجابو بخبلؼ رأيو أبعده كأقصاه.
 كالواجب عليو إف رأل من أْيو ْطأ أف ينبهو عليو كيتلطف معو كيصبر على ذلك.

ص ىم الذين يجمعوف كيفرقوف؟ فيا شباب اإلسبلـ بعد أف كاف الدين ىو الذم يفرؽ كيجمع، أصبح األشخا    
 كبعد أف كاف كالؤنا كعداؤنا هلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم، أصبح كالؤنا كعداؤنا لؤلشخاص؟!

لو قلتي لك: إنني أحب فبلنان أك أبغض فبلنان فهل يعني ىذا أنني مقلد لو في كل صغيرة ككبيرة، أك مخالف لو في  
 كل صغيرة ككبيرة؟؟

 ب األئمة األربعة كغيرىم كمع ذلك نأْذ بقوؿ ىذا كندع قوؿ ىذا؟ألسنا جميعان نح    
 كىل قراءتي لكتب فبلف يعني أنني متأثر بكل فكرًه كعقيدتو؟    
أليس شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كتلميذه ابن القيم ينقلوف أحيانان في كتبهم قوالن للزمخشرم كىو من رؤكس     

 كتلميذه من المعتزلة؟ المعتزلة فهل يعني ذلك أف شيخ اإلسبلـ
نجران يطعن بو أْاه.      يا إْواني ال يجعٍل كل كاحد منا من يحبو كيعظمو ميزانان يقيس بو دين الناس، ْك
قد يكوف العالم الفبلني أك الداعية عنده أْطاء في مسائل معينة كعنده صواب في مسائل معينة فإذا أحببتو     

نني أقوؿ بجميع قولو أك آْذ برأيو المخالف للحق، كال يمكن أف تجد لما عنده من الصواب فبل يعني ذلك أ
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أحدان من العلماء أك الدعاة معصومان من الخطأ سواء في األصوؿ أك الفركع، كلكن على الجيل أف يأْذ ما صفى 
 كيترؾ ما كدر.

 
 ..ًاحذر الهول ك الًكبر..

و الهول كالكبر، كقد ذكر اهلل سبحانو لنا في كتابو الكريم إٌف من األمور التي تصدُّ عن قبوؿ الحق كاالنقياد ل    
ىذين األمرين، فقاؿ سبحانو في الهول:} إف يتبعوف إال الظٌن كما تهول األنفس{، كقاؿ:}أفرأيت من اتخذ إلهو 

ا كقاؿ:}كإذ قلنكعلوان{ىواه كأضلو اهلل على علم...{، كقاؿ في الكبر:}كجحدكا بها كاستيقنتها أنفسهم ظلمان 
 للمبلئكة اسجدكا ْلدـ فسجدكا إال إبليس أبى كاستكبر ككاف من الكافرين{.

 فالهول كالكبر من األسباب التي تصٌد العبد عن قبوؿ الحق، كتيزين لو الباطل.    
كللهول كالكبر صور كثيرة قد تخفى على الواحد مٌنا، فمثبلن: يتبين ألحدنا الحق فيقوؿ في نفسو ىل فبلف     

شيخي فبلف فيترؾ الحق لذلك، أك يقوؿ في نفسو فبلف تكفيرم مبتدع ال يجوز أف أسمع منو أك آْذ  أعلم من
عنو فيرد الحق الذم تبين لو ألجل ذلك، أك يكوف في مكانة بين أقرانو كزمبلئو كيعلم أنو إف قبل ذلك الحق أنو 

إف قبل الحق فسوؼ يلمزكنو  سوؼ يسقط من أعينهم، أك يكوف قد تسٌمى بالسلفي أك األثرم كيعلم أنو
بالتكفيرم أك الخارجي، أك يكوف ميٍقًدمان على دراسة معينة أك التحضير لشهادة معينة كيعلم أنو إف قبل الحق فلن 
يظفر بتلك الدراسة أك تلك الشهادة، أك يقوؿ بعدما يتبين لو الحق أترؾ قوؿ ىؤالء العلماء الكبار كآْذ بقوؿ 

ين، مع أنو لو تفكر قليبلن كم ىناؾ من العلماء الجهابذة الذين ال يعرفهم أكثر الناس أناس مغمورين غير معركف
كىم على قدر كبير من العلم كالفهم منع من شهرتهم القمع كتكميم األفواه، فهؤالء العلماء الذين اشتهركا كاف 

كسائل اإلعبلـ كسٌمتهم  من أعظم أسباب شهرتهم أنهم أيعطوا المجاؿ للتدريس كاإلفتاء كنقلت دركسهم عبر
الدكلة كبار العلماء، كحصرت الفتول فيهم في النوازؿ فلهذا كغيره اشتهركا، إذان فبل يعني ىذا أٌف غيرىم ممن لم 
تتوفر لديهم أسباب الشهرة أنهم أقل مرتبة في العلم كالفهم، بل إف من بينهم من يفوؽ في علمو ككرعو كتحقيقو  

 ات الدينية الحكومية.كثيران ممن تحت تلك المؤسس
 ..؟ ماء الربانيوف..مىػػن ىػم العػل

إف العلماء الربانيين الصادقين ىم الذين ييعرفوف بمواقفهم في نصرة الحق كالغيرة عليو كالذكد عن حياضو،      
يركف  ليس العلماء الربانيوف ىم الذين يعيشوف الترؼ كالبذخ كالرفاىية مع تهميش قضايا األمة، في الوقت الذم

فيو أمة اإلسبلـ تتمٌزؽ، كدماؤىا في كل مكاف تسفك، كأعراض المسلمات العفيفات تينتهك، كعقيدة الوالء 
كالبراء تحارب، كشريعة اهلل تطرح كتنبذ، كحكم الطاغوت يعلو كييقٌدـ، كالقبور كاألضرحة تيحمى كتحرس، كىو مع 

 ذلك ال يحٌرؾ ساكنان.
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ذين يحركهم دينهم كالعلم الذم في صدكرىم فيقودكف أمة اإلسبلـ للحق كالًعز إف العلماء الربانيين ىم ال    
كالنصر بإذف اهلل كينصحوف لها كما فعل العالم الرباني اإلماـ أحمد بن حنبل كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية حين نصر 

الشاـ بنفسو، الحق كدعا إلى الكتاب كالسنة على فهم السلف كحٌرض المسلمين على قتاؿ التتار كقاد جيش 
ككما فعل اإلماـ المجدد محمد بن عبد الوىاب حين ْرج على الدكلة العثمانية التي فشى فيها الشرؾ كالوثنية 

 كالحكم بالقوانين الوضعية.
ليس ًمن العلماء الربانيين من ال يتكلم إال إذا أمره السلطاف، كيسكت إذا أمره السلطاف، كيلتمس للحكاـ     

يانة لدينهم كأمتهم، بينما يي األعذار كالتبري طلقوف أللسنتهم العناف في رات فيما يقوموف بو من عمالة للكفار ْك
الطعن كالتجريح كاإلنكار على الصادقين من ىذه األمة ألٌف ذلك يوافق أىواء السبلطين، إٌف أمثاؿ ىؤالء ال 

تحذير من إتياف السبلطين، كحذر يحركهم دينهم كعقيدتهم، كإنما يحركهم السبلطين، لذلك جاء في السنة ال
 السلف من إتيانهم بل كاف بعضهم ال يركم الحديث عمن يغشى أبواب السبلطين.

قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم :) من أتى أبواب السلطاف افتتن، كما ازداد عبد من السلطاف دينٌوان إال     
 ي مسنده كاللفظ لو.ازداد من اهلل بعدان( ركاه أبو داكد كالترمذم كأحمد ف

: إٌف فجار القٌراء اتخذكا سيٌلمان إلى الدنيا فقالوا: ندْل على األمراء نفٌرج عن قاؿ سفياف الثورم رحمو اهلل    
 مكركب كنيكٌلم في محبوس.

ببعض العلماء على باب أحد السبلطين فقاؿ: أقرحتم جباىكم كفرطحتم  مٌر الحسن البصرم رحمو اهلل    
م بالعلم تحملونو على رقابكم إلى أبوابهم أما إنكم لو جلستم في بيوتكم لكاف ْيران لكم، تفٌرقوا نعالكم كجئت

 فٌرؽ اهلل بين أعضائكم.
عن الزىرم أنو قاؿ لهشاـ بن عبد الملك أال تيرسل إلى أبي حاـز كتسألو ماذا يقوؿ في  أْرج البيهقي    

 ـ ما قلتى في العلماء؟العلماء؟ فأرسل إليو فجاء فقاؿ لو: يا أبا حاز 
قاؿ: كما عسيتي أف أقوؿ في العلماء إال ْيران، إني أدركت العلماء كقد استغنوا بعلمهم عن أىل الدنيا كلم 
يستغًن أىل الدنيا بدنياىم عن علمهم، فلما رأل ذلك ىذا كأصحابو كتعلموا العلم فلم يستغنوا بو، كاستغنى أىل 

أكا ذلك قذفوا بعلمهم إلى أىل الدنيا كلم يينلهم أىل الدنيا من دنياىم شيئان، إٌف الدنيا بدنياىم عن علمهم، فلما ر 
 ىذا كأصحابو ليسوا علماء إنما ىم ركاة.

كقد عاش اإلماـ سفياف الثورم مشٌردان كاإلماـ أحمد فترة من حياتو ىاربان من السلطاف كمات اإلماـ أبو حنيفة     
حكاـ الذين كانوا يحكموف بشرع اهلل ال بالقوانين الوضعية، ككانوا قائمين كاف ىذا حالهم مع ال  ، لقدمسجونان 

الموالين ألعداء اهلل المعطلين لشرع اهلل بجهاد الكفار كأْذ الجزية منهم، ليس كحاؿ طواغيت ىذا العصر 
 المبٌددين ألمواؿ األمة. ألكليائوالمحاربين 
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يأتي أبواب فكيف يكوف األمر لو رأكا من  ،اـ في عصرىمفإذا كانت شٌدة السلف على من أتى أبواب الحك    
ينتظم تحت مظلتهم كال يتكلم في قضايا األمة المصيرية إال السبلطين المبدلين لشرع اهلل الموالين ألعداء اهلل، ك 

بأمرىم كىو مع ذلك يرفل في ثياب النعمة كيتقاضى أعلى الركاتب كيسكن القصور كيركب السيارات الفارىة 
 م بإعطياتهم بين الحين كاْلْر؟كينع

 كصدؽ من قاؿ:      
 كليلة!  يبو كعين الرضا عن كٌل عى                                    

 فبل عليهم يدْل الذم من شعرم ليت :الحكاـ على الدْوؿ من التحذير في اهلل رحمو الخطابي اإلماـ قاؿ     
 .منهم؟ ينتصح الذم كمن ينصح الذم كمن مجالسهم شهد إذا بالعدؿ يتكلم الذم كمن كذبهم على يصدقهم

(: )كأم دينو، كأم ْيرو، فيمن يرل محاـر اهلل تنتهك، ُُِ/ِفي )إعبلـ الموقعين  قاؿ ابن القيم رحمو اهللك     
كحدكده تضاع، كدينو يترؾ، كسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يرغب عنها، كىو بارد القلب، ساكت اللساف، 

ف أْرس، كما أف المتكلم بالباطل شيطاف ناطق؟!، كىل بلية الدين إال من ىؤالء الذين إذا سلمت لهم شيطا
يارىم المتحزف المتلمظ، كلو نوزع في بعض ما فيو  مآكلهم كرياساتهم فبل مباالة بما جرل على الدين؟، ْك

كار الثبلثة بحسب كسعو، كىؤالء غضاضة عليو في جاىو أك مالو بذؿ كتبذؿ، كجد كاجتهد، كاستعمل مراتب اإلن
قد بيلوا في الدنيا بأعظم بلية تكوف كىم ال يشعركف، كىو موت  -مع سقوطهم من عين اهلل كمقت اهلل لهم  -

 القلب ؛ فإف القلب كلما كانت حياتو أتم كاف غضبو هلل كرسولو أقول، كانتصاره للدين أكمل(اىػ.
أعبلـ النببلء في ترجمة اإلماـ األكزاعي رحمو اهلل أف عبد اهلل بن علي الذىبي رحمو اهلل في سير  ذكر اإلماـ    

 عٌم السفاح استدعاه يومان فجاء فسألو: ما تقوؿ في أمواؿ بني أمية؟
 .  فقاؿ األكزاعي: إف كانت لهم حبلالن فهي عليكم حراـ، كإف كانت عليهم حرامان فهي عليكم أحـر
بن علي ملكان جباران سٌفاكان للدماء صعب الًمراس، كمع ىذا فاإلماـ األكزاعي  قاؿ الذىبي معلقان: قد كاف عبد اهلل 

يصدعو ًبميٌر الحق كما ترل، ال كخلقو من علماء السوء الذين ييحٌسنوف لؤلمراء ما يقتحموف بو من الظلم كالعسف 
 أك يسكتوف مع القدرة على بياف الحق.اىػ -قاتلهم اهلل-كيقلبوف لهم الباطل حٌقان 

إنني أعلم أٌف مثل ىذا الكبلـ قد يؤثر في قلب بعض إْواني، كلكنها كاهلل الحقيقة المٌرة التي البد أف نعرفها،     
 كأرجو ممن لم يعجبو ىذا الكبلـ أف يتريث كال يتعجل كأف يينصف أْاه.

 نقف مع بعض الحقائق:لثٌم تعاؿ     
 يهدأ لهم باؿ حين يػركف الشػرؾ باهلل في العبادة، كالشرؾ بو في إف علماء األمة الصادقين ال يىًقر لهم قػرار كال    

كأعراض العفيفات الطاىرات  ،كحين يركف أمة اإلسبلـ تيقتلكيركف محاربة الدين كاالستهزاء بو، الحكم كالتشريع، 
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تبست داث يتحرؾ العلماء الصادقوف، كبصدعوف بالحق كيزيلوف الشبهات التي الففي مثل ىذه األحتيغتصب، 
 بالحق.

السكوت كالتنٌصل من المسؤكلية العظيمة  ،كالدعاةالرسميين، كلكن كلؤلسف لقد رأينا من كثير من العلماء     
التي أنيطت بهم في مواقف كثيرة تمٌس بعقيدة التوحيد كباإليماف كبالوالء كالبراء، فالشرؾ عند قبر النبي صلى اهلل 

ىذا ىو الواجب، كلكن في الوقت نفسو تسمح الحكومة للرافضة أف عليو كسلم كانوا ينكركنو على الناس ك 
في سب زكجات  كيتفٌننوف ،مناحاتهم الشركيةفيها يقيموف  ساحات المسجد النبوم بأعداد كبيرةتجتمع في 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو، كال نجد من كثير من العلماء اإلنكار عليهم كالتحذير منهم على 
 كإقامة المحاضرات في بياف ْطر الرافضة كشركهم. المنابر

ككثير من أكلئك العلماء الذين تصٌدركا للفتول لم يقتصركا على ْذالف المسلمين، بل زادكا على ذلك بأف     
 جٌرموا المجاىدين كرجاؿ األمة الصادقين.

كسائل اإلعبلـ العميلة  ا إال ما تبثولعرفت أنهم بمعزؿ عن كاقع األمة ال يعرفوف من أْبارى حالهم كلو تدبٌرت    
التي تيغير الحقائق، ثم تجدىم يينػزلوف األحكاـ استنادان إلى تلك األْبار الملٌفقة، كإذا جاءىم بعض العلماء 
الصادقين أك بعض الشباب المجاىدين كأْبركىم عن الواقع الصحيح فتجدىم يقابلوف كبلمهم بالتكذيب، بل 

 بالواقع منهم.كيزعم بعضهم أنهم أعلم 
 :كثيرة منها  أْطاء جمعوافهؤالء العلماء كمن على شاكلتهم     

 األكؿ/ ْذالنهم للمسلمين.
 الثاني/ تجريمهم كتجريحهم للمجاىدين كالعلماء الصادقين.

 الثالث/ قبولهم األْبار من كسائل اإلعبلـ العميلة.
 ْبار ملفقة كأنباء مزكرة.الرابع/ إصدار الفتاكل التي تتعلق بمصير األمة بناء على أ

 الخامس/ تجريحهم كتضليلهم لكل من ْالفهم في الفتول كلو كاف أعلم منهم بالواقع كبحكم الشرع.
 بذلك أىل للفتول في كل شيء، كأنهم فيتنوا بالدْوؿ تحت مظبلت الحكومات الرسمية، فظنوا أنهم كىم    

 تتعلق بمصير األمة. الذين لهم الحق في إصدار الفتاكل التيىم الوحيدكف 
كلو تأملتى كثيران من فتاكاىم تجد أنها مع بعدىا عن معرفة الواقع الصحيح، ىي كذلك قاصرة ناقصة     

متناقضة، ككثيران ما ينظركف في كثير من المسائل إلى جانب كاحد كيتركوف جوانب أْرل، أك يستدلوف بدليل 
ة أك الشاذة تعارضو أدلة أْرل، كربما احتاجوا في بعض فتاكا ىم أف يستدلوا ببعض األدلة الضعيفة أك المنسْو

 من تلك الفتاكل لرأيت ذلك كاضحان.كلو استعرضنا عددان فتاكاىم كيمرركىا على الناس، بها ليرقعوا 
 كىذا الخلل كالخطأ في الفتول راجع إلى أحد أمرين:
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 رع.ػ إما قصور في العلم كالفهم، سواء من جهة الواقع أك من جهة الش
 ػ كإما اتباع ىول النفس كالحكاـ.

 يجتمع فيهم األمراف معان. بعضهم كلعل
 التي فيها. كالتناقضات كلعل اهلل أف ييسر فنجمع عددان من تلك الفتاكل كنذكر األْطاء

هو يعقد منذ أف تولى عبد اهلل بن عبد العزيز رئاسػة الػوزراء كعقيدة الػوالء كالبراء في تمييع كتطبيع كتخضيع فك     
ففي لقاء جمعػو  ،المؤتمػرات لكي يدعػو إلى تمييع عقيػدة الػوالء كالبراء كمحػاربػة الحب في اهلل كالبغض في اهلل

باليهود كالنصػارل، كعػرضو التلفزيػوف السعػودم قاؿ: ]يا إْػواف اإلسػبلـ كاليهوديػة كالنصرانية كال أقوؿ إف غيرىا 
فيها ْير لئلنسانية، كلكن التػوراة كاإلنجيل كالقرآف _ثم شبك بين أصابعو كقاؿ_ مػن األدياف ما فيها ْير كلها 

 يا إْواف تفكك األسرة كاسألوا ىؤالء النسوة ما معنى تفكك األسرة[.اىػ
تأمل ىذا الكبلـ فهو أكالن يقوؿ لهم يا إْواف، فقد جعل أعداء اهلل الذين أمر اهلل بمعاداتهم كبغضهم إْوانان     
م يقوؿ: بأف جميع األدياف فيها ْير لئلنسانية، كىذا معناه أف دين اإلسبلـ ليس ىو الدين الوحيد الذم فيو لو، ث

ْير لئلنسانية بل إف جميع األدياف حتى البوذية كالهندكسية كعبادة البقر بل كعبادة الشيطاف كلها عند عبد اهلل 
 بن عبد العزيز فيها ْير لئلنسانية.

المسلمين كاليهود كالنصارل أسرة كاحدة، كأف كجود العداكة كالبغضاء بينهم يفككهم مثل ثٌم يقوؿ بأف     
تفكك األسرة الواحدة، كبالتالي ال ينبغي أف يكوف بينهم عداكة كال بغضاء لكي ال يتفككوا كما أف األسرة ال 

 ينبغي أف يكوف بينها عداكة كبغضاء لكي ال تتفكك!
يح القرآف في كلمتو التي ألقاىا في مؤتمر مدريد لحوار األدياف الذم حضره  كقد أكضح ميراده المصادـ لصر 

 كبار ممثلي الديانات كاليهودية كالنصرانية كالبوذية كغيرىا، حيث قاؿ:
 يها االصدقاء:]أ

سبلمية ممثلة مة اإلجئتكم من مهول قلوب المسلمين من ببلد الحرمين الشريفين، حامبلن معي رسالة من األ
ران في رحاب بيت اهلل الحراـ، رسالة تعلن في علما سبلـ ىو دين االعتداؿ ف اإلأئها كمفكريها الذين اجتمعوا مْؤ

نسانية بفتح صفحة جديدة رسالة تبشر اإلدياف، ن اتباع األيلى الحوار البناء بإكالوسطية كالتسامح، رسالة تدعو 
 محل الصراع. -بإذف اهلل  -يحل فيها الوئاـ 

ف المآسي التي إكلنقوؿ  ،لى النزاع كالصراعإف يؤدم أف االْتبلؼ ال ينبغي أف نعلن للعالم أ لذلك علينا...
دياف كلكن بسبب التطرؼ الذم ابتلي بو بعض اتباع كل دين سماكم، مرت في تاريخ البشر لم تكن بسبب األ

ذا كنا نريد لهذا اللقاء فأصحاب كل دين مقتنعوف بعقيدتهم ال يقبلوف عنها بديبل كإ....ككل عقيدة سياسية.
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يماف العميق باهلل كالمبادئ كىي اإل القواسم المشتركة التي تجمع بيننا، إلىف نتوجو أفبل بد ف ينجح أالتاريخي 
 ْبلؽ العالية التي تمثل جوىر الديانات.النبيلة كاأل

ف يجعل جميع أتسامح ك ، كالتعصب بالف يهـز الكراىية بالمحبةأعلى  -بعوف اهلل  -ف ىذا االنساف قادر ..إ
 [.اىػلبني آدـ أجمعين. -جل شأنو  -البشر يتمتعوف بالكرامة التي ىي تكريم من الرب 

كىذا الكبلـ يردُّ على من يزعم أف المقصود من الحوار الذم يدعو إليو عبد اهلل بن عبد العزيز ىو ألجل     
و طمس عقيدة الوالء كالبراء، كتمييع الحب في اهلل دعوة غير المسلمين إلى اإلسبلـ، فقد أنطقو اهلل بمراده، كى

 .لكافرين، كإلغاء شعيرة الجهادكالبغض في اهلل، كإلغاء مواالة المؤمنين كمعاداة ا
 فهذا الكبلـ يصادـ عقيدة الوالء كالبراء بل كينقضها من أصلها.

ذ قالوا لقومهم إنا برءآء منكم كمما ألم يقل اهلل تعالى:} قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراىيم كالذين معو إ    
 تعبدكف من دكف اهلل كفرنا بكم كبدا بيننا كبينكم العداكة كالبغضاء أبدان حتى تؤمنوا باهلل كحده..{.

كقاؿ تعالى:}قاتلوا الذين ال يؤمنوف باهلل كال باليـو اْلْر كال يحرموف ما حـر اهلل كرسولو كال يدينوف دين     
 ا الكتاب حتى ييعطوا الجزية عن يدو كىم صاغركف{.الحق من الذين أكتو 

كقاؿ تعالى:}يا أيها الذين ءامنوا ال تتخذكا اليهود كالنصارل أكلياء بعضهم أكلياء بعض كمن يتولهم منكم فإنو     
 منهم إف اهلل ال يهدم القـو الظالمين{.

كم أكلياء تلقوف إليهم بالموٌدة كقد كفركا بما جاءكم تعالى:}يا أيها الذين ءامنوا ال تتخذكا عىػديكّْم كعىػدكَّ  كقاؿ    
 من الحق...{اْلية.

كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم:) بعثت بالسيف بين يدم الساعة حتى ييعبد اهلل كحده، كجيعل رزقي تحت ظٌل     
 رمحي كجيعل الٌذلة كالصغار على من ْالف أمرم(.

هود كالنصارل بالسبلـ كإذا لقيتموىم في طريق فاضطركىم إلى كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم:) ال تبدؤكا الي    
 أضيقو( ركاه مسلم.

كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم:)أمرت أف أقاتل الناس حتى يشهدكا أال إلو إال اهلل كأني رسوؿ اهلل فإذا فعلوا ذلك     
 عصموا مني دماءىم كأموالهم إال بحق اإلسبلـ كحسابهم على اهلل( متفق عليو.

 كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم:)أكثق عرل اإليماف الحب في اهلل كالبغض في اهلل(.    
أين ىذه النصوص كغيرىا من العلماء كالدعاة! ىل غابت عنهم أـ أف زمانها قد انتهى؟! أـ أف الذم يصدر     

 من عبد اهلل بن عبد العزيز موافق لتلك النصوص؟!
 تطيعوف أف ينكركا على الحاكم أك أنهم أنكركا عليو فلم يستجب لهم.قد يقوؿ بعض الناس: إف العلماء ال يس    

 فنقوؿ: إذا كاف األمر كذلك فلماذا يمدحونو على المنابر كفي المحافل؟
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لقد كاف السلف يمتنعوف من مدح من ىو ْير من ملء األرض من ىذا أفبل يسعهم ما كسع السلف؟ ثٌم إنهم     
 فيظنوف أف ما يقـو بو ىو ما يدعو إليو دين اإلسبلـ. بمدحهم للحاكم يغرركف بالمسلمين

كقد يقوؿ قائل: إف اهلل تعالى أذف لنا في برّْ من لم يقاتلنا من الكفار كلم يخرجنا من ديارنا كما في قولو     
إف اهلل تعالى:}ال ينهاكم اهلل عن الذين لم يقاتلوكم في الدين كلم يخرجوكم من دياركم أف تبٌركىم كتقسطوا إليهم 

 يحب المقسطين{.
 فالجواب: ما أحسن قوؿ الشاعر :   

 كمن يىكي ذا فمو ميرٍّ مريضو            يجد ميٌران بو الماء الزالال                             
 كقوؿ الشاعر:          
 ليس بالحسنً  ييقضى على المرء في أياـ محنتو          حتى يرل حسنان ما                          

 ثٌم نقوؿ: اليهود ألم يقاتلونا في فلسطين كيخرجونا من ديارنا؟    
كالنصارل األمريكاف كمعظم دكؿ أكركبا كالصرب كالكركات كالركس ألم يقاتلونا في أفغانستاف كالعراؽ     

 كالبوسنة ككوسوفا كالشيشاف كداغستاف كيخرجونا من ديارنا؟
 ر ألم يقاتلونا كيخرجونا من ديارنا؟كالهندكس في الهند ككشمي    
 أليس دـ كل مسلم ىو دمنا كأعراضهم أعراضنا كديارىم ديارنا؟    
فالذم يقاتلهم يقاتلنا كالذم يقتلهم يقتلنا قاؿ صلى اهلل عليو كسلم:)مثل المؤمنين في توادىم كتراحمهم     

 الجسد بالسهر كالحمى(.كتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر 
فكما أف العضو قطعة من الجسد فكذلك إْواننا ىم قطعة منا، ككما أف الذم يؤذم العضو يؤذم سائر     

 الجسد فكذلك الذم يؤذم المسلم يؤذم سائر المسلمين.
 فإف قيل: إف كل دكلة لها حدكدىا كنظامها كىي مستقلة عن غيرىا.    
ي كيضعت بين الدكؿ رسمها األعداء ليفرقوا كلمة المسلمين كيمنعوىم من التناصر فنقوؿ: إف ىذه الحدكد الت    

 فيما بينهم، فبل عبرة لها كال قيمة.
 ثٌم إف الوالية اإليمانية كالنصرة بين المسلمين ال تسقطها ىذه الحدكد المصطنعة.   
يمنع المسلمين الذين ْارج حدكد دكلتو  ثٌم إف كاف ىذا القائل يفقو ما يقوؿ فيلزمو إذا غزت أمريكا أرضو أف   

 من نصرتو كيحـر عليهم ذلك.
ثٌم لو تنػٌزلنا كقلنا بأف كل دكلة لها حكم مستقل كما يحصل لها ال يحصل لنا، فإف بوش أعلنها أكثر من مٌرة     

ـ فهل بأنها حرب دينية صليبية كدْلت معظم دكؿ أكركبا معو، فإذا كانت الحرب دينية صليبية ضد اإلسبل
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المسلموف ىم أىل تلك الدكلة التي غزتها دكؿ الكفر دكف غيرىم أـ أننا نحن أيضان مسلموف كأف الحرب ضد 
 اإلسبلـ ىي حرب ضدنا؟

ثٌم لو أننا تنػٌزلنا بعد ىذا كلو كقلنا بأف الذم يقتل المسلمين في غير أرضنا ال يعتبر قاتبلن لنا، فإنهم قد آذكا     
نة القرآف كسب النبي صلى اهلل عليو كسلم كسب دينو، فهل نبر كنيحسن إلى من يهين جميع المسلمين بإىا

 القرآف كيسب النبي صلى اهلل عليو كسلم كيسب دينو؟
طاب       ثٌم لو تنػٌزلنا مٌرة بعد مٌرة، فإف الذم أًذنت فيو الشريعة البر كذلك ال يستلـز محبة الكافر كمؤاْاتو، ْك

 سود المحبة مكاف البغضاء كاإلْاء مكاف العداء، كىذا ال يجوز أبدان.عبداهلل يريد فيو أف ت
 أين ىم العلماء كالدعاة عن ىذه األمور العظاـ كعن ىذا الضبلؿ المبين؟!. كالمقصود:    
في مثل ىذه األحداث كالمؤامرات التي تهدؼ إلى مسخ عقيدة األمة كطمس ىويتها تعظم مسؤكلية العلماء     

 بياف الحق كتنقيتو من البدع كالضبلالت كاألفهاـ المنحرفة.كالدعاة في 
، كيتفطر القلب من تصورىا، كم يحصل للمسلمين من مجازر كحشية يقشعر الجلد من سماعها  كاكذلك انظر     

ال نجد من كثير من العلماء كلمة حق كنصرة إلْوانهم المضطهدين، إال أف تكوف كلمة ىزيلة ضعيفة ال تساكم ك 
 ونها كأسلوبها كشٌدتها كبلمهم على حرمة دماء الصليبيين.في مضم

أنظركا مثبلن المجازر التي حصلت في الصوماؿ على أيدم األمريكاف، كالمجازر التي حصلت في السوداف     
على أيدم النصارل المتمردين، كالمجازر التي حصلت في إندكنيسيا كجزر الملوؾ على أيدم الصليبيين، 

حصلت إلْواننا المسلمين في كجرات في الهند، كما يحصل إلْواننا المسلمين في أفغانستاف، كالمحرقة التي 
كما يحصل اليـو في أرض الرافدين من اجتماع الصليبيين كالرافضة على أىل السنة، كما حصل إلْواننا الشرفاء 

يزيد على ْمسة عقود من القتل  في نهر البارد في لبناف، كأعظم منها جميعان ما يعيشو الشعب الفلسطيني منذ ما
كالتشريد كاألسر كالمؤامرات، ككل العالم رأل ْيانة الحكاـ كعمالتهم، فمن الذم يمنع المسلمين من الخركج 
إلى فلسطين أك مٌد إْوانهم بالسبلح أليس ىم ْونة العرب من الدكؿ المجاكرة كغيرىا، فما كاف دكر العلماء من 

 تلك المآسي كالجراح؟!.
كعندما كقعت الحرب الصهيونية الظالمة على غٌزة كقتل في عشرين يـو أكثر من ألفين كجرح ما يزيد على     

، لم يأمر أكلئك العلماء المسلمين ْمسة آالؼ كقطعت الكهرباء كأيحكم الحصار على المسلمين في غزة
ألجل إْواننا، كأفتى عدد من  بالقنوت في مساجدىم ألجل إْواننا، بل حتى الحرمين الشريفين لم يقنت أئمتها

أكلئك العلماء بأنو ال يجوز القنوت إال بإذف السلطاف، كقد قاـ بالرد على ىذه الفتول الشيخ المجاىد حمود بن 
 عقبل الشعيبي رحمو اهلل، كستجدىا في آْر ىذا الكتاب.
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قاـ أكلئك العلماء كأعلنوا  كعندما قاـ الحوثيوف المجرموف بالتسلل إلى بعض المناطق الحدكدية للسعودية    
كجوب القنوت للمقاتلين على الحدكد، على الرغم أنو لم يحصل من أكلئك الحوثيين عشر معشار ما حصل 
إلْواننا في غزة من اليهود الغاصبين، فما ىذه اإلزدكاجية، أليسوا كلهم مسلمين، فلماذا ىنا يجب القنوت 

الحدكد أف دـ السعودم أطهر كأعظم حرمة من دماء بقية المسلمين؟ ك كىناؾ ال يجوز إال بأمر السلطاف؟ أـ أف ال
 السعودية لها ْصوصية كحرمة أعظم من الدكؿ اإلسبلمية األْرل؟

صالهم أمر مشركع حتى لو كأنا ال أيبرر ىنا ما يقـو بو الحوثيوف المجرموف أذناب إيراف؛ فإف قتالهم كاستئ    
أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب كقوفو التاـ مع أىل السنة كأعلن كقد  ،توقف قتالهم مع حكومة آؿ سعود

 حربو ضد الرافضة كالحوثيين كمن كراءىم.
كلكن أردتي من ىذا الكبلـ أف تنظر إلى االزدكاجية كالمفارقات كالتناقضات في مواقف كثير من العلماء تجاه     

 قضايا المسلمين.
كيأمركف األمة بالرجوع إليهم كييعلقوف آماؿ األمة  ،ا يمدحوف الحكاـ على المنابرإٌف كثيران منهم كانوا كمازالو     

 الجريحة بمؤتمراتهم االنهزامية، حاليهم كحاؿ من ييسلم الضحٌية للجبلد كالشاة للذئب.
كعندما حصلت أحداث الحادم عشر من سبتمبر ْرجوا في الفضائيات كعلت أصواتهم على المنابر منكرين     
دين قبل أف يعرفوا من الفاعل، كبكوا على دماء النصارل كلم يبكوا على دماء المسلمين، بل كصل األمر كمند

ببعضهم أنو أجاز تعزية أمريكا العدك األكؿ لئلسبلـ كالمسلمين، بل أفتى أحدىم بجواز التبرع لهم بالدـ، ثٌم لما 
حرب الصليبية على أفغانستاف ثٌم العراؽ حصلت أحداث لندف ْرجوا كتكلموا أيضان، ثٌم بعد ذلك كقعت ال

كاستخدمت قول الكفر األسلحة الممنوعة دكليان كحصدكا أركاح مئات اْلالؼ من المسلمين، ككثير من العلماء 
 كالدعاة يلوذكف بالصمت الرىيب، أك ينكركف بكلمات جوفاء ال تسمن كال تغني من جوع.

ت بتحكيم الشريعة فلم نجد منهم تأييدان، بل ما إف قامت ثٌم قامت المحاكم اإلسبلمية في الصوماؿ كبدأ
المحاكم اإلسبلمية حتى أرسلت الحكومة السعودية إلى المجمع الدكلي تقوؿ: أدركوا الصوماؿ لكي ال تصبح 
طالباف ثانية تؤكم اإلرىابيين، فما كاف من أمريكا إال أف تدْلت كأغرت بهم الجيش الحبشي النصراني، فلم 

لماء كلمة نصرة كتأييد أك مواساة، ثم عندما قاـ الطاغية المدعو بشيخ شريف كتواطأ مع كلئك العنسمع من أ
األعداء حتى مكنوه من الحكم قاـ جملة من علماء السوء بمباركة الحكومة الجديدة التي قامت تحت أعين 

لئك العلماء منددين كعندما قامت حركة الشباب المجاىدين بقتاؿ الحكومة العميلة صاح أك  الصليبيين،
كمستنكرين، كىاىم المجاىدكف اليـو يجتمعوف تحت راية كاحدة كيحكموف المناطق التي تحت سيطرتهم بشرع 
اهلل كال نجد من أكلئك العلماء أم تأييد أك مؤازرة! سبحاف اهلل في أم ْندؽ يقف ىؤالء العلماء؟! في ْندؽ 

 الموحدين أـ في ْندؽ الصليبيين؟!



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

25 

ت المجزرة الرىيبة في باكستاف على ْيار أىلها طبلب المسجد األحمر كطالبات جامعة حفصة ثٌم حصل    
كىيٌدمت سبعة مساجد كلم نسمع منهم استنكاران كتنديدان، كلم يبكوا على بيوت اهلل كال على دماء الصادقين من 

 األمة كما بكوا على دماء الصليبيين.
اؽ اجتمعت زحوؼ الصليبيين مع زحوؼ الركافض ضٌد إْواننا أىل السنة كاْلف في العراؽ كما أدراؾ ما العر     

ككقعت المجازر التي لن ينساىا التاريخ من حرؽ كتقطيع كتشويو كانتهاؾ لؤلعراض، فما كاف موقف أكلئك 
 العلماء؟!

تلوا كل كىابي  إف الرافضة يتلقَّوف الفتاكل من علمائهم في النجف ككرببلء كأسيادىم في قم من إيراف أف يق    
كل سني كيأتيهم الدعم غير المحدكد من إيراف بل لقد دْل قرابة المليوف إيراني داْل العراؽ كأصبح كهنة إيراف 
ىم الذين ييديركف تعذيب أىل السنة في حسينيات العراؽ، كاستولى الرافضة على أكثر من مائتي مسجد من 

العلماء صامتوف ال يتكلموف، كاألشد من ذلك أف يقولوا إنها مساجد أىل السنة كحٌولوىا إلى حسينيات، كأكلئك 
 فتنة إنها حرب طائفية، نعم ىي حرب طائفية أفبل يجب علينا نصرة أىل السنة على الرافضة المشركين؟؟

 لقد كقع على أرض العراؽ قرابة المليار كيلو من المتفجرات فما كاف دكر أكلئك العلماء؟
مسة مبليين مشٌرد، فما كاف دكر العلماء؟أكثر من ْمسة مبليين ي      تيم، كثبلثة مبليين أرملة كثكلى، ْك
بل لقد أفتى عدد من العلماء بأف الذم يحصل في العراؽ من مقاكمة للمحتل أنو ليس بجهاد كحرضوا     

ال  المسلمين على عدـ بذؿ أموالهم في تلك األماكن كسموىا باألماكن المضطربة، كنصحوا شباب األمة أف
 يخرجوا لنصرة إْوانهم في تلك األماكن ألنها أماكن مضطربة، أىكذا يكوف العلماء الربانيوف؟!

كعندما كقعت التفجيرات في السعودية على المجمعات الصليبية التي تدير حرب العراؽ كأفغانستاف حصل     
اىمة مركز للشرطة كقتل من فيو لم من أكلئك العلماء االستنكار، بينما عندما قاـ اإلسماعيليوف في نجراف بمد
 يتكلموا، ألف السلطاف شاء أف يتكلموا في تلك كلم يشأ أف يتكلموا في ىذه.

ككم كنا نسمع مػن الكثير منهم األمر بالتثٌبت في األْبار كالتريث في إصػدار األحكاـ، كلما ْرجت كذبة     
قابلوا ذلك الخبر بالتسليم التاـ بػل كحكموا على المطلوبين التسعة عشر ما كاف مػن أكلئك العلماء إال أف 

المطلوبين باإلعػداـ ككجػوب اإلْبار عنهم كعػدـ جػواز التستر عليهم كلم يتثبتوا في الخبر الػذم ظهر للقػريب 
شػٌد كالبعيد كذبػو كلم يسألػوا أك يتثبتوا مػن المطلوبين عػن حقيقة ما نيسبى إليهم، بل حكمػوا عليهم مػع غيابهم أ

 األحػكاـ التي ييشفق المسلم الػورًع مػن اإلقػػداـ على مػا ىػو دكنها مػن األحكاـ.
كفي مدينة الرياض عاصمة السعودية أقيم معرض الكتاب كاستضاؼ القائموف على المعرض رؤكس الكفر     

ر كالزندقة، ككاف من كالزندقة كصٌدركىم كطلبوا منهم إلقاء المحاضرات كاألمسيات الشعرية التي تطفح بالكف
رؤكس أكلئك الزنادقة الكاتب عبد اهلل الجابرم المغربي الذم ألف كتبان تطعن في القرآف كتشكك في أمانة 
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الصحابة، كالعجيب أف كتبو ىذه كانت تباع في نفس المعرض، كلقد اتصل بعض الغيورين على أحد علماء ىيئة  
كقاؿ لو إف في المعرض كتبان تشكك في كتاب اهلل كفي أمانة  -في برنامج للفتول في قناة المجد-كبار العلماء

 تراسلوا المؤلف كتناصحوه. أف الصحابة، فما تظنوف أف يكوف رد ذلك العالم؟ لقد قاؿ بكل بركد: أرل
 يا سبحاف اهلل أين الغيرة على دين اهلل؟ أين الغيرة على كتاب اهلل؟ أف الغيرة على الصحابة؟   
 لى الكفر كيباع بين المسلمين يكوف الرد عليو بهذا البركد؟كتاب يدعوا إ    
كفي الرياض كذلك أقاـ العلمانيوف كأذنابهم مسرحية بعنواف]كسطية ببل كسطية[ كلها استهزاء بالدين كأىلو،     

عمل كمع ذلك لم نر كلم نسمع من العلماء اإلنكار، بل لقد قاـ بعض الشباب الغيورين على دينهم بإنكار ىذا ال
 فاعتقلتهم السلطات السعودية كلم يجد أكلئك الشباب من العلماء الدفاع عنهم أك السعي في إْراجهم.

 أىكذا يكوف العلماء الربانيوف؟!
الذين جعلوا من أنفسهم مشرعين مع اهلل، ككالوا أعداء -كفي الوقت الذم تجد الكثير منهم يمدح الحكاـ     

انوا األ مة فأسلموا أراضي المسلمين للكفرة، كلم يعدُّكا شباب األمة للدفاع عن دينهم اهلل، كنشركا الفساد، ْك
نجدىم ييشنّْعوف على المجاىدين في أبسط ْطأ كيلمزكنهم  -كأرضهم، بل شغلوىم بالرذائل عن الفضائل

لمجاىدين كيرمونهم بالعظائم كال يلتمسوف لهم من األعذار عشر ما يلتمسونو لحكامهم، يركف الشعرة في أعين ا
كال يركف الجذع في أعين الطواغيت، مع أف المجاىدين ْرجوا من ديارىم كأموالهم كأىليهم لنصرة دين اهلل 
كالمستضعفين من المسلمين، فهم أحػق الناس بالتماس العػذر كحسن الظن فيما يقومػوف بو من أعماؿ كأف ال 

المجاىػدين من قتلو لؤلبرياء كاستهداؼ األماكن العامة ينسب إليهم فعل قبل التثبت، فإٌف كثيران مما يينسب إلى 
 ىي كذب عليهم، كىم منها براء.

لقد أصبح ىػذا حاؿ كثير من علماء المسلمين كدعاتهم كلؤلسف، فهل بعد ىذه المواقف تريدكف مٌنا أف     
 نرجع إليهم كتستفتيهم في قضايا األمة المصيرية، كىل يجنى من الشوؾ العنب؟!

كاف ىذا الوصف ال يعجبكم، فنريد منكم أف تصفوا ىذه المواقف كتصفوا لنا أىلها، ىل يصح لنا أف   كإف    
 نسمي أصحاب ىذه المواقف بالعلماء الربانيين؟!

: )قاؿ لي راىب: يا سعيد في الفتنة يتبين لك من يعبد اهلل ممن يعبد الطاغوت( قاؿ سعيد بن جبير رحمو اهلل    
 [.ٗٗٓ/ِ]اإلبانة البن بطة 

يا إْواني إف لم نغضب اليـو من أجل ديننا فسوؼ نغضب غدان كلكن من أجل أنفسنا، إف كقعت الحرب     
بببلد أحدنا كقػيٌتل أبناؤه، كانتهك عرضو، كدمّْر بيتو، سوؼ يقوؿ في ذلك الوقت: أين العلماء؟ لماذا ال يقفوف 

 موطن في مسلما يخذؿ امرئ من ما اهلل عليو كسلم:) معنا؟ لماذا ال ينصركننا؟ فيأتيو الجواب من النبي صلى
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( ركاه الطبراني في المعجم نصرتو فيو يحب موطن في اهلل ْذلو إال حرمتو من فيو كينتهك عرضو من فيو ينتقص
 الكبير كاألكسط كالبيهقي في الشعب.

لعلم كمن الدعاة من قاؿ  كلكن كمع ىذه الًمحن العظيمة التي تعصف بأمة اإلسبلـ ال زاؿ ىناؾ من أىل ا    
كلمة الحق كصدع بها، كأٌدل الواجب الذم أْذ اهلل عليو الميثاؽ من أىل العلم من بياف الحق كعدـ كتمانو، 
ككثير منهم إما قيًتلى كإما أنو في السجوف، قد ضحوا بسبلمتهم كعافيتهم من أجل إببلغ األمة الحق، فللو دٌرىم 

 من علماء ييقتدل بهم.
 نا بما ليس فينا....ال تتهم

غالبان ما يتهم بعضنا بعضان بأشياء قد يكوف المتػَّهىم بريئان منها، كمن أعظم أسباب ذلك ما يدكر في مجالسنا من     
راف أف الطائفة الفبلنية تعتقد كذا، كتقوؿ كذا، كتيكٌفر ػالتُّهم للطائفة األْرل، فنسمع من الشيخ أك من بعض األق

بلن من أصلو أك مبالغان فيو ، ػول في النفس، كقد يكوف ذلك االتهاـ باطػوافقتو ىػدده لمبكذا، فنأْذ بذلك كنر 
 فبلبٌد من التثبت من كتبهم كأشرطتهم.

كقد يكوف ىذا القوؿ الذم قرأه أك سمعو شاذان أغلب الطائفة على ْبلفو، فبلبٌد من التريث كالتثبت بقراءة     
 ادة تلك الطائفة.أكثر من كتاب كسماع أكثر من شريط لق

تعالى:)ستكتب شهادتهم كييسألوف( كالحكم على الناس شهادة سوؼ ييسأؿ عنها اإلنساف يـو القيامة كما قاؿ     
 كمن عرؼ أنو محاسب على كبلمو كثر صمتو ككاف إلى السبلمة أقرب.

 
 ..أنصفونا..

ى تتعرؼ على حقيقة منهجها، كال تتهمها تيحب كل طائفة أف تقرأ الطائفة األْرل كتبها كتستمع ألشرطتها حت    
بما ليس فيها، كلكن الذم الحظناه من عدد غير قليل من إْواننا طلبة العلم كالمشايخ أنهم يحبوف أف نقرأ  
كتبهم كنستمع إلى أشرطتهم بينما ىو ال يريد أف يقبل كتابان كاحدان لكي يقرأه، كليس ىذا من اإلنصاؼ، فكما 

نك تعتقد أنها على حق، فكذلك نحن نحب أف تقرأ كتبنا ألننا نعتقد أنها على حق، كإف تحب أف نقرأ كتبكم أل
قلتى أنا ال أثق في علمائكم قلنا لك كذلك، إذان فليكن الحكم بيننا ىو الدليل كأقواؿ سلف األمة كمن سار على 

 نهجهم.
م يتهمونهم بأشياء ىم منها براء، ككثير من المشايخ كطلبة العلم لم ينصفوا إْوانهم المجاىدين، فنجدى    

ما  كييقٌولونهم أقواالن لم يقولوىا، كينسبونهم إلى مذاىب ىم من أبعد الناس عنها، كربما يكوف مستند كثير منهم
 أفعاؿ فردية حصلت من أناس ينتموف إلى ذلك المنهج! ينعق بو اإلعبلـ المأجور، أك
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معادية هجها من ْبلؿ كتبهم كإصداراتهم، كليس من جهات نتعرؼ على عقيدة الجماعة كمنكاإلنصاؼ أف     
ال نيحمّْل الطائفة كالمنهج أْطاء بعض أفرادىا، كإال فإنو ال تخلوا أم جماعة من كجود أفراد غبلة أك لهم، كأف 

شاذين بين صفوفها، فكما أننا ال نرضى أف ييحكم علينا بتصرفات بعض األفراد فكذلك ال يصح أف نحكم على 
 ا بتصرفات بعض أفرادىم.غيرن

 .قاؿ تعالى:} كال يجرمٌنكم شنئاف قـو على أال تعدلوا اعدلوا ىو أقرب للتقول{
 

 ..لنحذر الغركر..
إٌف الذم نبلحظو في صفوؼ كثير من إْواننا المنتمين للدعوة السلفية الغركر كالمجازفة في تهمة الناس  

تٌصدر من الدعاة كالمشايخ لكي يكوف مشايخهم ىم فقط كالتماس الخطأ كالزلل في قوؿ أك فعل من يخرج كي
الذين يعتلوف عرش الدعوة السلفية، إٌف الذم ينبغي أف نعلمو أٌف اهلل سبحانو ال ينظر فقط إلى ما يعتقده اإلنساف 
ا كلكن ينظر أيضان إلى العمل، فبل يغتر اإلنساف بما علمو من المعتقد الصحيح فإنو مطالبه أف يعمل كيبذؿ لهذ

الدين كيتحمل األذل في ذلك، ال أف يجلس في بيتو أك مع زمبلئو لكي يلمزكا فبلنان كيطعنوا في الجماعة 
 الفبلنية.

قد يكوف بعض الناس عندىم ْلل في بعض مسائل العقيدة كأف يكوف أشعريان أك ماتريديان أك غير ذلك مما ال 
لدين كبذلوا في سبيل نصرتو األنفس كالمهج فإف ىؤالء تخرجو من اإلسبلـ كلكنهم مع ذلك أثبتوا بأفعالهم حب ا

قد يكونوف أقرب كأحب إلى اهلل من الذين اٌتكلوا على ما علموه من الحق دكف أف يبذلوا لدينهم شيئان من لعاعة 
 .الدنيا فضبلن عن بذؿ األنفس كالمهج

كن ينظر إلى قلوبكم كأعمالكم( :)إف اهلل ال ينظر إلى صوركم كال إلى أجسامكم كلقاؿ صلى اهلل عليو كسلم
 ركاه مسلم.

 ىذا في فهم كنحوىما كمصر بالشاـ الطائفة أماشيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل حين قاؿ:  كتأمل قوؿ
صلى اهلل  النبي ذكرىا التي المنصورة الطائفة في والػدْ الناس قػأح من كىم اإلسبلـ دين عن المقاتلوف الوقت

 يضرىم ال قػالح على ظاىرين أمتي من طائفة تزاؿ ال :)عنو المستفيضة الصحيحة ألحاديثا في بقولو عليو كسلم
 [.ُّٓ،صِٖ.اىػ ]مجموع الفتاكل،جالساعة تقـو حتى ْذلهم من كال ْالفهم من

فانظر كيف أٌف شيخ اإلسبلـ اعتبر العمل كالبذؿ للدين من أعظم صفات الطائفة المنصورة، مع أٌف كثيران من 
ـ في ذلك الوقت كاف أشعريان، كلكن لٌما جاىدكا في سبيل اهلل كقٌدموا أنفسهم لنصرة دين اهلل كانوا من أىل الشا

 أحق الناس دْوالن في كصف الطائفة المنصورة.
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كىنا أقوؿ: إٌف إْواننا المجاىدين الذين كقفوا أماـ الزحف الصليبي كالصهيوني كالشيوعي، كنصبوا صدكرىم 
زالوا إلى اْلف يقاتلوف أعداء اإلسبلـ ىم من أحق الناس دْوالن في الطائفة المنصورة، فهم  دركعان للمسلمين كما

يخافوف حين يأمن الناس، كيجوعوف حين يشبع الناس، كيقاسوف ألواف الشٌدة كالببلء من الخوؼ كالجوع كالعطش 
ائل عن ديار المسلمين كتحكيم كالجراح كاألسر كالتعذيب، كلُّ ذلك من أجل نصرة دين اهلل كإْراج العدك الص

شريعة اهلل كالدفاع عن دين المسلمين كأنفسهم كأعراضهم كأموالهم، فما أحسن ما قدموه لدينهم كأمتهم، كما 
 أسوأ ما قوبلوا بو لقاء جهادىم.

 
 .. ىما طائفتاف..

 إننا لو نظرنا إلى الصحوة لوجدنا أنهم ينقسموف من حيث الجملة إلى طائفتين:
تقف مع الحكاـ كتأمر بطاعتهم كترل أف الذم يحصل في العراؽ كأفغانستاف كالشيشاف كالجزائر ػ طائفة 

 كنحوىا ليس بجهاد، كتشترط اإلماـ في الجهاد، كتقوؿ إف زماننا ليس زماف جهاد.
 ، كىذه الطائفة ترل فرضية الجهاد فيرع، كيوالوف الكافرينػ كطائفة تكٌفر الحكاـ الذين يحكموف بغير الش

 ىذا الزماف كيأمركف شباب األمة بالخركج للجهاد.
كفي ىذا الكتاب نقاش بين تلك الطائفتين، ليتبٌصر كله موضع قدميو، كيتبين لو الحق من الباطل، كىذا 
الكتاب ىو في الحقيقة ردّّ على ما كتبو عبد العزيز الريس رٌدان على المجاىدين، كلكنو كلؤلسف ككما ىو حاؿ 

ذكر جميع حجج كأدلة مخالفيو بل اجتزأ منها بأشياء كترؾ أشياء، كفي ىذا الرد سوؼ أكرد كتابو  أىل الهول لم ي
كامبلن غير منقوص، كأرٌد عليو بما سٌطره أىل العلم كالفضل، كإنما أنا جامع كلست مؤلفان، كسأرد على كل شبهة 

 بعد إيرادىا كاملة، كاهلل كلي التوفيق، كىو حسبنا كنعم الوكيل.
م رب جبرائيل كميكائيل كإسرافيل فاطر السموات كاألرض عالم الغيب كالشهادة أنت تحكم بين عبادؾ الله

 فيما كانوا فيو يختلفوف اىدنا لما اْتلف فيو من الحق بإذنك إنك تهدم من تشاء إلى صراط مستقيم.
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* 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 كبو أستعين
 

 حمة اهلل كبركاتو............... أما بعد،،،السبلـ عليكم كر قاؿ المؤلف:]    
فإف للتكفيريين كالتفجيريين كالمتأثرين بأفكارىم شبهات يرددكنها في كتب يؤلفونها  كمواقع في الشبكات 

 [العنكبوتية يبثونها
بلن موًقعان التكفير في ديننا ىو حكم شرعي قد يكوف ميطًلقيو ميًحقان ميوقعان لو في موقعو، كقد يكوف مبط إف أقوؿ:

لو في غير موقعو، فإذا كاف األمر كذلك فبل يجوز شرعان كال عقبلن نسبة قـو أك جماعة من الناس إلى لفظة 
التكفيريين على كجو الذـ كالطعن ؛ ألف حكم الكفر قد يكوف حقان فحينئذو يكوف ذمهم بهذا األمر الشرعي الذم 

 كانوا لم يصيبوا الحق فيو لم يجز كذلك نسبتهم إليو ألمور:قد أصابوا فيو إنما ىو طعن في الحكم نفسو، كإف  
ألف التكفير لفظ كحكم شرعي يحتمل أف يكوف مطلقو ميحقان أك مبطبلن، فبل ينسب إليو أحد على كجو الذـ  -

 بإطبلؽ، كال على كجو المدح بإطبلؽ.
إلرجاء كال يتجرأ على تكفير من ثبت  ألف نسبتهم إلى التكفير على كجو الذـ يينًشىء طرفان مقاببلن يغلو في ا -

 كفره بالنصوص الصريحة.
إذا تبين ىذا فإف إطبلؽ ىذه اللفظة بهذا اإلطبلؽ ال يجوز، فإٌف التكفير كالتبديع كالتفسيق ىي من باب 

ـٌ بإطبلؽ كال ع لى األسماء كاألحكاـ كىي ألفاظ شرعية لها مدلوالتها كال يينسب إليها أحده أك طائفة على كجو الذ
كجو المدح بإطبلؽ، كىذا كأف ييسٌمى إنساف أك طائفة بالتبديعيين لكونهم ييبٌدعوف أناسان أك بالتفسيقيين لكونهم 
ييفٌسقوف أناسان كىذا ْطأ ألٌف التكفير كالتبديع كالتفسيق أحكاـ تحتاج إلى بينة كبرىاف، فمن كٌفر إنسانان أك بٌدعو 

طالبو بالبينة كالبرىاف على ما قاؿ فإف أصاب فهو مأجور كإف أْطأ فقولو أك فٌسقو ال ننكر عليو مباشرة كإنما ن
كحكمو مردكد عليو، كإنما يقاؿ لمن كفَّر الناس بغير بينة كال برىاف ىو من أىل الغلو في التكفير، كالغلو جاء في 

ككبل، بل نحسب الشرع ذمو كالتحذير منو، كال أعني بذلك أف المجاىدين كعلماءىم غبلة في التكفير حاشا 
أنهم على حق كىدل، كلكن ال يعني ذلك عدـ كجود من ىو من الغبلة فإنو ال تخلوا جماعة أك حزب من كجود 
الغبلة كالشاذين في صفوفها، كلكن العبرة في الحكم على الجماعات إنما ىو بالغالب كالسواد األعظم ابتداءن من 

، كإال فلو ْرج إلينا أحد أدعياء السلفية كقاؿ قوالن ْالف فيو  علمائهم كمشايخهم، كىذا أمر كاضح كمعلـو
 مشايخو كغالبى أىل منهجو ىل يصح لنا أف ننسب قولو إلى عمـو أىل ذلك المنهج؟!
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ان حتى أصبح كثير منهم يتورع عن تكفير  إٌف مثل ىذه األلفاظ قد كٌلدت عند كثير من طلبة العلم كرعان ممسْو
ير المستهزئين باهلل ككتابو كرسولو صلى اهلل عليو كسلم، حتى أصبحت أحكاـ دعاة الشرؾ كالوثنية، كعن تكف

الكفر كالٌرٌدة ليس لها على أرض الواقع أم كجود، فهي ال تعدكا أف تيدٌرس كتيشرح ثم تػيغىٌيب في الصدكر كتطول 
تدين، كتجٌرؤكا على بين السطور كتوضع على أرفف المكتبات، كبذلك اشرأٌبت أعناؽ العلمانيين كالزنادقة كالمر 

تركيج كفرىم، كأىل العلم كطبلبو يتجادلوف في حكمهم كحالهم، كإذا ما ْرج أحده كصٌرح بكفرىم فسرعاف ما 
 تتراكم عليو التُّهم كاالنتقادات ليس من أكلئك الكفرة بل ممن ميسخ كرعهم، كإلى اهلل المشتكى.

سبلح من أسلحة ىذا العصر قد يستخدـ في الحق ككذلك األمر في إطبلقو لفظ التفجير، فإف التفجير ىو 
كقد يستخدـ في الظلم كاإلجراـ، كالذم ينسب قومان إلى لفظ التفجير على كجو الذـ مطلقان مخطيء، ككذلك لو 
نسبها على كجو المدح مطلقان؛ ألنو فعل محتمل، كىذا مثل أف ينسب قومان إلى السيف فيقوؿ: السيفيين أك إلى 

 البندقيين كىكذا، كىذا أمر في غاية الخلط كالتلبيس. البندقية فيقوؿ:
كإتياف المؤلف بهذه اإلطبلقات كاإلجماالت في المواطن التي تحتاج إلى تفصيل كتوضيح من باب تلبيس 

أف ىذا اإلطبلؽ من  :]فقد قاؿ في الشبهة الخامسة الحق بالباطل كبهذا يكوف المؤلف قد حكم على نفسو،
 [.جمل ليتم لبس الحق بالباطل، كما ىو صنيع أىل البدع في كل زماف كحينجنس إطبلؽ اللفظ الم

 : إف التفجير حرؽ بالنار كقد كرد في السنة النهي عن التعذيب بالنار.-كقد قيل-كال يقوؿ قائل
فالجواب أف استخداـ المجاىدين للتفجير كالمتفجرات ىو من باب عقوبة الظالم بالمثل كاهلل تعالى يقوؿ:) 

عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بو(، ثٌم إف المتفجػرات ىي من أسلحة ىػذا الزماف، كال ييعقل أف يقاتلنا العدك كإف 
 بالصواريخ كالقنابل الفتاكة كنقاتلو بالسيوؼ كالرماح!

ثٌم ما الذم يستخدمو جنود الحكومات في مطاردتهم كقتالهم لشباب اإلسبلـ أليس القنابل كالمتفجرات؟! 
 ز ذلك لحكامكم كال يجوز لغيرىم؟أفيجو 

كالذم الحظناه من ىؤالء كأمثالهم أنهم يطلقوف عبارات جاء بها الكفار دكف أم تحقيق أك نظر كإنما يدندنوف 
 بما يدندف بو أعداء اإلسبلـ.

كالكفار لهم مقاصد من اْتيار ىذه األلفاظ من أىمها نشر مذىب اإلرجاء؛ فإف اإلرجاء دين يحبو الملوؾ  
ا قاؿ ذلك بعض السلف، كبالتالي لن يتدْل المرجئة في أمر السياسة كالحكم كبذلك يفعل الحكاـ العمبلء كم

 ما يخططو األعداء دكف أم كلفة أك معارضة.
قػد فتحػوا مػواقع لهم على اإلنترنت  -}أعني أدعياء السلفية{-كانظر مثبلن إلى لفظة اإلرىػاب تجػد أف القـو 

ْطر اإلرىاب،،، التحذير من اإلرىاب كنحوىا من العبارات السائبة( كلو تأملنا أدنى تأمل  باسم)ال لئلرىاب،،،
في ىػذه العبارة كمن أين أتت كما مقاصدىا عرفنا أف القػـو ينعقوف بما ال يعقلوف، فأنت تعلم أف ىػذه العبارة 
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أعػدكا لهم ما استطعتم من قػوة كمن جاءت من الكفار، كاْتيارىم لها ألنها كردت في القرآف في قولو تعالى:} ك 
بو عػدك اهلل كعدككم{، فهم يػينػىٌفركف الناس من اإلسػبلـ بزعم أنو يأمر باإلرىاب، ثٌم ىل  ترىبوفرباط الخبل 

؟ ىل يأمرنا القرآف بالعنف كسفك الدماء؟ إف اإلرىاب  اإلرىاب مذمـو بإطبلؽ؟ كىل يأمرنا القرآف بأمر مذمـو
؟ إف  مأْوذ من الرىبة كىي الخوؼ، فاإلعداد لقتاؿ الكفار كتجييش الجيوش يرىب الكفار فهل ىذا مذمـو

اإلرىاب منو ما ىو ممدكح بل مأمور بو كىو إرىاب الكفار المحاربين ألم يقل النبي صلى اهلل عليو كسلم:)نصرتي 
 األنفس البريئة. بالػٌرعب مسيرة شهر( متفق عليو، كىناؾ إرىاب مذمـو كىو قتل األنفس المعصومة كتخويف
 كىنا أقوؿ: من ىو اإلرىابي المجـر المعتدم الذم ييخيف اْلمنين كيقتل األنفس البريئة؟

ىل ىو الذم يدافع عن نفسو كدينو كعرضو كأرضو كيرد كيد األعداء؟ أـ الذم يقتل الشيوخ كالنساء كاألطفاؿ 
 في الشيشاف كأفغانستاف كالعراؽ كالصوماؿ كفلسطين كغيرىا؟

كانت تلك المواقع كالمنتديات كالمحاضرات كالندكات حين كاف المسلموف يذبحوف في فلسطين   كأين
كالشيشاف ككوسوفا كالبوسنة ككشمير كإندكنيسيا كجزر الملوؾ كالسوداف كالصوماؿ كإريتريا كالفلبين كتركستاف 

 الشرقية؟
لتنديد كاالستنكار على اليهود كلماذا لم تينشأ تلك المواقع كتقاـ تلك المحاضرات كالندكات ألجل ا

 كالصليبيين، كتحريض األمة على جهادىم كقتالهم؟
 أليس ما تقـو بو أمريكا كاليهود كالشيوعيوف كالصرب في حق المسلمين من اإلرىاب؟

إف كاف المندّْدكف كالمستنكركف لئلرىاب إنما استنكركا ذلك لسفك دماء المسلمين كتركيعهم فإٌف دماء 
ك منذ زمن كىم يركَّعوف منذ عقود، فكم مضى على الشعب الفلسطيني الجريح كىو يقتل كيركٌع، المسلمين تسف

ككذلك كشمير، كإْواننا المسلمين في الفلبين كإندكنيسيا كتركستاف الشرقية، فلماذا لم يستنكركا في ذلك 
الخطب كالندكات الحين كلماذا لم ينددكا بتلك الجرائم، لماذا فتحت تلك المنتديات كتراكمت تلك 

كالمحاضرات بعد أحداث الحادم عشر المباركة التي قصمت ظهر ىبل العصر كمٌرغت أنف أمريكا في التراب 
ات المستنكرين عندما قامت األمة المظلومة الجريحة  كالوحل، لماذا علت أصوات المخٌذلين كارتفعت صْر

عها كتمزيقها، ىل كٌل ىذا ْوفان على األنفس البريئة، لتأْذ ببعض ثأرىا كتقاتل عدكىا الذم تفٌنن في قتلها كتركي
 كالدماء المعصومة؟

 أـ أٌف ىذا ألىٌف دماء الصهاينة كالصليبيين أغلى كأطهر كأعظم حرمة من دماء المسلمين؟؟
 نترؾ الجواب ألصحاب تلك المواقع كالمنتديات كالمحاضرات.

اد كدفع العدك الصائل عن ديار المسلمين كالمؤلف إف اإلرىاب الذم تعنيو أمريكا كعمبلؤىا إنما ىو الجه
 كأمثالو حوؿ ما تيدىندف أمريكا يدندنوف.
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كنقوؿ لمن مؤل الساحة ضجيجان حوؿ حرمة الدماء: إف كنتم صادقين في احتراـ الدماء المعصومة كاألنفس 
تقتلوف  إلرىابيوف المجرموف الذينالبريئة فلماذا ال تقولوف ألمريكا كالصهاينة اليهود كركسيا الشيوعية إنكم أنتم ا

 .كأٌف ما أصابكم ىو بما جنتو أيديكم اْلثمة الظالمة المسلمين كتحتلوف ديارىم!
لماذا كجهتم سهامكم ككشرتم عن أنيابكم على شباب األمة المجاىدين كرميتموىم بكل نقيصة كأْلصتم لهم 

 مكم كأسيادىم؟العداء كسميتموىم إرىابيين؟ ىل لترضوا ربكم أـ لترضوا حكا
 أتخافوف من أمريكا كعمبلئها كال تخافوف من رب العالمين؟!

 [فأدْلوا في نفوس كثير من ذكم الحماسة الدينية المفرطة شكان كريبان قاؿ المؤلف:]
الريب؟ ىل الشك ك ما ىو الشك كالريب الذم أدْلوه في نفوس كثير من الناس؟ ىل قتاؿ العدك الصائل من 

 الريب؟الشك ك الريب؟ ىل مواالة المسلمين كمعاداة الكافرين من الشك ك ستضعفين من نصرة المسلمين الم
إف الحقيقة أكضح من ىذا يا شيخ فإف الشمس ال تيغطى بغرباؿ، إف الذم زاد شباب األمة شكان كريبان إنما ىم 

مين، كأمرتموىم أنتم بفتاكاكم التي ْالفت الشرع كالعقل كشككت المسلمين في أْوة اإليماف كنصرة المسل
بخذالف المسلمين باسم الدين لذلك انتكس كثير من الشباب الذين التحقوا بأدعياء السلفية عندما رأكا ما 
عندىم من التخبط كالتخذيل كتهميش قضايا المسلمين كاالشتغاؿ بالطعن كالسب في كل مخالف لمنهجهم 

 !كطريقتهم، كىذا بشهادة بعض من ينتسبوف إلى السلفية فتنبو
فأحببت الزلفى إلى اهلل بكشف أشهر شبهاتهم األحد عشر بما يسر سبحانو من أدلة شرعية قاؿ المؤلف:]

 -حرسها اهلل-كنقوؿ علمية عن أىل العلم من أرباب الدعوة السلفية علمان أني سأْص دكلة التوحيد )السعودية(
 رمين كمهبط الوحيػد كالسنة كألنها أرض الحػلتوحية اػع رايػا تميزت من بين دكؿ العالم برفػاع كنفاح ألنهػبمزيد دف

] 
الواضحة  كفي ىذا الرد إف شاء اهلل سأزيد البياف كالتوضيح في حقيقة الحكومة السعودية كنفاقها كالمكفرات

كذلك ألف علماءىا يحذركف الناس من التدْل  ،ف كثيران من الناس لم يعرفوا حقيقتهاالصريحة التي ارتكبتها، فإ
 غاؿ بأمور السياسة ليفعل طواغيتها ما يشاؤكف دكف رقيب كال حسيب، ككأف ديننا ليس لو عبلقة بالسياسة!كاالنش

كمما يجدر التنبيو إليو أف المذمـو ىو التكفير بغير حق، أما التكفير بحق على أصوؿ أىل قاؿ المؤلف: ]
 [السنة السلفيين فليس مذمومان 

 بأصولهم؟المؤلف ف الذين يأْذ يا ليت شعرم من ىم أىل السنة السلفيو 
 ىل ىم مشايخو المعاصركف؟ أـ ىم علماء أىل السنة كالجماعة على مر العصور؟
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فإف كاف يقصد مشايخو المعاصرين فإنا بحمد اهلل لسنا بحاجة إلى أصولهم كاهلل سبحانو لم يترؾ األمة على 
كبلـ السلف الصالح كمن سار على نهجهم من باطل حتى جاء مشايخ ىذا ليبينوا لنا األصوؿ الصحيحة، فإٌف في  

 العلماء المحققين ما فيو الغنية كالكافية عن أصوؿ مشايخو.
كإف كاف يقصد بأىل السنة السلفيين علماء األمة المحققين من السلف كمن سار على نهجهم فإننا بإذف اهلل 

 سوؼ ننقض ردكده بأقوالهم .
ىل السنة السلفيين عدـ تكفير المعينين كما رأيت بعضهم فاه كحذار أف يظن ظاف أف من منهج أ ثم قاؿ:]

حذركف من التعجل كالغلو في التكفير، لكن من توافرت في  –عليهم رحمة اهلل كرضوانو  –بهذه الفرية، بل ىم 
 [حقو الشركط كانتفت عنو الموانع  كفركه ألنو بهذا يكوف مكفران باألدلة الشرعية

لم يخرجوا عن ىذا األمر، فهم بحمد اهلل ال يكفركف إال من توفرت في حقو  كالذين تسميهم بالتكفيريين
 الشركط كانتفت عنو الموانع كىو ما ستراه بعوف اهلل أمامك.

 كأحب ىنا أف أذكر مجمل شركط كموانع التكفير كفي ثنايا الرد سوؼ تجد تفصيبلن أطوؿ.
رسوؿ اهلل، األصل في حقو أنو مسلم لو ما للمسلمين  اعلم أف المسلم الذم يشهد أال إلو إال اهلل كأف محمدان 

كعليو ما على المسلمين، ما لم يظهر لنا منو ما يناقض إسبلمو، فإف ظهر لنا ما يناقض إسبلمو كجب علينا قبل 
 الحكم عليو أف نتبٌين كنتأكد من توفر شركط الحكم عليو بما ظهر منو كانتفاء موانعو.

ركجو   :من الدين شركط كموانع نجملها فيما يليكللحكم بكفر المسلم ْك
: كىو انتفاء القصد، كمن سبق لسانو بقوؿ كفر كلم يقصده كقوؿ ذلك الرجل:}اللهم أنت عبدم كأنا ػ الخطأ

ربك أْطأ من شدة الفرح{، كقد أْبر النبي صلى اهلل عليو كسلم أٌف اهلل سبحانو قاؿ عندما نزلت:}ربنا ال 
، كقاؿ تعالى:} ليس عليكم جناح فيما أْطأتم بو كلكن ما تؤاْذنا إف نسينا أك أْطأ نا{ قاؿ جل كعبل: قد فعلتي

 تعٌمدت قلوبكم{.
كمن ذلك أيضان أف يتكلم اإلنساف بكبلـ أك ينطق لفظان ال يعرؼ معناه فإنو ال يؤاْذ بذلك حتى يعرؼ فيتكلم 

 بو قاصدان معناه بعد قياـ الحجة.
ناـ ( للعز بن عبد السبلـ ) فصل فيمن أطلق لفظان ال يعرؼ معناه لم ففي )قواعد األحكاـ في مصالح األ

يؤاْذ بمقتضاه ( قاؿ رحمو اهلل : ) فإذا نطق األعجمي بكلمة كفر أك إيماف أك طبلؽ أك إعتاؽ أك بيع أك شراء 
العربي بما  أك صلح أك إبراء لم يؤاْذ بشيء من ذلك ، ألنو لم يلتـز مقتضاه كلم يقصد إليو ، ككذلك إذا نطق

يدؿ على ىذه المعاني بلفظ أعجمي ال يعرؼ معناه ، فإنو ال يؤاْذ بشيء من ذلك ، ألنو لم ييرده فإف اإلرادة ال 
 تتوجو إال إلى معلـو أك مظنوف.اىػ.

 كيقابل ىذا المانع شرط القصد كالعمد، فإف قاؿ أك فعل قاصدان متعمدان فإنو مؤاْذ.
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على مىن فىعل المكفّْر قاصدان عالمان أف يقصد بفعلو الكفر أك الخركج من الدين،  تػنػبػيػو: ال يشترط في الحكم
 بل ىو إف فعل المكفّْر قاصدان عالمان ترتب الحكم عليو.
: ) كبالجملة فمن قاؿ كفعل ما ىو كفر ،   ُٖٕ-ُٕٕقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية في الصاـر المسلوؿ ص

 ان ، إذا ال يقصد الكفر أحد إال ما شاء اهلل ( أىػ .كفر بذلك ، كإف لم يقصد أف يكوف كافر 
( : ) كالغرض ىنا أنو كما أف الردة تتجرد عن السب ، فكذلك تتجرد عن قصد َّٕكقاؿ أيضان فيو ص)

تبديل الدين كإرادة التكذيب بالرسالة ، كما تجرد كفر إبليس عن قصد التكذيب بالربوبية ؛ كإف كاف عدـ ىذا 
 كما ال ينفع من قاؿ الكفر أف ال يقصد الكفر ( أىػ.  القصد ال ينفعو ،

كقاؿ ابن حجر في فتح البارم ) كتاب استتابة المرتدين ..( )باب من ترؾ قتاؿ الخوارج..(: ) كفيو أف من 
 المسلمين من يخرج من الدين من غير أف يقصد الخركج منو ، كمن غير أف يختار دينان على اإلسبلـ ( أىػ.

لمراد بو ىنا كضع الدليل الشرعي في غير موضعو باجتهاد ، أك شبهة تنشأ عن عدـ فهم داللة : كاػ التأكيل
النص ، أك فهمو فهما ْاطئا ظنو حقا ، أك ظن غير الدليل دليبل ، كاالستدالؿ بحديث ضعيف ظنو صحيحا ، 

كوف الخطأ في التأكيل فيقدـ المكلف على فعل الكفر كىو ال يراه كفرا ، فينتفي بذلك ؛ )شرط العمد ( ، كي
 مانعان من التكفير ، فإذا أقيمت الحجة عليو كبين ْطؤه فأصر على فعلو كفر حينئذ .

كدليل ىذا إجماع الصحابة على اعتبار ىذا النوع من التأكيل من باب الخطأ الذم غفره اهلل تعالى باألدلة 
اعو مستدالن بقولو تعالى :)) ليس على كذلك في حادثة قدامة بن مظعوف حيث شرب الخمر مع جم –المتقدمة 

الذين أمنوا كعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا كآمنوا كعملوا الصالحات ثم اتقوا كآمنوا ثم اتقوا 
ككاف قدامة قد … المائدة ، كما ركل ذلك عبد الرزاؽ في مصنفو  ّٗكأحسنوا كاهلل يحب المحسنين (( 

، فلما شهد عليو أبو ىريرة كغيره كشهدت معهم امرأة قدامة أيضان أنو شرب الخمر استعملو عمر على البحرين 
أحضره عمر كعزلو ، كلما أراد أف يحده استدؿ باْلية المذكورة فقاؿ عمر : أْطأت التأكيل ) أْطأت استك 

بو ، فإف قاؿ ابن تيمية في الصاـر : ) حتى أجمع رأم عمر كأىل الشورل أف يستتاب ىو كأصحا(… الحفرة 
ثم إف عمر بين لو غلطو كقاؿ لو : ) أما إنك لو …  َّٓأقركا بالتحريم جلدكا كإف لم يقركا بو كفركا ( أىػ ص

اتقيت الجتنبت ما حـر عليك ، كلم تشرب الخمر ..( فرجع ، كلم يكفره بذلك ، بل اكتفى بإقامة حد الخمر 
 عليو ، كلم يخالفو أحد من الصحابة بذلك .

وؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : ) كأما من لم تقم عليو الحجة مثل أف يكوف حديث عهد باإلسبلـ أك كفي ىذا يق
نشأ ببادية بعيدة لم تبلغو فيها شرائع اإلسبلـ كنحو ذلك ، أك غلط فظن أف الذين آمنوا كعملوا الصالحات 

فإنهم يستتابوف كتقاـ الحجة   يستثنوف من تحريم الخمر، كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر كأمثاؿ ذلك ،
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عليهم فإف أصركا كفركا حينئذ ، كال يحكم بكفرىم قبل ذلك كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعوف 
 (َُٔ-َٗٔ/ٕكأصحابو لما غلطوا فيما غلطوا فيو من التأكيل ( أ ىػ . مجموع الفتاكل )

المعاند كالفاجر ، بل قد جعل اهلل لكل شيء كيقوؿ أيضان : ) فالمتأكؿ كالجاىل المعذكر ليس حكمو حكم 
 (.َُٖ/ّقدران ( أىػ مجموع الفتاكل )

كيقوؿ ابن الوزير رحمو اهلل: ) قولو تعالى في ىذه اْلية الكريمة )) كلكن من شرح بالكفر صدران (( يؤيد أف 
االن(اىػ.إيثار الحق على المتأكلين غير كفار، ألف صدكرىم لم تنشرح بالكفر قطعا أك ظنان، أك تجويزان أك احتم

 (.ّْٕالخلق ص )
كأما ما يدفع بو بعض الزنادقة كالمبلحدة كفرىم الصريح من سفسطة كتمويو كتبلعب بالدين ، فهو كإف  تػنػبػيػو:

سماه بعض الجهلة تأكيبلن .. إال أنو مردكد كغير مستساغ كال مقبوؿ ، كذلك لصراحة كفرىم ككضوحو .. كالعبرة 
رفو أصحابو للمعاني كالحق ائق ، ال لؤلسماء كاأللفاظ التي يتبلعب بها كثير من أىل األىواء .. فكم من باطل ْز

 ليعارض بو الشرع .
 (ُِٕ/ِكلذلك نقل القاضي عياض في الشفا قوؿ العلماء: ) إدعاء التأكيل في لفظ صراح ال يقبل ( أىػ )

 (ِٕٓكنص عليو شيخ اإلسبلـ في الصاـر المسلوؿ ص )
ت كاشتهرت زندقتو كتبلعبو بأدلة الشرع ، أك كاف يتعاطى من أسباب الكفر ما ىو صريح ككاضح فمن عرف

كال يحتمل التأكيل ، لم تقبل منو دعول التأكيل فليس ثم اجتهاد كتأكيل يسوغ تعاطي الكفر الصريح .. فإنو ال 
 تخلو حجة كافر من الكافرين من تأكيبلت فاسدة يرقع بها كفره ..

: ) كمن بلغو األمر عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، من طريق ثابتة ، كىو مسلم فتأكؿ كلذا قاؿ  ابن حـز
في ْبلفو إياه ، أك ربما بلغو بنص آْر ، فلم تقم عليو الحجة في ْطئو في ترؾ ما ترؾ ، كفي األْذ بما أْذ 

في ذلك فعاند ، فبل تأكيل بعد قياـ  فهو مأجور معذكر ، لقصده إلى الحق ، كجهلو بو ، كإف قامت عليو الحجة
 (ُْْالحجة ( أىػ الدرة )

كقاؿ رحمو اهلل: ) كأما من كاف من غير أىل اإلسبلـ من نصراني أك يهودم أك مجوسي ، أك سائر الملل ، أك 
بل الباطنية القائلين بإلهية إنساف من الناس ، أك بنبوة أحد من الناس ، بعد الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ، ف

 ( .ُْْيعذركف بتأكيل أصبلن ، بل ىم كفار مشركوف على كل حاؿ ( أىػ الدرة فيما يجب اعتقاده ص )
كعلى ىذا فما كاف من التأكيل ناشئان عن محض الرأم كالهول ، دكف استناد إلى دليل شرعي ، كال ىو 

باطل المردكد الذم ال يعذر بمستساغ في لغة العرب ، فإنو ليس من االجتهاد في شيء ، بل ىو من التأكيل ال
صاحبو ، إذ ىو تبلعب بالنصوص ، كتحريف للدين ، عبر عنو بمسمى التأكيل، كلذا قاؿ ابن الوزير :) ال ْبلؼ 
في كفر من جحد ذلك المعلـو ؛ بالضركرة للجميع ، كتستر باسم التأكيل فيما ال يمكن تأكيلو ، كالمبلحدة في 
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جميع القرآف كالشرائع كالمعاد األْركم من البعث كالقيامة كالجنة كالنار ( تأكيل جميع األسماء الحسنى ، بل 
 ( .ُْٓأىػ إيثار الحق على الخلق ص)

كمن ذلك قطعان أصل التوحيد ، الذم يتضمن تجريد العبادة هلل كحده بكافة أنواع العبادة ، فنقض ىذا األصل 
ألنداد معو من أكضح الباطل الذم بعثت الرسل كافة بدعول التأكيل الذم يسوغ اإلشراؾ باهلل تعالى كاتخاذ ا

 بإبطالو كإنكاره.
: الجهل يعتبر مانعان من موانع التكفير، كلكن ليس على اإلطػبلؽ بل الجهل الذم عٌده العلماء مانعان ػ الجهل

من موانع التكفير ىو الجهل الذم يخرج عن قدرة المكلف بحيث يكوف حديث عهدو باإلسبلـ كلم تبلغو 
 الشرائع أك يكوف بمكاف ال يستطيع فيو رفع الجهل عن نفسو مع حرصو كنصحو.

ىػ( : ) إف كل جهل يمكن المكلف دفعو ، ال يكوف حجة للجاىل ( أنظر الفركؽ ْٖٔقاؿ القرافي )
 ( .ُُٓ-ُْٗ/ِ( كأيضان )ِْٔ/ْ)

م،أما إذا قصر أك فرط فبل كيقوؿ ابن اللحاـ:) جاىل الحكم إنما يعذر إذا لم يقصر أك يفرط في تعلم الحك
 ( .ٖٓيعذر جزمان ( أىػ القواعد كالفوائد األصولية ص )

كقاؿ اإلماـ السيوطي رحمو اهلل: كل من جهل تحريم شيء مما يشترؾ فيو غالب الناس لم يقبل، إال أف يكوف 
 [.ّٕٓ،صُقريب عهد باإلسبلـ، أك نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك.اىػ]األشباه كالنظائر،ج

كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل في الرد على المنطقيين :) حجة اهلل برسلو قامت بالتمكن من العلم 
، فليس من شرط حجة اهلل علم المدعوين بها ، كلهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآف كتدبره مانع من 

ألنبياء كقراءة اْلثار المأثورة عنهم ال يمنع الحجة إذ قياـ حجة اهلل عليهم ، ككذلك إعراضهم عن المنقوؿ عن ا
 المكنة حاصلة (.

كقاؿ رحمو اهلل في رسالتو األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر :)كإذا أْبر بوقوع األمر بالمعركؼ كالنهي عن 
، إذ ليس المنكر منها لم يكن من شرط ذلك أف يصل أمر اْلمر كنهي الناىي منها إلى كل مكلف في العالم  

من كصوؿ  ىذا من شرط تبليغ الرسالة: فكيف يشترط فيما ىو من توابعهما ؟ بل الشرط أف يتمكن المكلفوف
 فلم يسعوا في كصولو إليهم مع قياـ فاعلو بما يجب عليو كاف التفريط منهم ال منو.اىػ ذلك إليهم ثم إذا فرطوا

علم كمعرفة الحق فأعرض: فالمتمكن المعرض مفٌرط كقاؿ ابن القيم رحمو اهلل في المقلد الذم تمكن من ال
 تارؾ للواجب عليو ال عذر لو عند اهلل.اىػ

كقاؿ الشيخ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل : إف الذم لم تقم عليو الحجة ىو الذم حديث عهد باإلسبلـ 
ؼ، كأما أصوؿ الدين فبل يكفر حتى يعر  كالذم نشأ ببادية، أك يكوف ذلك في مسألة ْفية مثل الصرؼ كالعطف
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التي أكضحها اهلل في كتابو فإف حجة اهلل ىي القرآف، فمن بلغو فقد بلغتو الحجة.]مجموع مؤلفات الشيخ محمد 
 بن عبد الوىاب[.

كقاؿ ابن قدامة في المغنى )كتاب المرتد ( )مسألة : كمن ترؾ الصبلة ( : ) ال ْبلؼ بين أىل العلم في كفر 
ا إذا كاف ممن ال يجهل مثلو ذلك ، فإف كاف ممن ال يعرؼ الوجوب كحديث العهد من تركها جاحدان لوجوبه

، دية بعيدة عن األمصار كأىل العلم، لم يحكم بكفره، كعٌرؼ ذلكباإلسبلـ كالناشئ بغير دار اإلسبلـ أك با
بين أىل العلم فإنو  ، كأما إذا كاف الجاحد لها ناشئان في األمصارة  كجوبها فإف جحدىا بعد ذلك كفركتثبت لو أدل

 أىػ .…( يكفر بمجرد جحدىا ، ككذلك الحكم في مباني اإلسبلـ كلها 
، كقد صنف فيو أىل عصرنا المصنفات، ما بين إفراط كتفريط ،لم أف مانع الجهل فيو تفصيل يطوؿىذا كاع

 كسلم ..كقد نفاه أقواـ بالكلية ، فأْطأكا ، ككٌفركا من لم يكفره اهلل كرسولو صلى اهلل عليو 
، أكلئك ٌسعو آْركف فتعدكا حدكد اهلل فيو، حتى عذركا المرتدين المعاندين، كالكفرة المعرضين عن دين اهللكك 

رفها .. فتراىم أعلم الناس في كل  الذين جهلوا دين اهلل بكسبهم كإعراضهم عنو ، كاستحبابهم الحياة الدنيا كْز
وف رأسان بتعلم أىم كأكؿ ما افترض اهلل على ابن آدـ تعلمو ، ىذا ما  دؽ كجل من أمورىا كقشورىا ، بينما ال يرفع

فهم ممن قاؿ اهلل تعالى عنهم )) يعلموف ظاىران  -كما قلنا–مع توفر مظنة العلم ، كالكتاب كالسنة  بين أيديهم 
 من الحياة الدنيا كىم عن اْلْرة ىم غافلوف (( .

كفير لكوف صاحبو مجبر على القوؿ أك الفعل فاقد لبلْتيار، كيدؿ : يعتبر اإلكراه مانعان من موانع التػ اإلكراه
 عليو قولو تعالى : )) من كفر باهلل من بعد إيمانو إال من أكره كقلبو مطمئن باإليماف ((.

 كقد ذكر العلماء شركطان لصحة تحقق مانع اإلكراه منها:
 بو ،كالمكرىه عاجزان عن الدفع كلو بالفرار . أف يكوف المكرًه )بكسر الراء ( قادران على إيقاع ما يهدد *   

 أف يغلب على ظن المكرىه ، انو إذا امتنع أكقع بو ما يهدد بو. *
أف ال يظهر على المكرىه ما يدؿ على تماديو ، بأف يعمل أك يتكلم زيادة على ما يمكن أف يزكؿ بو عنو الببلء * 

. 
كفر ، أف يكوف مما ال طاقة للمرء بو ، كمثلوا باإليبلمات كاشترطوا فيما يهدد بو في اإلكراه على كلمة ال *

الشديدة كتقطيع األعضاء ، كالتحريق بالنار كالقتل كأمثاؿ ذلك .. كذلك ألف الذم نزلت بسببو آيات إعذار 
 المكره كىو عمار ، لم يقل ما قاؿ إال بعد أف قتل كالديو ككسرت ضلوعو ، كعذب في اهلل عذابان شديدان .

 تفصيل أطوؿ عن مسألة اإلكراه في ثنايا الرد على الشبهة األكلى. كسيأتي
 فهذه ىي موانع التكفير التي ذكرىا العلماء رحمهم اهلل كعكسها ىي الشركط.
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كمن أكضح األدلة على ىذا تكفير رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم الذم استحل فرج امرأة أبيو قاؿ المؤلف:]
كالصحابة للممتنعين عن دفع  -رضي اهلل عنو–، كتكفير أبي بكر الصديق -تي كسيأ –فتزكجها بأف ْمس مالو 

الزكاة كسموىم مرتدين ، كتهديد عمر بن الخطاب الذين استحلوا شرب الخمر متأكلين بأنهم إف لم يرجعوا  
 كفركا، ككاف منهم قدامة بن مظغوف البدرم.

 كقد سميت ىذا الكتاب
 ل التكفير كالتفجير "." البرىاف المنير في دحض شبهات أى

أسأؿ اهلل أف يكفي المسلمين شر اإلفراط كالتفريط في الدين كأف يحمينا كإياىم من شركر ىؤالء التكفيريين 
 كالمفجرين إنو باإلجابة جدير.

 كالسبلـ عليكم كرحمة اهلل كبركاتو[.
 

************************************************ 
 الشبهة األكلى

 كاـ ألنهم ال يحكموف بما أنزؿ اهللكفر الح
 

 الجواب على ىذه الشبهة بجوابين مجمل كمفصل.قاؿ المؤلف]
أما الجواب المجمل : أف التكفير بمسألة الحكم بغير ما أنزؿ اهلل من المسائل المختلف فيها ، فقد ذىب 

 [إلى أنو كفر أصغر ال أكبر -رحمهما اهلل –اإلماماف ابن باز كاأللباني 
ؿ بأف الحكم بغير ما أنزؿ اهلل كفر أصغر مطلقان ىكذا قوؿ باطل ال يصح ثم إٌف الكبلـ المذكور بعده القو 

 يخالفو فبل يصح مثل ىذا اإلطبلؽ.
 كسأكرد كبلـ المؤلف كامبلن حوؿ ىذه المسألة ثم أرد عليو بشيء من التفصيل.

ىػ ( لسماحة المفتي عبد ُُْٔ/ٓ/ُِ( بتاريخ ) ُٔٓٔفنشرت جريدة الشرؽ األكسط في عددىا )]
العزيز بن باز مقاالن قاؿ فيو :" اطلعت على الجواب المفيد القيم الذم تفضل بو صاحب الفضيلة الشيخ محمد 

المنشور في جريدة الشرؽ األكسط كصحيفة المسلموف الذم أجاب بو فضيلتو  -كفقو اهلل–ناصر الدين األلباني 
فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيها الحق،كسلك  ؿ اهلل من غير تفصيل،من سألو عن تكفير من حكم بغير ما أنز 

أنو ال يجوز ألحد من الناس أف يكفر من حكم بغير ما أنزؿ اهلل  -كفقو اهلل –فيها سبيل المؤمنين، كأكضح 
ا رضي اهلل عنهم–بمجرد الفعل من دكف أف يعلم أنو استحل ذلك بقلبو، كاحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس 
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ا أىنٍػزىؿى اللَّوي    كغيره من سلف األمة. كال شك أف ما ذكره في جوابو في تفسير قولو تعالى – كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم ًبمى
اًفريكفى  ا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى  ،  فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكى ا أىنٍػزىؿى كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم   ،كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم ًبمى ًبمى

أف الكفر كفراف أكبر كأصغر،كما أف الظلم  –كفقو اهلل –ىو الصواب، كقد أكضح  اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى 
ظلماف، كىكذا الفسق فسقاف أكبر كأصغر، فمن استحل الحكم بغير ما أنزؿ اهلل أك الزنا أك الربا أك غيرىما من 

ا فقد كفر كفران أكبر، كمن فعلها بدكف استحبلؿ كاف كفره كفران أصغر كظلمو المحرمات المجمع على تحريمه
 ا.ىػ[ ظلمان أصغر، كىكذا فسقو

في فتول رقم  برئاسة الشيخ ابن باز ، فقد أجابت  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء ىذا ما عليوك 
 ( على سؤاؿ،أكرد إليك نصو كجوابو :ُْٕٓ)

 نزؿ اهلل ىل ىو مسلم أـ كافر كفران أكبر كتقبل منو أعمالو ؟س: من لم يحكم بما أ
اًفريكفى  ج: قاؿ تعالى  ا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكى ا أىنٍػزىؿى كقاؿ تعالى كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم ًبمى كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم ًبمى

ا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى  كىمىنٍ  كقاؿ تعالى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى  لكن إف استحل  لىٍم يىٍحكيٍم ًبمى
كظلم أكبر، كفسق أكبر يخرج من الملة، أما إف فعل ذلك من أجل الرشوة  ذلك كاعتقده جائزان فهو كفر أكبر،

فسقان أصغر ال يخرجو من المٌلة  فإنو آثم يعتبر كافران كفران أصغر، كفاسقان  أك مقصد آْر كىو يعتقد تحريم ذلك ؛
 ّ؛كما أكضح ذلك أىل العلم في تفسير اْليات المذكورة.

 : من حكم بغير ما أنزؿ اهلل فبل يخرج عن أربعة أمور:-رحمو اهلل  –كقاؿ سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز 
مية فهو كافر كفران ألنو أفضل من الشريعة اإلسبل –يعني القانوف الوضعي  –من قاؿ: أنا أحكم بهذا  -ُ
 أكبر.
كمن قاؿ: أنا أحكم بهذا؛ ألنو مثل الشريعة اإلسبلمية، فالحكم بهذا جائز كبالشريعة جائز، فهو كافر   -ِ

 كفران أكبر.
كمن قاؿ: أنا أحكم بهذا، كالحكم بالشريعة اإلسبلمية أفضل، لكن الحكم بغير ما أنزؿ اهلل جائز، فهو   -ّ

 كافر كفران أكبر .

                                                 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء عضو : عبد اهلل بن غدياف   نائب رئػيس اللجنػة :عبػد الػرزاؽ عفيفػي    الػرئيس : عبػد  ّ

( كمػػا نقلتػػو مجلػػة الفرقػػاف عػػن  ِٗٗ-َٗٗ/ّمجمػػوع فتػػاكل كمقػػاالت ابػػن بػػاز) العزيػػز بػػن عبػػد اهلل بػػن بػػاز  كانظػػر لبلسػػتزادة 
 (.ْٗ، ِٖالشيخ ابن باز العدد )
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قاؿ: أنا أحكم بهذا، كىو يعتقد أف الحكم بغير ما أنزؿ اهلل ال يجوز، كيقوؿ: الحكم بالشريعة  كمن -ْ
أفضل، كال يجوز الحكم بغيرىا، كلكنو متساىل، أك يفعل ىذا ألمر صادر من حكامو فهو كافر كفران أصغر ال 

ْيخرج من الملة، كيعتبر من أكبر الكبائر. ا.ىػ
 

ادية فإف التكفير لؤلعياف ال يكوف في المسائل المتنازع فيها  بين أىل السنة فإذا تقرر أنها مسألة اجته
 أنفسهم ، كإف الخبلؼ مانع من تكفير المعينين.

قاؿ اإلماـ محمد بن عبدالوىاب: أركاف اإلسبلـ ْمسة، أكلها الشهادتاف، ثم األركاف األربعة، فاألربعة إذا أقر 
ه على فعلها، فبل نكفره بتركها، كالعلماء: اْتلفوا في كفر التارؾ لها كسبلن من بها كتركها تهاكنان، فنحن كإف قاتلنا

 ٓغير جحود، كال نكفر إال ما أجمع عليو العلماء كلهم، كىو الشهادتاف ا.ىػ 
 كقاؿ النوكم في كتابو " رياض الصالحين "في تفسير ) بواحان ( أم ظاىران ال يحتمل تأكيبلن.

يمنع التكفير ؛ ألف للمكفر أف يأْذ قوؿ العلماء اْلْرين بما أف الخبلؼ سائغ بين  كتنازعي أىل العلم تأكيله 
 أىل السنة كىم من أىل السنة.

على أف  التكفير ال يكوف في المتنازع فيو الشيخ محمد بن صالح العثيمين في مواضع من  -أيضان –كقد نص 
 إلىممن ينتسبوف  -اليـو -المثلى": ككثير من الناس " شرح القواعد في -رحمو اهلل -قاؿ اللقاء المفتوح. بل ك 

مع  -بل ، كرسولو -عز كجل -تجدىم يكٌفركف من لم يكٌفره اهلل -عز كجل -دين اهلل في الغيرةلى إالدين ك 
نهم فعلوا أيطلقوا عليهم الكفر، لمجرد  أف، كيحاكلوف أمورىمكالة  فيبعض الناس صاركا يناقشوف  إف -األسف 

ف الحاكم بجهلو، أل كقد يكوف ىذا الحاكم معذكران  ،الخبلفيةنو حراـ، كقد يكوف من المسائل أىؤالء شيئا يعتقد 
 -ما بطانة شر، فبعض الحكاـإبطانة ْير، ك  إمايجالسو صاحب الخير كصاحب الشر، كلكل حاكم بطانتاف، 

ْركف، كيقولوف: ىذا حبلؿ كلك آ كيأتيوتفعلو،  أفالخير كيقولوف: ىذا حراـ، كال يجوز  أىلبعض  يأتيو  -مثبل
صلى اهلل  -النبيلعن  الذمالربا  في كاقعةف البنوؾ أنحن ال نشك ب اْلفالبنوؾ،  فيكلنضرب مثبل  تفعلو! أف

كاستبداؿ ىذه المعامبلت بالمعامبلت الحبلؿ،  إغبلقهانو يجب أآكلو، كموكلو، كشاىديو، ككاتبو، ك  -عليو كسلم
ْطأ  األمورمثل ىذه  فيتكفير الحكاـ المسلمين  فيفالتعجيل  ... -ثانيان  -اقتصادناديننا ثم  -أكالن  -حتى يقـو

 يكوف الحاكم معذكرا! أففقد يمكن   ف نصبرأ كال بد  عظيم،
 في ةمألنو ال يصلح ىذه اأ أرللكن  ف ىذا الربا حراـ،أكقاؿ: نعم ىذا ىو الشرع، ك  الحجةقامت عليو  فإذا

 أف أما ،ىذا الوقت غير صالح للعصر فيدين اهلل  أفنو اعتقد أل ! حينئذ يكوف كافران  اىذا الرب إالالوقت الحاضر 
ف  أل، !! فهذا قد يكوف معذكران -كذا  -ف اهلل قاؿيعنى: الفقهاء قالوا كذا! كأل - ىذا حبلؿ -يشٌبو عليو كيقاؿ:

                                                 
ْ
 ّٕ – ِٕقضية التكفير بين أىل السنة كفرؽ الضبلؿ ص 

ٓ
 (.َُِ/ُالدرر السنية )  
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ضربت ىذا  فأنا -الشرعية  كاـاألحمن  كثيران   أك -الشرعية األحكاـالمسلمين اْلف يجهلوف  ـمن الحكا كثيران 
 شيء ا.ىػشركطو قبل كل  اإلنسافيعرؼ  أفف التكفير يجب أْطير،ك  األمر أفالمثل حتى يتبين 

كمثلو التفسيق ال يكوف فيما تنازع فيو علماء السنة، فمن رأل أف علة جرياف الربا في األصناؼ األربعة ىي 
مي المقلد لعالم معتبر يرل أف علة الربا في األصناؼ األربعة الطعم مع الكيل أك الوزف، فليس لو أف يفسق العا

 ىي االدْار زيادة على الطعم مع الكيل أك الوزف  إذا تبادؿ على كجو الزيادة فيما ليس مما يدْر .
كمما يؤكد ىذا أف الحدكد تدرأ بالشبهات، فالتكفير من باب أكلى يدرأ عن المعين بشبهة الخبلؼ، كاهلل 

 أعلم.
 لجواب المفصل:أما ا

إف ترؾ الحكم بما أنزؿ اهلل على شناعتو كسوئو ليس كفران أكبر، كإنما ىو أصغر كما صرح بذلك سادات 
، ككونو أصغر ال أكبر ليس معناه التساىل بو؛ ألنو لو لم يكن من قبحو إال -كما سيأتي   –األمة من علماء السنة 

قواؿ علماء األمة كمنهم اإلماماف عبدالعزيز ابن باز كمحمد كصف الشريعة لو بأنو كفر لكفى، فإليك األدلة كأ
 في تقرير كونو كفران أصغر ال أكبر. -رحمهما اهلل  –ناصر الدين األلباني 

 -الحكم بغير ما أنزؿ اهلل كفران مخرجان من الملة كأف يكوف جحودان أك استحبلالن   نٍ اتفق العلماء على أف مً 
ما ليس كفران كأف يظلم األبي أحدى ابنيو كال يعدؿ بينهما فإنو بهذا يكوف قد حكم كمنو  –على ما سيأتي تفصيلو 

بينهما بغير ما أنزؿ اهلل إذ الحكم بين األبناء من جملة الحكم فإف كاف عدالن فهو بما أنزؿ اهلل كإف كاف ظلمان فهو 
 .بغير ما أنزؿ اهلل

كاف صاحب حربو أك متولي ديواف أك منتصبان   قاؿ ابن تيمية :"ككل من حكم بين اثنين فهو قاضو سواءن 
لبلحتساب باألمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر حتى الذم يحكم بين الصبياف في الخطوط فإف الصحابة كانوا 

 ٔا. ىػ… يعدُّكنو من الحكاـ 
، لكن ىناؾ حالةه كثير الكبلـ فيها كىي إذا حكم الحاكم بغير م ا أنزؿ اهلل كالحكم بغير ما أنزؿ اهلل حاالته

ىولن كشهوةن بأف يضع قوانين من نفسو أك يتبنى قوانين كيضعت قىبلو كىو مع ىذه الحالة معترؼه بالعصياف 
 كالخطيئة  فهل مثلي ىذا ييعد كفران مخرجان من الملَّة أـ ال ؟

 فيما يلي:كىو يتلخص  كقبل ذكر أدلة كل طائفة أحرّْر محل النزاع 
 سبحانو كتعالى كمعنى الجحود أنو يكذّْب كينكر أف ىذا حكم اهلل عز كجل أف يجحد الحاكمي حكمى اهلل-ُ

ا أىنٍػفيسيهيٍم ظيٍلمان كىعيليٌوان  كىذا كفره باالتفاؽ قاؿ تعالى  هى قىنىتػٍ فىًإنػَّهيٍم ال  كقاؿ سبحانو  … كىجىحىديكا ًبهىا كىاٍستػىيػٍ

                                                 
ٔ
 (. َُٕ/ُٖمجموع الفتاكل )   
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بيونىكى كىلىًكنَّ الظَّاًلًمينى بًآيىاًت اللَّوً  ّّ ككفره مقيَّده ْاص.  … يىٍجحىديكفى  ييكىذّْ ككفري الجحود نوعاف : كفره مطلقه عا
 ٕا. ىػ … كالخاص المقيَّد :أف يجحد فرضان من فركض اإلسبلـ أك تحريم محـر من محرماتو 

 كالفرؽ بين التكذيب كالجحود من كجهين :
 أف كفر الجحود تكذيب اللساف مع علم القلب.أ/ 
ٖصحوب بالعناد.أف كفر الجحود مب / 

 

كىذا ىو االستحبلؿ كىو كفره باالتفاؽ، قاؿ  -أف يجوّْز الحاكم الحكم بغير ما أنزؿ اهلل سبحانو كتعالى : -ِ
المجمع عليو أك حرَّـ الحبلؿ المجمع عليو أك بدؿ الشرع المجمع  -كاإلنساف متى حلَّل الحراـ   ابن تيمية :

ا أىنٍػزىؿى  كفي مثل ىذا نزؿ قولو تعالى على أحد القولين عليو كاف كافران مرتدان باتفاؽ الفقهاء  كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم ًبمى
اًفريكفى   ٗأم ىو المستحلُّ للحكم بغير ما أنزؿ اهلل. ا.ىػ  اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكى

ػ  ٍن استحلَّ محارموكقاؿ: كبياف ىذا أف من فعل المحاـر مستحبلن لها فهو كافره باالتفاؽ فإنو ما آمن بالقرآف مى 
 .َُا.ىػ

كقاؿ : كال ريب أف من لم يعتقد كجوب الحكم بما أنزؿ اهلل على رسولو فهو كافره فمن استحل أف يحكم بين 
 ُُا. ىػ… الناس بما يراه عدالن من غير اتباع لما أنزؿ اهلل فهو كافره 

 كمما يدؿ على أف االستحبلؿ كفره أيضان ما يلي:
ا النًَّسيءي زًيىادىةه ًفي اٍلكيٍفًر ييضىلُّ ًبًو الًَّذينى كىفىريكا ييًحلُّونىوي عىامان كىييحىرّْميونىوي عىامان لًيػيوىاًطئي ًإنَّ  قولو تعالى  -أ وا ًعدَّةى مىا مى

ـى اللَّوي  ـى اللَّوي فػىييًحلُّوا مىا حىرَّ لشيء ال قاؿ ابن حـز : كبحكم اللغة التي نزؿ بها القرآف أف الزيادة في ا  … حىرَّ
تكوف البتة إال منو ال من غيره فصحَّ أف النسيء كفره كىو عمل من األعماؿ كىو تحليل ما حـر اهلل تعالى فمن 

 .ُِا. ىػ… أحٌل ما حـر اهلل تعالى كىو عالمه بأف اهلل تعالى حرمو فهو كافره بذلك الفعل نفًسًو 
ًإفَّ الشَّيىاًطينى لىييوحيوفى ًإلىى  قولو تعالى  -ب ًإٍف أىطىٍعتيميوىيٍم ًإنَّكيٍم لىميٍشرًكيوفى كى اًدليوكيٍم كى قاؿ الشيخ  أىٍكلًيىائًًهٍم لًييجى

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : كيف حكم على أف من أطاع أكلياء الشيطاف في تحليل ما حـر اهلل أنو 
 .ُّا.ىػ… المؤكدة  مشرؾ كأكػد ذلك بإفٌ 

                                                 
ٕ
 (. ّٕٔ/ُأفاده ابن القيم في المدارج )  

ٖ
 (.  َٔ/ِ( كنوا قض اإليماف اإلعتقادية ) ّٔٔ/ُ)  راجع المدارج  

ٗ
 (.ِٕٔ/ّمجموع الفتاكل )  

َُ
 (. ُٕٗ/ِالصاـر المسلوؿ )  

ُُ
 (. َُّ/ٓمنهاج السنة )   

ُِ
 (. َِْ/ّالًفصىل )  

ُّ
 (. ِّٗ/ّ(. كبنحو ىذا  فسَّره ابن كثير في تفسيره )  ْٔ/ّالرسائل كالمسائل النجدية )  
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ـٍ لىهيٍم شيرى  قولو تعالى  -ج يًن مىا لىٍم يىٍأذىٍف بًًو اللَّوي أى نهم ال يتبعوف إ قاؿ ابن كثير : …  كىاءي شىرىعيوا لىهيٍم ًمنى الدّْ
ما شرع اهلل لك من الدين القويم، بل يتبعوف ما شرع لهم شياطينهم من الجن كاإلنس من تحريم ما حرموا عليهم 

من التحليل كالتحريم كالعبادات  :إلى قولو…دـ كالقمارمن البحيرة كالسائبة كالوصيلة كالحاـ كتحليل الميتة كال
 ُْىػا. الباطلة كاألقواؿ الفاسدة 

يقوؿ تعالى ذكره أـ لهؤالء المشركين باهلل شركاء في شركهم كضبللتهم شرعوا لهم من الدين  كقاؿ ابن جرير:
لذا درج جماعةه من العلماء  ُٓا. ىػ ما لم يأذف بو اهلل يقوؿ ابتدعوا لهم من الدين ما لم ييبًح اهلل لهم ابتداعو.

التي ىي تشريع أمور جديدة يزعم صاحبها أنها من الدين لييتعبد  –على ذكر اْلية من األدلة على تحريم البدع ُٔ
كمن ىذا يتبين ْطأ المستدلين باْلية على تكفير من شرع أحكامان غير حكم اهلل ككجو ْطأ استداللهم  -اهلل بها 

أما  -كما سيأتي -جمع بين كصف التشريع كالزعم أنو من الدين كىذا ىو المسمى بالتبديل أف اْلية كفرت من 
 . فتنبوالتشريع كحده دكف زعم أنو من الدين فلم تحًك اْلية كفره 

فىبل  أف يسوّْم الحاكم حكم غير اهلل بحكم اهلل جل جبللو : كىذا كفره مخرجه من المٌلة كما قاؿ تعالى  -ّ
ًمٍثًلًو شىٍيء ه  كقاؿ لًَّو اأٍلىٍمثىاؿى تىٍضرًبيوا لً  ًمٌيان  كقاؿ لىٍيسى كى ادان  كقاؿ  ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي سى  .فىبل تىٍجعىليوا لًلًَّو أىٍندى

أف يفضّْل حكم غير اهلل على حكم اهلل سبحانو كتعالى : كىذا كفره مخرجه من الملَّة  إذ ىو أكلى من الذم -ْ
 . كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اللًَّو حيٍكمان ًلقىٍوـو ييوًقنيوفى  ب اهلل سبحانو كتعالى قاؿ اهلل تعالى قبلو فهو تكذيبه لكتا

ـٍ لىهيٍم شيرىكىاءي شىرىعيوا  أف يحكم بغير ما أنزؿ اهلل على أنو حكم هلل، كىذا كفر أكبر باإلجماع قاؿ تعالى  -ٓ أى
يًن مىا لىٍم يىٍأذىٍف ًبًو ال  فجمعوا بين التشريع كزعمو من الدين فهذا يسمى تبديبلن. لَّوي لىهيٍم ًمنى الدّْ

انتقل إلى ما كثير فيو الخبلؼ كىو إذا حكم الحاكم بغير ما أنزؿ اهلل ىولن  كبعد تحرير ما أظنُّو مورد النػزاع
الرحمن سبحانو كشهوةن بأف يضع قوانين من نفسو أك يتبنَّى قوانين كضعت قبلو مع اعترافو بالعصياف كمخالفة أمر 

فهل مثل ىذا الحاكم يصير كافران مرتدان عن الدين ؟ سأكرد المسألة على كجو المناظرة ليسهل تصورىا من حيث 
 الدليل كمن ال يكفر في ىذه المسألة أصفو ) بالمفسّْق ( كمن يكفّْر أصفو ) بالمكفّْر (.

فإف ذكرت دليبلن يدؿ ، دليل شرعي ْاصقاؿ المفسّْق : إف األصل في المعاصي كالذنوب عدـ الكفر إال ب
فليس لي إال المصير إلى قولك كيكفيك في إثبات الكفر دليله كاحده  ،على التكفير كلم أستطع اإلجابة عليو

فإنو يلزمك  ، كإف لم تصح أدلتك إما من جهة الثبوت أك من جهة الداللة ، صحيحه من جهة الثبوت كالداللة

                                                 
ُْ

 (. ُٖٗ/ٕتفسير ) ال  
ُٓ

 (. ُْ/ِٓتفسير ) ال  
ُٔ

 (.ِٖٓ/ِ( كاالقتضاء )ٓ/ُكما فعلو ابن تيمية في مواضع منها في أكائل كتاب االستقامة )  
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حسب ىذا الذنب ْطورة تسمية  ؛لتكفير مع اتفاقنا أنو كاقعه في ذنبو ْطيرالرجوع إلى األصل كىو عدـ ا
 الشريعة صاحبو كافران تنازع الناس في إْراجو من الملة .

كلكن أكبر الكفر  أفمن الكتاب كالسنة كاإلجماع كالعقل دالةه على  تنوعةه قاؿ المكفّْر : عندم أدلةه كثيرة م
لّْ دليلو كحده ، فإف سلَّمتى بصحة داللة دليلو كاحدو من حيث الثبوت كالداللة لتكن طريقتنا في المباحثة دراسة ك

 فليتوقف البحث ألف المقصود قد حصل . كقد ذكرتى أف دليبلن كاحدان يكفي إلثبات ما أريد .
 قاؿ المفسّْق : ىات األدلة مستعينان باهلل .

اًفريكفى كىمىٍن لىٍم يى  قولو تعالى  الدليل األكؿ قاؿ المكفّْر: ا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكى  ٍحكيٍم ًبمى
مجرد على : أف اهلل حكم على الذم لم يحكم بما أنزؿ اهلل بأنو الكافر فرتَّب كصفو بالكافر كجو الداللة

كال  كونو لم يحكم بما أنزؿ فحسب  حكمدكف نظرو العتقاد فدؿَّ على أف علَّة ىذا ال اهلل الحكم بغير ما أنزؿ
يصحُّ لك أف تحمل كصف الكافر ىنا على الكفر األصغر ألف الحافظ اإلماـ ابن تيمية حكى بعد االستقراء 

ثم ذكر ىو كغيره أف األصل في الكفر إذا أطلق  ،ُٕلنصوص الشريعة أف الكفر المعرَّؼ ال ينصرؼ إال إلى األكبر
في  الكتاب كالسنة انصرؼ إلى مسماه المطلق انصرؼ إلى األكبر إال بدليل إذ األصل في اللفظ إذا أيطلق 

 .ُٖكحقيقتو المطلقة ككمالو 
 : ان لقد ذكرت في ثنايا كبلمك حججان ثبلث :قاؿ المفسّْق 

 أف الشارع علَّق الحكم بمجرد التحكيم دكف النظر لبلعتقاد . -ُ
 أف اللفظ إذا أيطلق في الشريعة انصرؼ إلى كمالو إال بدليل . -ِ
 تقرأ لفظ الكفر في الشريعة كتبين لو أنها ال تنصرؼ إال إلى األكبر دكف األصغر .أف ابن تيمية اس-ّ

 كالجواب على الحجة األكلى يكوف بما يلي :
ال أْالفك أف الشارع عٌلق الحكم بوصف) الكافر ( على مجرد التحكيم بغير ما أنزؿ اهلل -أ

 لكنني أقوؿ بأف الكفر ىنا أصغر ال أكبر لؤلدلة التالية:
أف األْذ بعمـو اْلية يلـز منو تكفير المسلمين في أم حادثةو لم يعدلوا فيها بين اثنين حتى األب مع  -ُ

ككجو  ُٗألف كاقعو أنو لما عصى ربو لم يحكم بما أنزؿ اهلل في نفسو؛ أبنائو بل كالرجل في نفسو إذا عصى ربو 

                                                 
 ( .ِٖ( كشرح العمدة قسم الصبلة ) ُُِ/ُانظر االقتضاء )  ُٕ
 . ِٖمية ص ( كشرح العمدة قسم الصبلة البن تيٕ/ّ( كالرسائل كالمسائل النجدية )  ٖٔٔ/ٕانظر مجموع الفتاكل ) ُٖ
(: فػػإف اهلل عػػز كجػػل قػػاؿ : كمػػن لػػم يحكػػم بمػػا أنػػزؿ اهلل فأكلئػػك ىػػم الكػػافركف ، كمػػن لػػم يحكػػم بمػػا أنػػز اهلل ِّْ/ ّقػػاؿ ابػػن حػػـز فػػي الفصػػل )  ُٗ

ألف كػل عامػػل  الظػػالموف . فليلػـز المعتزلػة أف يصػرحوا بكفػر كػل عػاص كظػالم كفاسػقىػم فأكلئػك ىػم الفاسػقوف ، كمػن لػم يحكػم بمػا أنػزؿ اهلل فأكلئػك 
 بالمعصية فلم يحكم بما أنزؿ اهلل ا.ىػ 
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عالم كمن لم يعدؿ بين بنيو ما ليس ب ة تشمل كل) كما ( عام َِىذا البلـز أف لفظة ) مىٍن ( عامةه تشمل كل عالم
 داْله في عمـو )من( كمسألتو التي لم يعدؿ فيها داْلةه في عمـو ) ما( .

فالنصوص الدالة على عدـ كفر مثل ىذا ككل عاصو تكوف صارفةن لآلية من األكبر إلى األصغر  ألجل ىذا 
ارج ىم المتمسكوف بعمومها في تكفير أىل المعاصي أجمع العلماء على عدـ األْذ بعمـو ىذه اْلية، إذ الخو 

 كالذنوب كلم يلتفتوا إلى الصوارؼ من األدلة األْرل .
كقد ضلَّت جماعة من أىل البدع من الخوارج كالمعتزلة في ىذا الباب فاحتجوا بآيات من   قاؿ ابن عبد البر :

اًفريكفى كىمىٍن لىٍم يىٍحكي  كتاب اهلل ليست على ظاىرىا مثل قولو تعالى  ا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكى  .ُِ. اىػ ٍم ًبمى
 ِِا.ىػ…أجمع العلماء على أف الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمَّد ذلك عالمان بو كقاؿ:

كقاؿ محمد رشيد رضا :" أما ظاىر اْلية لم يقل بو أحده من أئمة الفقو المشهورين . بل لم يقل بو أحده قط " 
متمسكين بظاىر اْلية لكونهم ال يكفّْركف بالصغائر كظاىر اْلية تشمل حتى  فلعلَّو ال يرل الخوارج أيضان   ِّىػا . 

 .الصغائر 
ا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي  كقاؿ اْلجرم: كمما يتبع الحركرية من المتشابو قوؿ اهلل عز كجل  كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم ًبمى

اًفريكفى  فإذا رأكا اإلماـ الحاكم يحكم بغير الحق قالوا: قد  ثيمَّ الًَّذينى كىفىريكا ًبرىبًّْهٍم يػىٍعًدليوفى  رءكف معها كيق  اٍلكى
كفر ، كمن كفر عدؿ بربو فقد أشرؾ، فهؤالء األئمة مشركوف ، فيخرجوف فيفعلوف ما رأيت ؛ ألنهم يتأكلوف ىذه 

 .   ِْاْلية ا.ىػ
 ِٓاىػحكم بما أنزؿ اهلل من غير جحود.رج ىذه اْلية على تكفير من ترؾ الكقد تأكلت الخواكقاؿ الجصاص:"

كقاؿ أبو حياف :" كاحتجت الخوارج بهذه اْلية على أف كل من عصى اهلل تعالى فهو كافره كقالوا ىي نص في  
 ِٔكل من حكم بغير ما أنزؿ اهلل فهو كافر ا.ىػ

 حذران. فكنذ بعمـو اْلية كأنو مذىب الخوارج،ذـ األْتوارد كلمات علماء األمة في  –يا رعاؾ اهلل  –انظر 
 أنو ثبت عن ترجماف القرآف تفسير اْلية بالكفر األصغر دكف األكبر كليس لنا أف نخالفو -ِ

                                                 
يوصف بػالعلم كال يوصػف بالعقػل .قػاؿ  ، فاهلل أطلقت على اهلل( مىٍن )لكن عالم أدؽ ألف  )عالم( درج كثير من العلماء أف يعبر بكلمة )عاقل ( بدؿ َِ

بل يجػوز قياسػان عليػو أف يسػمى عارفػان لمػا تقتضػيو المعرفػة مػن تقػديم :كفي أسمائو العليم كمػن صػفتو العلػم ، فػ ُُّالخطابي في كتاب شأف الدعاء ص
 األسباب التي بها يتوصل إلى علم الشيء ككذلك ال يوصف بالعاقل ..ا.ىػ . 

 ( .ُٔ/ُٕالتمهيد ) ُِ
 ( . ٕٓ-ْٕ/ٓالتمهيد ) ِِ
 ( .َْٔ/ٔتفسير المنار ) ِّ
 .ِٕالشريعة ص ِْ
 ( . ّْٓ/ِأحكاـ القرآف )  ِٓ

ِٔ
 ( . ّْٗ/ّط ) البحر المحي  
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 قاؿ المكفّْر : ال أسلّْم لك صحة االستدالؿ بأثر ابن عباس ال من حيث السند كال المتن .
باس صريحان في إرادة الكفر األصغر ال يثبت كقولو " كفره ال ينقل أما من حيث السَّند فإف ما جاء عن ابن ع

من طريق عبد الرزاؽ عن سفياف عن رجلو عن طاككس عن ابن عباس  ِٕعن الملة " فإف ىذا األثر ركاه ابن نصر
اهلل رضي  –بو ، كفي إسناده رجل ميبهمه فهو من أنواع المجهوؿ كركاية المجهوؿ ضعيفةه ال ييحتجي بها  ككقولو 

من طريق ابن عيينة عن ىشاـ بن حجير عن  ِٖ" ليس بالكفر الذم تذىبوف إليو " فقد ركاه ابن نصر–عنهما 
طاككس عن ابن عباسو بو كىشاـ بن حجير قد ضعفو يحيى القطاف كابن معين كغيرىما . فعلى ىذا يكوف األثر 

الحاكم من طريق ابن عيينة عن ىشاـ بن حجير " كفره دكف كفرو " فقد أْرجو  –رضي اهلل عنهما  –ضعيفان ككقولو 
 عن طاككس عن ابن عباس بو كىذا األثر ضعيفه لضعف ىشاـ بن حجير .

عن معمر عن ابن  ِٗثبت عن ابن عباس في تفسير اْلية كقولو " ىي بو كفره " كما ركاه عبد الرزاؽما ما أك 
ييحمل على األكبر كمثل ىذا ما أْرجو  إذ قد، ليس صريحان في األصغر فطاككس عن أبيو عن ابن عباس بو 

الطبرم في تفسيره من طريق سفياف عن معمر بن راشد عن ابن طاككس عن أبيو عن ابن عباس قولو " ىي بو كفره 
 كليس كفران باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو ".

اْلثار الضعيفة في قاؿ المفسّْق : ما ذكرتو من البحث اإلسنادم أنا مسلّْمه بو كلم يكن اعتمادم على ىذه 
تثبيت ىذا القوؿ عن ابن عباس كإنما ميعتىمدم ما يلي : أف ىذين األثرين الصحيحين عن ابن عباس محتمبلف 

 :ثبلثة أمورفرجحت احتماؿ إرادة األصغر ل ، للكفر األصغر أك األكبر
بإسناد صحيح ركاه ابن أف أصحاب ابن عباس كطاككس صرَّحوا بأف المراد باْلية كفر ال ينقل عن الملة   -أ 
كابن جرير في تفسيره  . فهذا يغلّْب جانب احتماؿ إرادة الكفر األصغر فيصير من باب الظن الغالب  َّنصر

كىو كاؼو لبلستدالؿ فإف أقواؿ أصحاب الرجل توضّْح قولو بل قد ييعلُّ كييضعَّف قوؿ الرجل إذا كاف أصحابو 
 .ُّضعيف قوؿو البن مسعود ألف أصحابو على ْبلفوعلى ْبلؼ قولو كما فعل يحيى بن سعيد في ت

نني ال أعرؼ أحدان من العلماء الماضين جعل قوال آْر البن عباس بناءن على ىذه الركاية كإنما من أ -ب 
جعل منهم البن عباس قوال آْر اعتمد على ما ركم عنو من أنو فسر اْلية بالجحود كإسناده ضعيفه ثم أيضان مما 

ة ابن عباس الكفر األكبر أف فتنة الخوارج في زمانو ككانوا متمسكين بهذه اْلية في التكفير ككانت يقوّْم عدـ إراد
 لو معهم مناظراته فتفسير اْلية بالكفر األكبر ال فائدة منو في الرد عليهم فتنبو ىيديت الرُّشد .

                                                 
ِٕ

 ( . ّٕٓتعظيم قدر الصبلة رقم )   
 ( . ٗٔٓرقم )  ِٖ
 ( .ُّٕ( رقم )ُٖٔ/ُالتفسير )  ِٗ
 ( .ْٕٓكتاب تعظيم قدر الصبلة رقم ) َّ
 . ِِانظر اإليماف ألبي عبيد القاسم بن سبلـ  ص  ُّ
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ان ، فإنو قد كثق بعض أىل أف الركاية الضعيفة التي فيها التصريح بأنو كفر دكف كفر ليس ضعفها شديد -ج
 ِّالعلم ىشاـ بن حجير فيعتضد بها في بياف معنى اْلثار الصحيحة كأف المراد بها كفر أصغر .

 قاؿ المكفّْر : لقد أجبت على الحجة األكلى فما جوابك على الحجة الثانية ؟
كقد ذكرتي لك الدليل  يصرفو عن ذلك ، إنك تجعل األصل في الكفر أنو لؤلكبر إال بدليل :قاؿ المفسّْق 

 .الصارؼ من األكبر إلى األصغر كىو فهم الصحابي أكالن 
كثانيان كل دليل يدؿ على عدـ كفر من ظلم بين اثنين كلم يعدؿ بل كمن ظلم مطلقان غيره كأيضان ما ذكر ابن 

 من كبائر الذنوب . عبد البر من اإلجماع على أف الجور في الحكم ليس كفران بل كبيرةن 
 لمكفّْر : ما جوابك على الحجة الثالثة ؟قاؿ ا

 قاؿ المفسّْق : الجواب من كجهين :
مصدران كإنما اسم  ليساْلية الذم كرد في مصدره ك  يأف استقراء ابن تيمية كاف على لفظة ) الكفر ( كى –أ 

أفاده  ّّفاعل كفرؽ بينهما إذ المصدر يدؿ على الحدث كحده أما اسم الفاعل فهو يدؿ على الحدث كالفاعل
مة محمد بن صالح العثيمين   . ّْبمعناه العبلَّ

                                                 
األلبػاني بهػذا األثػر عػن ابػن عبػاس رضػي اهلل عنهمػا ككػذلك غيػره في تعليقو على كبلـ الشيخ األلباني: احتج  –رحمو اهلل  –قاؿ الشيخ ابن عثيمين  ِّ

ر " كمػع من العلماء الذين تلقوه بالقبوؿ لصدؽ حقيقتو على كثير من النصوص ، فقد قاؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم:" سباب المسلم فسوؽ كقتالػو كفػ
ػا كىًإٍف طىائً  ذلك فإف قتالو ال يخرج اإلنساف من الملة لقولو تعػالى  نػىهيمى ةه  إلػى أف قػاؿ فىتىػاًف ًمػنى اٍلميػٍؤًمًنينى اقٍػتىتػىليػوا فىأىٍصػًلحيوا بػىيػٍ ػوى ٍْ ػا اٍلميٍؤًمنيػوفى ًإ   ًإنَّمى

يصػح ؟ كقػد لكن لما كاف ىذا ال يرضي ىؤالء المفتونين بالتكفير صاركا يقولوف: ىذا األثر غير مقبوؿ ، كال يصح عن ابن عباس ، فيقاؿ لهػم: كيػف ال 
 من ىو أكبر منكم كأفضل كأعلم بالحديث كتقولوف ال يقبل ؟! تلقاه 

ب أف األمػر كمػا فيكفينا أف علماء كشيخ ا؟إلسبلـ ابن تيمية كابن القيم كغيرىما كغيرىما تلقوه بالقبوؿ ، كيتكلموف بو كينقلونو ، فاألثر صحيح ، ثم ىػ
ر قد يطلق كال يراد بو الكفػر المخػرج عػن الملػة كمػا فػي اْليػة المػذكورة ، ككمػا قلتم أنو ال يصح عن ابن عباس فلدينا نصوص أْرل تدؿ على أف الكف

اؿ ، لكػن  في قولو صلى اهلل عليو كسلم:" اثنتاف في الناس ىما بهم كفر: الطعن في النسب ، كالنياحة على الميت " كىذه ال تخرج عن الملػة بػبل إشػك
: قلة البضاعة مػن العلػم ، كقلػة فهػم القواعػد الشػرعية العامػة ىػي التػي توجػب ىػذا الضػبلؿ ، ثػم  في أكؿ كبلمو –كفقو اهلل  –كما قاؿ الشيخ األلباني 

يريػده ثػم شيء آْر نضيفو إلػى ذلػك كىػو سػوء اإلرادة التػي تسػتلـز سػوء الفهػم ؛ ألف اإلنسػاف إذا كػاف يريػد شػيئان لػـز مػن ذلػك أف ينتقػل فهمػو إلػى مػا 
عػػد المعركفػػة عنػػد العلمػػاء أنهػػم يقولػػوف : اسػػتدؿ ثػػم اعتقػػد ، كال تعتقػػد ثػػم تسػػتدؿ فتضػػل ، فػػالمهم أف يحػػرؼ النصػػوص علػػى ذلػػك ، ككػػاف مػػن القوا

 األسباب ثبلثة :
 األكلى: قلة البضاعة من العلم الشرعي .

 الثانية: قلة الفقو في القواعد الشرعية العامة .
 . ِٓ – ِْابن عثيمين في كتاب " فتنة التكفير للشيخ األلباني " صالثالثة: سوء الفهم المبني على سوء اإلرادة ا.ىػ انظر تعليق الشيخ 

 
بين الكفر المعرفة ب ) اؿ ( كبين " كفر " منكران ، فأما الوصف فيصػلح أف  –رحمو اهلل  –قاؿ:  كأما القوؿ الصحيح عن شيخ اإلسبلـ فهو تفريقو  ّْ

ا اتصػػفوا بػػو مػػن الكفػػر الػػذم ال يخػػرج مػػن الملػػة ، ففػػرؽ بػػين أف يوصػػف الفعػػل ، كأف نقػػوؿ فيػػو " ىػػؤالء كػػافركف " أك ىػػؤالء الكػػافركف " ، بنػػاء علػػى مػػ
 . ِِٕيوصف الفاعل ا.ىػ ) فتاكل األئمة في النوازؿ المدلهمة ص
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كمما يدؿ على أف استقراءه راجع إلى المصدر دكف اسم الفاعل أنو ىو نفسو جعل اْلية من الكفر األصغر 
:" كإذا كاف من قوؿ السلف :إف اإلنساف يكوف فيو إيماف كنفاؽ ، فكذلك في قولهم : إنو -رحمو اهلل  –قاؿ 

كىمىٍن  ف ككفر ، ليس ىو الكفر الذم ينقل عن المٌلة ، كما قاؿ ابن عباس كأصحابو في قولو تعالىيكوف فيو إيما
اًفريكفى  ا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكى قالوا : كفركا كفران ال ينقل عن الملة ، كقد أتبعهم على ذلك  لىٍم يىٍحكيٍم ًبمى

 .   ّٓأحمد بن حنبل كغيره من أئمة السنة ا.ىػ
على فرض أف استقراء ابن تيمية يشمل اسم الفاعل فسييقاؿ إف استقراء ابن تيمية قاصر ناقص ليس تامان  -ب 

 لكوف ىذه اْلية جاءت معرَّفةن كأريدى بها الكفر األصغر دكف األكبر لما سبق من األدلة .
 –يا صاحبي  –ر ألفت نظرؾ كبعد اإلجابة على حججك الثبلث كإثبات أف اْلية محمولةه على الكفر األصغ

إلى أف اْلية قد ييراد بها الكفر األكبر كذلك في حق من بدؿ حكم اهلل بحكم غيره كبعض الناس ال يعرؼ معنى  
كلمة بدؿ فيظنها تشمل كل من حكم بغير حكم اهلل ك كلمة بدَّؿ في كبلـ أىل العلم ىو أف يضع حكمان غير 

 .كضع حكمان غير حكم اهلل كلم يزعم أنو حكم اهلل فليس مبدالن  حكم اهلل زاعمان انو حكم اهلل أما من
 ّٔىػ..ااهلل فهو تبديل لو يوجب الكفر قاؿ ابن العربي :" كىذا يختلف: إف حكم بما عنده على أنو من عند 

 كإليو أشار اإلماـ ابن تيمية فقاؿ: كلفظ الشرع يقاؿ في عرؼ الناس على ثبلثة معاف: ّٕكبمثلو قاؿ القرطبي 
" الشرع المنزؿ " كىو ما جاء بو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ، كىذا يجب اتباعو ، كمن ْالفو كجبت عقوبتو . 
كالثاني " الشرع المؤكؿ" كىو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذىب مالك كنحوه . فهذا يسوغ اتباعو كال يجب 

عمـو الناس منو . كالثالث " الشرع المبدؿ " كىو كال يحـر ، كليس ألحد أف يلـز عمـو الناس بو ، كال يمنع 
الكذب على اهلل كرسولو أك على الناس بشهادات الزكر كنحوىا ، كالظلم البين فمن قاؿ إف ىذا من شرع اهلل فقد  

 ّٖكنحو ذلك ا.ىػ –كلو قاؿ ىذا مذىبي  –كفر ببل نزاع . كمن قاؿ : إف الدـ كالميتة حبلؿ 
 ؿ الكذب على اهلل بزعم أنو من شرع اهلل ال تغيير الحكم مطلقان .فبلحظ أنو جعل الشرع المبد

كما ركاه مسلم سببان لنزكؿ ىذه اْلية من حديث البراء بن عازب ىو تبديله إذ زعم اليهود أنهم يجدكف حد 
ميم الزنى في كتابهم التحميم كالواقع أف حد الزنى في كتابهم الرجم لكنهم غيركه إلى التحميم مدعين أف التح

 .حكم اهلل المنزؿ فاْلية إما أف تحمل على األصغر كما سبق أك على األكبر في حق المبدؿ 

                                                 
ّٓ

 (ُِٔ/ ُ( كانظر فتح البارم البن رجب ) ُِّ/ٕمجموع الفتاكل )  
 ( . ِْٔ/ِأحكاـ القرآف )  ّٔ
 . ( ُُٗ/ٔالتفسير  )  ّٕ
ّٖ  (ّ/ِٖٔ) 
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قاؿ ابن تيمية :" كاإلنساف متى حلل الحراـ المجمع عليو أك حـر الحبلؿ المجمع عليو، أك بٌدؿ الشرع 
ا  القولين  المجمع عليو كاف كافران مرتدان باتفاؽ الفقهاء ، كفي مثل ىذا نزؿ قولو على أحد كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم ًبمى

اًفريكفى     ّٗأم ىو المستحل للحكم بغير ما أنزؿ اهلل ا.ىػ أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكى
أف من لم يلتـز ىذا  –رحمو اهلل  –/ كثيران ما يذكر أىل العلم في كبلمهم ال سيما اإلماـ أحمد بن تيمية فائدة 

ضهم أنو يريد المداكمة على ترؾ الواجب أك المداكمة على فعل الحراـ ، كيسموف ىذا غير فهو كافر . فظن بع
طوة من ْطوات الشيطاف ليجعلهم على فكر الخوارج في مرتكب الكبيرة ، كرد  ، كىذا الظن ْاطئ ، ْك ملتـز

 ىذا الظن من أكجو:
، كأنو ال  -رحمو اهلل  –أحمد بن تيمية / بياف معنى ) عدـ االلتزاـ ( من كبلـ أىل العلم ال سيما اإلماـ ُ

: كتكفير تارؾ الصبلة ىو المشهور المأثور عن -رحمو اهلل  –يرادؼ الترؾ المستمر كما يتصوره بعضهم قاؿ 
 َْجمهور السلف من الصحابة كالتابعين . كمورد النزاع ىو فيمن أقر بوجوبها كالتـز فعلها كلم يفعلها ا.ىػ

كلم يفعلها " يفيد أف معنى االلتزاـ غير معنى المداكمة على الفعل فقد يكوف الرجل  الحظ قولو " التـز فعلها
الذم ينبني على تركو الكفر أمر عقدم قلبي ال فعلي ؛ لذا لما أراد ابن تيميو  ـملتزمان لها لكنو ال يفعلها ، فااللتزا

بعد النقل  –ذاتو بل ألمر آْر عقدم فقاؿ التعبير بااللتزاـ الفعلي قيده بوصف )الفعلي ( ثم لم يجعلو مكفران ل
: أف ال يجحد كجوبها ، لكنو ممتنع من التزاـ فعلها كبران أك حسدان أك بغضان هلل كرسولو ، فيقوؿ: اعلم -المتقدـ 

أف اهلل أكجبها على المسلمين ، كالرسوؿ صادؽ في تبليغ القرآف ، كلكنو ممتنع عن التزاـ الفعل استكباران أك 
رسوؿ ، أك عصبية لدينو ، أك بغضان لما جاء بو الرسوؿ ، فهذا أيضان كفر باالتفاؽ ، فإف إبليس لما ترؾ حسدان لل

السجود المأمور بو لم يكن جاحدان لئليجاب ، فإف اهلل تعالى باشره بالخطاب ، كإنما أبى كاستكبر ككاف من 
ذاتو ، بل لما احتف بو اعتقاد كفرم، كىو الكبر فبلحظ أنو لم يجعل ترؾ االلتزاـ الفعلي مكفران ل الكافرين ا.ىػ

 كالحسد أك بغض اهلل كرسولو .
فبهذا يتبين بجبلء أف ترؾ االلتزاـ ليس تركان للفعل كلو على كجو اإلصرار بل ترؾ  لبلعتقاد ، فإف قيل: ما 

 معنى ) عدـ االلتزاـ ( ؟

                                                 
 .(ُٕ-َٕ/ٕكانظر )( ِٕٔ/ ّمجموع الفتاكل )  ّٗ
 ( .ٕٗ/َِالفتاكل ) َْ
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ار كىكذا...مع اعتقاد كجوبو على نفسو كعلى فيقاؿ : معناه ترؾ المأمور لدافع عقدم كفرم كاإلباء كاالستكب
: لكنو ممتنع من التزاـ فعلها كبران أك حسدان أك بغضان هلل  –قريبان  -المسلمين كما في كبلـ ابن تيمية المتقدـ 

 ُْكرسولو. ثم ذكر إبليس مثاالن لغير الملتـز كىو موجب طاعة اهلل على نفسو لكنو ترؾ إباء كاستكباران 
قولهم أف من المكفرات عند أىل السنة اإلصرار على المعصية تركان لواجب أك فعبلن لمحـر فأين / يلـز على ِ

ىو من كبلمهم ؟ بل إف كبلمهم المسطور في كتب المعتقد أنو ال يكفر أحد من أىل القبلة بذنب ما لم يستحلو 
 ، كذلك رد على الخوارج المكفرين بارتكاب الكبائر .ِْ

المصر على المعصية بفعل المحـر أك ترؾ الواجب كافر. كىذا مخالف لما ثبت عن  / يلـز على قولهم أفّ
ابن عباس أنو قاؿ: ال صغيرة مع اإلصرار كال كبيرة مع االستغفار . أْرجو ابن أبي حاتم كابن جرير في تفسيرىما 

 لسورة النساء. كيدْل في كبلمو ترؾ المأمور كفعل المحضور
كالسنة على التكفير بمجرد اإلصرار على الذنب، كالتكفير حق هلل كرسولو صلى / أنو ال دليل من الكتاب ْ

اهلل عليو كسلم ال مدْل للعواطف كال للحماسات فيو ، بل النصوص دلت على عدـ تكفير المصر كحديث 
 صاحب البطاقة كغيره .

 لذا المرجو التنبو لخطوة الشيطاف ىذه كأال ينساؽ كراءىا  .
                                                 

ُْ
(  (348إذا عرفت معنى االلتزاـ بما تقدـ بيانو عرفت معنى كبلـ اإلماـ سفياف بن عيينة  فقد ركل عبد اهلل بن أحمد رحمو اهلل في كتابو السنة 

قولوف اإليماف قوؿ ، كنحن نقوؿ اإليماف قوؿ كعمل كالمرجئة أكجبوا ي :فقاؿ دثنا سويد بن سعيد قاؿ سألن سفياف بن عيينة عن األرجاء ح :اؿ ق

المحاـر من الجنة لمن شهد أف ال إلو إال اهلل مصران بقلبو على ترؾ الفرائض كسموا ترؾ الفرائض ذنبان بمنزلة ركوب المحارب كليس بسواء ألف ركوب 

كال عذر ىو كفر ، كبياف ذلك في أمر آدـ صلوات اهلل عليو كإبليس كعلماء اليهود أما آدـ  غير استحبلؿ معصية كترؾ الفرائض متعمدان من غير جهل

يس لعنو اهلل فنهاه اهلل عز كجل عن أكل الشجرة كحرمها عليو فأكل منها متعمدان ليكوف ملكان أك يكوف من الخالدين فسمي عاصيان من غير كفر كأما إبل

 عمدان فسمي كافران مت فإنو فرض عليو سجدة كاحدة فجحدىا

اىم اهلل عز أما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى اهلل عليو كسلم كأنو نبي رسوؿ كما يعرفوف أبناءىم كأقركا بو باللساف كلم يتبعوا شريعتو فسمك 

 .كجل كفاران 

مثل كفر إبليس لعنو اهلل كتركها على معرفة من غير  أما ترؾ الفرائض جحودان فهو كفرك  ركوب المحاـر مثل ذنب آدـ عليو السبلـ كغيره من األنبياءف
   )جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود 

 فػي كتابػو فمعنى الجحود في كبلمػو ىػو عػدـ االلتػزاـ كىػو تػرؾ المػأمور لػدافع كفػرم كاإلبػاء كاالسػتكبار كيؤكػد ذلػك أنػو ىػو كفػر إبلػيس كمػا أْبرنػا اهلل
فيكػوف الجحػد  كجوبهػا جيحق مػن  إال يكفق ال  أنػو الفقهقء  مػن اطلق  كمػن (:ٖٗ/َِالمعنى معركؼ قاؿ ابن تيميػة)كاستعماؿ الجحود عند العلماء بهذا 

 عن االقرار كااللتزاـ كما قاؿ تعالى  لبلمتناععنده متناكال للتكذيب بااليجاب كمتناكال 
بها كاستيقنتها أنفسهم ظلما كعلوا فانظر كيف كاف عاقبة المفسدين  كجحدكا )( كقاؿ تعالى  ال يكذبونك كلكن الظالمين بآيات اهلل يجحدكف  فإنهم )
أئمة السنة  فمتى لم يقر كيلتـز فعلها قتل ككفر باالتفاؽ ا.ىػ كأثر اإلماـ سفياف كإف كاف في إسناده ضعف إال أف معناه صحيح قطعان كإال لما نقلو كاال (

 في كتب االعتقاد من غير نكير 
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عن  –رضي اهلل عنو  –اؾ أثران ثابتان عن علقمة كمسركؽ أنهما سأال عبداهلل بن مسعود قاؿ المكفر: إف ىن
ا  الرشوة ، فقاؿ: من السحت . قاؿ: فقاال: أفي الحكم؟ قاؿ: ذاؾ الكفر . ثم تبل ىذه اْلية  كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم ًبمى

اًفريكفى  ي تفسيره  . فهذا يفيد التكفير بمجرد الحكم بغير ما أنزؿ اهلل أْرجو الطبرم ف أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكى
. 

قاؿ المفسق: إنك لو تأملت أثر ابن مسعود كلو قليبلن لعلمت أنو ال يدؿ على ما تريد كال ممسك لك بو ، 
 كذلك لوجهين:

في أف األْذ بظاىره على ما تظن يقتضي الكفر األكبر لمن أْذ الرشوة ليحكم بغير ما أنزؿ اهلل  -ُ
مسألة كاحدة . كىذا الظاىر ال تقوؿ بو ، كقطعان غير مراد لئلجماعات التي سبق نقلها عن ابن عبدالبر 

 كغيره من أف ىذا قوؿ الخوارج دكف غيرىم .
أف ابن مسعود لم يبين أم الكفر المراد : األكبر أك األصغر . أما أثر ابن عباس فصريح في  -ِ

ل الخبلؼ بين الصحابة بما ىو مظنوف ، فإف األصل عدـ ْبلفهم إرادة األصغر دكف األكبر فبل يصح جع
 لقلتو بينهم .

أكردت كبلـ العلماء من الصحابة كمن بعدىم على أٌف ىذا كفر أصغر كىؤالء  –يا أْي  –قاؿ المكفّْر : إٌنك 
ران فبل يصح ت نزيل كبلمهم على العلماء يتكلموف في كاقع غير كاقعنا إذ تنحية شرع اهلل كلية لم يوجد إال مْؤ

 كاقعنا فتنبو .
ال ترل االستدالؿ باْلية ككبلـ السلف على مسألتنا المطركحة لكونها  –يا أْي  -قاؿ المفسق : إذا كنت 

اًفريكف  ى   ال يصح تمسكك باْلية فكذلك ، حادثة ا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكى دليبلن على  كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم ًبمى
فكن  في ىذه األزماف المتأْرة من الحكم بغير ما أنزؿ اهلل بجعل قانوف كضعي كىو الذم نبحثو ر من كقعتكفي
، ألف ىذه اْلية بفهم الصحابة كالتابعين حتى على قولك  محمولة على من ْالف في بعض الوقائع فهي ال يقظان 

 .تخرج عن الكفر األصغر
نػىهيمٍ  تعالى  كىو قولو  دليل ثافو قاؿ المكفّْر : عندم   … فىبل كىرىبّْكى ال يػيٍؤًمنيوفى حىتَّى ييحىكّْميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ

/ أف األصل في النفي ىنا أف ينصرؼ إلى أصل اإليماف فمن ثم يكوف الحاكم بغير ما أنزؿ اهلل  كجو الداللة
ؾ دليل يدؿ على أف المنفي كماؿ بمجرد تحكيمو كافران كفران أكبر ألف اإليماف قد نفي عنو . إال أف يكوف ىنا

" ال يؤمن أحدكم حتى أكوف أحب إليو من كلده ككالده  صلى اهلل عليو كسلماإليماف الواجب كقوؿ رسوؿ اهلل 
 كأنا ال أعلم دليبلن يصرفو إلى كمالو الواجب .متفق عليو من حديث أنس كاللفظ لمسلم كالناس أجمعين " 

لى ىذا التأصيل القويم كعندم أكثر من دليل يدؿ على أف اإليماف المنفي قاؿ المفسّْق : جزاؾ اهلل ْيران ع
 -ذلك : الواجب ال أصلو من ىنا كمالو
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سبب نزكؿ اْلية كىو ما ركاه الشيخاف عن عبد اهلل بن الزبير أف رجبلن من األنصار ْاصم الزبير عند / ُ
صلى ف األنصارم لم يرض بحكم رسوؿ اهلل إلخ  ، كفيو أ… في شراج الحرة  صلى اهلل عليو كسلمرسوؿ اهلل 

فقاؿ ابن الزبير : كاهلل إني ألحسب ىذه اْلية ما  إلخ  ، … كاف ابن عمتك إف    فغضب ثم قاؿ اهلل عليو كسلم
  فىبل كىرىبّْكى ال يػيٍؤًمنيوفى  ...نزلت إال في ذلك 

كمع ذلك  مان لحكم رسوؿ اهلل يسلم تسلي كلم  حرج األنصارم البدرم كجد  في نفسو / أن كجو الداللة
ل بدرم كالبدريوف مغفورة لهم ذنوبهم كما في حديث علي في قصة حاطب لما الرجأف كيؤكد عدـ كفره  يكفر لم 

:" كما يدريك أف اهلل اطلع على أىل بدر فقاؿ :اعملوا ما شئتم فقد غفرت  صلى اهلل عليو كسلمقاؿ رسوؿ اهلل 
نص عليو ابن تيمية  ر ، فدؿ ىذا على أف البدريين معصوموف من أف يكونوا كفاران ،كالكفر األكبر ال يغف ّْلكم " 

 ثم إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لم يطالبو باإلسبلـ .. ْْ
صلى ما ركاه الشيخاف من حديث أبي سعيد الخدرم قاؿ بعث على بن أبي طالب كىو باليمن إلى النبي /  ِ

اتق اهلل فقاؿ  " كيلك ألست أحق أىل األرض : اهلل بين أربعة فقاؿ رجل يا رسوؿ بذىيبة فقسمها اهلل عليو كسلم
صلى اهلل عليو  أضرب عنقو؟ قاؿ رسوؿ اهلل أالأف يتقي اهلل ثم كلى الرجل فقاؿ ْالد بن الوليد يا رسوؿ اهلل 

لبو ، فقاؿ رسوؿ اهلل ، قاؿ ْالد: ككم من مصلو يقوؿ بلسانو ما ليس في ق"ال لعلَّو أف يكوف يصلي " : كسلم
 إني لم أؤمر أف أنقب عن قلوب الناس كال أشق بطونهم "الحديث.صلى اهلل عليو كسلم:" 

ككجد  ،كلم يرض بو كيسلّْم  صلى اهلل عليو كسلمأف ىذا الرجل اعترض على حكم رسوؿ اهلل  :كجو الداللة
ع عن قتلو ْشية أف يكوف مصليان كلو كاف كاقعان ، كامتن صلى اهلل عليو كسلمفي نفسو حىرىجان كلم يكفّْره الرسوؿ 

 .في أمرو كفرمٍّ لم تنفعو صبلتو ألف الشرؾ كالكفر األكبرين يحبطاف األعماؿ ، فبل تنفع الصبلة معهما 
أف ْالدان أراد أف  صلى اهلل عليو كسلمكأيضان مما يدؿ على أف الرجل لم يقع في أمر كفرم عند رسوؿ اهلل 

كلو كاف قولو كفران لتمسك  صلى اهلل عليو كسلمرم ْفي في القلب فلم يرتض ىذا رسوؿ اهلل يحيلو على أمر كف
: إني لم أؤمر أف أنقب عن قلوب الناس .. " ألف  صلى اهلل عليو كسلمبو ْالد بن الوليد كلما قاؿ رسوؿ اهلل 

 فران أنو ثبت في الصحيحينقد ظهر منو ، كمما يوضح أف ىذه الكلمة ليست ك –المدعى أنو مكفر –ىذا القوؿ 
جئنو يناشدنو العدؿ في بنت أبي قحافة ، كلم يكن ىذا منهن   صلى اهلل عليو كسلمأف أزكاج النبي  عن عائشة

 كفران.

                                                 
كىذه القصة مما اتفق أىل العلم على صحتها ،كىي متواترة عندىم ، معركفة عند : (  ُّّ/ ْماجو قاؿ ابن تيمية في المنهاج )ركاه الستة إال ابن  ّْ

 علماء التفسير ، كعلماء الحديث ، كعلماء المغازم كالسير كالتواريخ ،كعلماء الفقو كغير ىؤالء  ا.ىػ .
 ( .َْٗ/ ٕمجموع الفتاكل ) ْْ
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ركل الشيخاف عن أنس بن مالك أف ناسان من األنصار قالوا يـو حنين حين أفاء اهلل على رسولو من  ما/  ّ
يعطي رجاالن من قريش المائة من اإلبل فقالوا يغفر اهلل  صلى اهلل عليو كسلماهلل أمواؿ ىوازف ما أفاء فطفق رسوؿ 

لرسوؿ اهلل يعطي قريشان كسيوفنا تقطر من دمائهم " كفي ركاية لما فيتحت مكة قسم الغنائم في قريش فقالت 
 … "األنصار إف ىذا لهو العجب إف سيوفنا تقطر من دمائهم 

 ككجدكا في أنفسهم حرجان كلم يكفّْرىم صلى اهلل عليو كسلمكركا فعل رسوؿ اهلل / أف ىؤالء استن كجو الداللة
 . صلى اهلل عليو كسلم

كالمقصود ىنا أف كل ما نفاه اهلل كرسولو من مسمى أسماء األمور الواجبة كاسم اإليماف  لذا قاؿ ابن تيمية:
يكوف لترؾ كاجبو من ذلك المسمى كمن  كاإلسبلـ كالدين كالصبلة كالصياـ كالطهارة كالحج كغير ذلك فإنما

نػىهيٍم ثيمَّ ال يىًجديكا ًفي أىنٍػفيًسًهٍم حىرىجان ًممَّا  ىذا قولو تعالى  ا شىجىرى بػىيػٍ فىبل كىرىبّْكى ال يػيٍؤًمنيوفى حىتَّى ييحىكّْميوؾى ًفيمى
أف ىذه الغاية فرض على الناس،  فلما نفى اإليماف حتى توجد ىذه الغاية دؿ على قىضىٍيتى كىييسىلّْميوا تىٍسًليمان 

 .ْٓا. ىػ … الوعيد  فمن تركها كاف من أىل
كقاؿ ابن تيمية : فمن لم يلتـز تحكيم اهلل كرسولو فيما شجر بينهم فقد أقسم اهلل بنفسو أنو ال يؤمن ، كأما 

الو من العصاة . كىذه من كاف ملتزمان لحكم اهلل كرسولو باطنان كظاىران ، لكن عصى كاتبع ىواه ، فهذا بمنزلة أمث
مما يحتج بها الخوارج على تكفير كالة األمر الذين ال يحكموف بما أنزؿ اهلل  فىبل كىرىبّْكى ال يػيٍؤًمنيوفى ...  اْلية 

، ثم يزعموف أف اعتقادىم ىو حكم اهلل. كقد تكلم الناس بما يطوؿ ذكره ىنا ، كما ذكرتو يدؿ عليو سياؽ اْلية 
 ْٔ.ا.ىػ

أىلىٍم تػىرى ًإلىى الًَّذينى   أال كىو قولو تعالى دليبلن ثالثان ر : دع عنك االستدالؿ بهذا الدليل فإف عندم قاؿ المكفّْ 
ا أيٍنًزؿى ًإلىٍيكى كىمىا أيٍنًزؿى ًمٍن قػىٍبًلكى ييرًيديكفى أىٍف يػىتىحىاكىميوا ًإلىى الطَّا يىٍكفيريكا ًبًو  غيوًت كىقىٍد أيًمريكا أىفٍ يػىٍزعيميوفى أىنػَّهيٍم آمىنيوا ًبمى

  كىييرًيدي الشٍَّيطىافي أىٍف ييًضلَّهيٍم ضىبلالن   بىًعيدان 
 .أنهم صاركا منافقين لكونهم يريدكف التَّحاكم إلى الطاغوت كجعل إيمانهم مزعومان  :كجو الداللة

 .ْٕػ ا.ى .قاؿ ابن الجوزم :" كالزَّعم كالزُّعم لغتاف كأكثر ما ييستعمل في قوؿ ما ال تتحقق صحتو
كذلك يتضح من  ،ف ىذه اْلية عاريةي الداللة عن تكفير الواقًع في الحكم بغير ما أنزؿ اهللإقاؿ المفسّْق : 

 أكجو :
 :  أف اْلية محتملةه ألمرين : الوجو األكؿ

                                                 
 . ُٔ( كالقواعد النورانية صَّٓ/ ِِكانظر )(  ّٕ/ٕمجموع الفتاكل )  ْٓ
 ( .ُُّ/ٓالمنهاج )  ْٔ
 ( . َُِ/ِزاد المسير ) ْٕ
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 أف إيمانهم صار مزعومان لكونهم أرادكا الحكم بالطاغوت كىذا ما تمسكت بو . -ُ
كونهم يريدكف التحاكم للطاغوت كمشابهة المنافقين   –المنافقين  –زعـو أف من صفات أىل اإليماف الم-ِ

فعلى ىذا من حكم بغير ما أنزؿ اهلل فقد شابو المنافقين في صفةو من ،  ْٖفي صفةو من صفاتهم ال توجب الكفر
إذا توارد صفاتهم كىذا ال يوجب الكفر إال بدليل آْر كمن شابو المنافقين في الكذب لم يكن كافران فمن ثمَّ 

االحتماؿ في أمرو بين كونو مكفّْران أك غير مكفّْر لم يكفر بهذا األمر لكوف األصل ىو اإلسبلـ فالنػتيجة أنو ال 
 يصح تمسكك باْلية في التكفير لكونها من المحتمل .

تنافي الكفر : أف ىؤالء يريدكف الحكم بالطاغوت كليست إرادتهم ىذه إرادةن مطلقةن بل ىي إرادةه  الوجو الثاني
فىمىٍن   كمن لم يعتقد كجوب الكفر بالطاغوت فبل شك في كفره الكفر األكبر قاؿ تعالى  االعتقادم ، بو الكفر 

ًة اٍلويثٍػقىى    يىٍكفيٍر بًالطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمٍن بًاللًَّو فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركى
الطاغوت يعني إلى من يعظمونو كيصدركف عن قولو  قاؿ ابن جرير :" يريدكف  أف يتحاكموا في ْصومتهم إلى

كيرضوف بحكمو من دكف حكم اهلل كقد أمركا أف يكفركا بو يقوؿ كقد أمرىم أف يكذبوا بما جاءىم بو الطاغوت 
 ْٗالذم يتحاكموف إليو فتركوا أمر اهلل كاتبعوا أمر الشيطاف" ا. ىػ

اإلرادة ىنا محتملةه لما قلتى كقلتي كالكفر ال يكوف في فإف أبيت إال أف تحملها على مطلق اإلرادة فييقاؿ إف 
 -كما سبق   -األمور المحتملة 
ًإٍف أىطىٍعتيميوىيٍم ًإنَّكيٍم لىميٍشرًكيوفى    قاؿ تعالى الدليل الرابعإليك  :قاؿ المكفّْر   كى
 أف طاعة غير اهلل في األحكاـ الوضعية شرؾ . :كجو الداللة

نسيت ؟ قد سبق بياف أف ىذه اْلية راجعةه إلى التحليل كالتحريم ثم  –يا أْي  –ؾ قاؿ المفسّْق : لماذا أرا
يًن مىا لىٍم يىٍأذىٍف ًبًو اللَّوي(  إياؾ أف تنسى مرةن ثانيةن فتستدؿَّ بقولو تعالى  ـٍ لىهيٍم شيرىكىاءي شىرىعيوا لىهيٍم ًمنى الدّْ فقد   أى
التشريع كزعم أف ىذا من الدين الذم مؤداه إلى التحليل كالتحريم  سبق الكبلـ عنها كأف المراد بها من جمع بين

 كىو المسمى بالتبديل .
 كىال ييٍشًرؾي ًفي حيٍكًمًو أىحىدان  قولو تعالى  الدليل الخامسقاؿ المكفّْر : 

تى ىل ىؤالء الذين يحكموف بغير ما أنزؿ اهلل يقولوف ىذا حكم اهلل ح –يا أْي  -قاؿ المفسّْق : انتظر 
يكونوا مشاركين لو في كضع حكمو سبحانو كتعالى ؟ إف كانوا كذلك فقد سبق أف ىذا كفره ال شك فيو كإف لم 

 !يكونوا كذلك فبل يصح االستدالؿ عليهم باْلية . فتأمل

                                                 
 ( .ٗٗ/ٓانظر جامع البياف في تفسير القرآف )  ْٖ
ْٗ  (ٓ/ٗٔ . ) 
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" ىذا يشمل الحكم الكوني القدرم كالحكم الشرعي الديني فإنو الحاكم :قاؿ الشيخ عبد الرحمن السعدم
لقان كتدبيران كالحاكم فيهم بأمره كنهيو كثوابو كعقابو  في ْلقو قضاءن   .َٓا. ىػ …كقدران ْك

فحكم اهلل الكوني كاقع سواءن كاف اهلل سبحانو محبان لو أك غير محبو كاإلرادة الكونية كىذا ببل شك  ال أحد 
ول غير اهلل باهلل في أمرو س إنو يشاركو فيو كمن اعتقد أف أحدان يشارؾ اهلل في ىذا فقد كقع في الشرؾ األكبر إذ

 فإف أريد بو التحليل كالتحريم فهذا الشك كفره كما سبق، ْاصو باهلل كىو شرؾ في  الربوبيَّة أما الحكم الشرعي 
كإال  ، بالخطأ فهذا الشك أنو ليس كفران كما ىو الحاؿ في باقي الذنوب االعتراؼ كإف أريد مخالفة أمر اهلل مع  ،

 ال يصح لك االستدالؿ بهذه اْلية . –يا صاحبي  –بالذنوب فؤلجل ىذا كنا كالخوراج مكفرين 
أف ىؤالء  :كجو الداللة ًإًف اٍلحيٍكمي ًإالَّ لًلًَّو أىمىرى أىالَّ تػىٍعبيديكا ًإالَّ ًإيَّاهي  قولو تعالى  الدليل السادسقاؿ المكفّْر : 

 .أكبر  يكوف شركان فحانو الذين كضعوا أحكامان كضعية نازعوا اهلل في أمر ْاصو بو سب
قاؿ المفسّْق : القوؿ في ىذا الدليل ىو القوؿ نفسو في الدليل الذم قبلو إذ الحكم ىنا يشمل الكوني 

مثل ما في قولو تعالى  –أم الكوني كالشرعي  –القدرم كالشرعي الديني قاؿ ابن تيمية :" كقد يجمع الحكمين 
  ًإًف اٍلحيٍكمي ًإالَّ ًللًَّو ُٓا. ىػ 

كقاؿ الشاطبي :" كيمكن أف يكوف من ْفيّْ ىذا الباب مذىب الخوارج في زعمهم أف ال تحكيم استدالالن 
فإنو مبنيّّ على أف اللفظ كرد بصيغة العمـو فبل يلحقو تخصيصه فلذلك  ًإًف اٍلحيٍكمي ًإالَّ ًللَّوً  بقولو تعالى 

 … يىٍحكيمي ًبًو ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيمٍ  و ولكق  ًلًو كىحىكىمان ًمٍن أىٍىًلهىافىابٍػعىثيوا حىكىمان ًمٍن أىىٍ  أعرضوا عن قولو تعالى 
كإال فلو علموا تحقيقان قاعدة العرب في أف العمـو ييراد بو الخصوص لم يسرعوا إلى اإلنكار كلقالوا في أنفسهم : 

 .ِٓىػ  .ا… لعلَّ ىذا العاـ مخصوصه فيتأكلوف 
 اتَّخىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابان ًمٍن ديكًف اللًَّو  قولو تعالى  الدليل السابعقاؿ المكفّْر: 

 أف أىل الكتاب لما أطاعوا علماءىم كعبَّادىم كصفهم اهلل بأنهم اتخذكىم أربابان من دكف اهلل . : كجو الداللة
 :قاؿ المفسّْق : أف طاعة ىؤالء ال تخرج عن حالتين

ي معصية اهلل بدكف تحليل كال تحريم كىذا ليس كفران قطعان كإال للـز منو تكفير أىل الذنوب : طاعتهم ف األكلى
 كالمعاصي ألنهم أطاعوا ىواىم في معصية اهلل سبحانو كتعالى .

طاعتهم في التحليل كالتحريم كىذا الشك أنو كفر مخرجه من الملة كما سبق ذكره في تحرير محل  الثانية :
 .ّٓالنزاع

                                                 
 . كتاب تيسير الكريم الرحمن 50
 ( . 2/413مجموع الفتاوى )  51
 ( .َّّ/ُاالعتصاـ ) ِٓ
 . ( مجموع الفتاكل َٕ/ٕاس ابن تيمية ) ىذا ملخص ما قرره أبو العب ّٓ
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تػىلىٍفتيٍم ًفيًو ًمٍن شىٍيءو فىحيٍكميوي ًإلىى اللًَّو     قولو تعالى الدليل الثامن كفّْر :قاؿ الم ٍْ  كىمىا ا
 أف ىؤالء تحاكموا لغير اهلل سبحانو كتعالى فخالفوا ما أمر اهلل جل كعبل بو . :كجو الداللة

ما أنزؿ اهلل آثموف ككاقعوف في كمين بغير حا قاؿ المفسّْق : لست أْتلف معك كلو بقيد أنملة أف ىؤالء ال
ألف التكفير ؛ ذنبو عظيمو كأنهم من أسباب ىزيمة أمتنا كضعفها لكن ليس لي أف أحكم عليهم بكفرو إال بدليلو 

إلى كتاب اهلل كسنة رسوؿ  رجوعكغاية ما في ىذا الدليل أنو يجب عليهم ال  -كما ىو متقرّْره   –حقه هلل سبحانو 
 لم  كليس فيو الحكم بكفرىم مطلقان عند ترؾ ذلك .اهلل صلى اهلل عليو كس

 أف البحث انتهى فبل زالت عندم أدلةه من السنة كاإلجماع كالعقل. –يا أْي  –ال تظن  قاؿ المكفّْر:
ا أيٍنًزؿى ًإلىٍيكى  : سبب نزكؿ قولو تعالىالدليل التاسع   :قاؿ الشعبي  أىلىٍم تػىرى ًإلىى الًَّذينى يػىٍزعيميوفى أىنػَّهيٍم آمىنيوا ًبمى

صلى اهلل عليو كسلم  –كاف بين رجل من المنافقين كرجل من اليهود ْصومة فقاؿ اليهودم نتحاكم إلى محمد 
ألنو عرؼ أنو ال يأْذ الرشوة كقاؿ المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلَّمو أنهم  يأْذكف الرشوة ،  فاتفقا أف يأتيا   –

ا أيٍنًزؿى ًإلىٍيكى كىمىا أيٍنًزؿى ًمٍن  اْلية كاىنان في جهينة فيتحاكما إليو فنزلت  أىلىٍم تػىرى ًإلىى الًَّذينى يػىٍزعيميوفى أىنػَّهيٍم آمىنيوا ًبمى
 .ْٓ… قػىٍبًلكى 

ف ىذا األثر ال يصح االستدالؿ بو ال من جهة اإلسناد كال المتن كلعلَّي أكتفي ببياف ضعف إقاؿ المفسّْق : 
 ع الضعيف .ا فمن ثم يكوف األثر منقطعان كىو من أنو  السند كىو كاضحه فإف الشعبي تابعي

قاؿ المكفّْر : ىناؾ سبب نزكؿ آْر كىو أف رجلين اْتصما فقاؿ أحدىما: نترافع إلى النبي صلى اهلل عليو 
كسلم كقاؿ اْلْر إلى كعب بن األشرؼ ثم ترافعا إلى عمر فذكر لو أحدىما القصة فقاؿ للذم لم يرض برسوؿ 

 عليو كسلَّم أكذلك قاؿ نعم فضربو بالسيف فقتلو "اهلل صلى اهلل 
 

قاؿ المفسّْق : إف ىذا األثر ال يصح أيضان بل ىو أشد ضعفان من الذم قبلو إذ ىو من طريق الكلبي عن أبي 
 فقد جمع ىذا السند بين كذاب كمتركؾ كانقطاع .  ٓٓصالح باذاـ عن ابن عباس بو

بو بردة األسلمي كاىنان يقضي بين اليهود فيما أباس قاؿ كاف عن ابن ع ٔٓقاؿ المكفّْر : ىناؾ سبب نزكؿ
 اْلية  . أىلىٍم تػىرى ًإلىى الًَّذينى يػىٍزعيميوفى   يتنافركف إليو فتنافر إليو أناسه من المسلمين فأنزؿ اهلل تعالى 

 .ٕٓرجالو رجاؿ الصحيح قاؿ الهيثمي:
 .ٖٓكقاؿ الحافظ : إسناده جيد

                                                 
 ( . ٕٗ/ٓأْرجو الطبرم )  ْٓ
 ( . ِِْ/ِكالبغوم في معالم التنػزيل )،   َُٖ – َُٕكما علقو الواحدم في أسباب النزكؿ ص  ٓٓ
 . َُٕ -َُٔ( كالواحدم في أسباب النزكؿ ص ٓ/ُِْركاه الطبراني في الكبير )  ٔٓ
 ( . ٔ/ٕمجمع الزكائد )  ٕٓ
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شيخ الطبراني ما كجدت ترجمتو لكنو قد تابعو إبراىيم بن سعيد الجوىرم عند :ٗٓكقاؿ الشيخ مقبل الوادعي
 ىػا.الواحدم

 فبهذا يتبين صحة إسناده فما قولك فيو ؟
 قاؿ المفسّْق : قد سلمت بصحة ىذا األثر لكن لم أسلّْم بداللتو على ما نحن فيو كذلك لما يلي:

عليو سياؽ اْليات فمن ثم تكوف اْلية ذاكرة صفة من  منافقوف كما يدؿ الذين أتوا أبا بردةأف ىؤالء / ُ
صفاتهم كليس تحاكمهم ىو السَّبب في كونهم يزعموف بل ىم يزعموف اإليماف من قبل التحاكم فعليو من شابو 

 المنافقين في صفةو لم يكن منافقان إال بإثبات أف ىذه الصفة مكفرةه بنص ْارجيٍّ آْر فأين ىو ؟
 ريدكف التحاكم إلى غير ما أنزؿ اهلل كإرادتهم ىذه ليست مطلقةن بل إرادةه تنافي الكفرف ىؤالء النفر يأ / ِ

كال شك أف من لم يػىرى كجوب الكفر بالطاغوت فهو كافر  بالطاغوت الذم يعد الكفر بو ركنان من أركاف اإليماف ،
 . -كما سبق  –

أف تكفّْر من لم يحكم بما أنزؿ اهلل كلو في  أف استداللك بهذا األثر يلـز منو الزـه ال تقوؿ بو أنت كىو/ ّ
 .مسالةو كاحدةو 

ند أبي داكد كالنسائي قاؿ:" :ما ركاه الخمسة كغيرىم عن البراء بن عازب كلفظو عالدليل العاشر:قاؿ المكفر
لى بعثني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إعمي كمعو راية، فقلت لو أين تريد؟ قاؿ: –كعند النسائي أصبت –لقيت

، اية للنسائي أنو" ْالو "كعند الترمذم كابن ماجو كرك فأمرني أف أضرب عنقو كآْذ مالو"رجل نكح امرأة أبيو 
ففي ىذا الحديث ما يفيد صراحة ن قرة عن أبيو كفيو"كأصفى مالو"كأْرجو النسائي كالطحاكم من حديث معاكية ب

، كيضع لو فكيف بمن يحكم بغير ما أنزؿ اهلل، بأف الرجل قتل كافران ألنو أْذ مالو كىذا بمجرد عمل عملو
 إليها؟ أك بمن يضع الربا كيحميو؟كىكذا.محاكم ، كيلـز الناس بالرجوع 

قاؿ المفسق : إف ىذا الحديث من ركاية معاكية بن قرة عن أبيو عن جده صحيح ، صححو اإلماـ يحيى بن 
 -أيضان –الدعول بل البد من ثبوت الداللة لكن ثبوت الحديث ال يكفي لثبوت  –ككفى بو من إماـ  -َٔمعين

ال يدؿ عليها الحديث ألبتو ، كذلك أف الحديث في حق من استحل محرمان ،  –يا أْي  –كالدعول التي ادعيتها 
فإف ىذا الرجل المتزكج بامرأة أبيو قد استحل فرجها بعقد الزكاج ، كفرؽ بين الزنى بامرأة األب كتزكجها، فإف 

كليس كفران أما التزكج بها فهو كفر من جهة استحبلؿ فرج محـر ؛ ألف الزكاج معناه جعل فرجها الزنى بها حراـ 
 حبلالن كىذا بخبلؼ الزنى.

                                                                                                                                                                  
 . ( ُٖ/ٕبة ) اإلصا ٖٓ
 . ٗٔبعد أف أكرده في الصحيح من أسباب النزكؿ ص  ٗٓ
 ( .ّْٔ/ِ( كصححو ابن القيم في اإلعبلـ ) ّْٕ/ُ( كاحتج بالحديث اإلماـ أحمد كما نقلو ابن القيم في ركضة المحبين )ُٓ/ٓزاد المعاد ) َٔ
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قاؿ أبو جعفر الطحاكم: كىو أف ذلك المتزكج ، فعل ما فعل ذلك ، على االستحبلؿ، كما كانوا يفعلوف في 
 ُٔاهلل عليو كسلم أف يفعل بو ما يفعل بالمرتد ا.ىػالجاىلية ، فصار بذلك مرتدان ، فأمر رسوؿ اهلل صلى 

 ىو إجماع العلماء على كفر من حكم بغير ما أنزؿ اهلل كجعلو قانونان  :عشرالحادم  : الدليلقاؿ المكفّْر 
: كفي ذلك كلو مخالفةه لشرائع اهلل المنػزلة على عباده األنبياء فقاؿكقد حكى اإلجماع الحافظ ابن كثير 

كالسبلـ فمن ترؾ الشرع المحكم المنزؿ على محمد بن عبد اهلل ْاتم األنبياء كتحاكم إلى غيره  عليهم الصبلة
ة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسق كقدمها عليو ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين ا.  من الشرائع المنسْو

 ِٔىػ
اإلجماع المحكي كذلك أنهم كقعوا  قاؿ المفسّْق : إف معرفتنا بحاؿ التتر ككاقع الياسق معين على فهم ىذا

 في التبديل الذم ىو التحليل كالتحريم
إنهم يجعلوف دين اإلسبلـ كدين اليهود كالنصارل كأف ىذه كلها طرؽ إلى اهلل بمنزلة المذاىب  قاؿ ابن تيمية :

 ّٔمين ا.ىػاألربعة عند المسلمين ثم منهم من يرجح دين اليهود أك دين النصارل كمنهم من يرجح دين المسل
:"  -ثم قاؿ  - صلى اهلل عليو كسلمكقد بين ابن تيمية كيف أنهم يعظموف جنكز ْاف كيقرنونو بالرسوؿ 

ضطرار من دين اإلسبلـ باتفاؽ جميع المسلمين أف من سوغ )أم جوز ( اتباع غير دين اإلسبلـ فهو  كمعلـو باال
 كافر كىو ككفر من آمن ببعض الكتاب ككفر ببعض الكتاب ا.ىػ

ينكر  كمما يدؿ على أف اإلجماع الذم حكاه ابن كثير راجعه إلى التحليل كالتحريم ما قالو ابن كثير نفسو :
الناىي عن كل شر كعىدىؿى إلى ما سواه من اْلراء ، تعالى على من ْرج عن حكم اهلل المشتمل على كل ْير

 كما كاف أىل الجاىلية يحكموف بو من كاألىواء كاالصطبلحات التي كضعها الرجاؿ ببل مستند من شريعة اهلل
الضبلالت كالجهاالت مما يضعونها بآرائهم كأىوائهم ككما يحكم بو التتار من السياسات الملكية المأْوذة عن 
مىًلًكًهٍم جنكيز ْاف الذم كضع لهم الياسق كىو عبارةه عن كتاب مجموع من أحكاـ قد اقتبسها من شرائع شتى 

ة كالملة اإلسبلمية كغيرىا كفيو كثير من األحكاـ أْذه من مجرد نظره كىواه فصارت في من اليهودية كالنصراني
بنيو شرعان متبعان يقدمونو على الحكم فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتالو حتى يرجع إلى حكم اهلل كرسولو 

 ْٔفبل يحكم سواه في قليل كال كثير . ا .ىػ

                                                 
 . َّٔ(  كانظر االْتيارات الفقهية  صُْٗ/ّشرح معاني اْلثار )  ُٔ
 ( . ُِٖ/ُّب البداية كالنهاية ) كتا ِٔ
 ( .ِٕٓ -َِٓ/  ِٖ( . كانظر ما يوضح حالهم لك أكثر )ِّٓ/ِٖمجموع الفتاكل )  ّٔ
 ( .ُُّ/ّالتفسير )  ْٔ
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: ثم الذم كاف عليو جنكيز ْاف في التدين كجرل عليو أعقابو بعده كقاؿ أحمد بن علي الفزارم القلقشندم 
التي قررىا ، كىي قوانين ضمنها من عقلو كقررىا من ذىنو ، رتب فيها أحكامان كحدد  قوالجرم على منهاج ياس

 .  ٓٔا.ىػ….فيها حدكدان ربما كافق القليل منها الشريعة المحمدية كأكثره مخالف لذلك سماىا الياسة الكبرل 
فمن كبلـ ابن كثير كشيخو أبي العباس ابن تيمية كغيرىما يتضح  أف اإلجماع المحكيَّ فيمن كقع في التحليل 
كالتحريم أم تجويز حكم غير حكم اهلل إذ جعلوا الياسق كدين اإلسبلـ موصبلن إلى اهلل كمسألتنا المطركحة فيمن 

 لقوؿ بأنو جائز ال محظور فيو أك بأنو طريق للرضواف .حكم بغير ما أنزؿ اهلل مع االعتراؼ بالعصياف ال مع ا
إلى قوؿ ابن كثير : فكيف بمن تحاكم إلى الياسق كقدمها عليو ا.ىػ ىؤالء جمعوا بين  –أيها القارئ  –ثم تنبو 

التحاكم إلى الياسق كتقديمو على شرع اهلل، فليس ذنبهم مجرد التحكيم الذم ىو عمل بل قارنو االعتقاد كىو 
 ديم .التق

غيوفى كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اللًَّو  قاؿ المكفّْر : قد تذكرت دليبلن من كتاب اهلل كىو قولو تعالى  اًىًليًَّة يػىبػٍ أىفىحيٍكمى اٍلجى
 .حيٍكمان ًلقىٍوـو ييوًقنيوفى 

 بدليلو قاؿ المفسّْق : إضافةي الشيء إلى الجاىلية أك كصفو بو ال يدؿ على الكفر فمن ثم ال يكوف كفران إال
 ْارجي داؿو على الكفر كيوضح ذلك قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلَّم ألبي ذر " إنك امرؤه فيك جاىلية "

 … "كقاؿ في حديث أبي مالك األشعرم عند مسلم " أربع في أمتي من أمر الجاىلية ال يتركونهن  متفق عليو 
غيوفى أىفى  قاؿ أبو عبيد القاسم بن سبلـ " أال تسمع قولو   اًىًليًَّة يػىبػٍ تأكيلو عند أىل التفسير أف من  حيٍكمى اٍلجى

الجاىلية   كإنما ىو أف أىل ، حكم بغير ما أنزؿ اهلل كىو على ملة اإلسبلـ كاف بذلك الحكم كأىل الجاىلية
 . ٔٔىػكذلك كانوا يحكموف ا .

نحّْي الشرع كيحكم بأحكاـ قاؿ المكفّْر : سلَّمت لك بما ذكرتى كلكن بحكم العقل ىذا الرجل الذم ي
يكوف كافران لكونو كقع في كفر اإلعراض كفعلو ىذا يدؿ على استحبللو؟ كإال لماذا يترؾ أحكاـ رب  اإلفرنج أال
 األرباب ؟

قاؿ المفسّْق : إنك تريد تكفير ىذا المسلم لكونك تصف فعلو بأنو كفري إعراض . كأرجو قبل كصفك فعلو 
تحضران لضابط كفر اإلعراض الذم ىو اإلعراض بالكلية عن أصل الدين أك ترؾ بأنو كفر إعراض أف تكوف مس

 .ٕٔجنس العمل

                                                 
كيػف أنػو كصػفو بأنػو ديػن عنػدىم كمػا كػاف كػذلك   –أيها القػارئ –، كىذا القلقشندم من أعياف القرف الثامن . كتنبو  (  ُُّ- َُّ/ ْالخطط ) ٓٔ
 و ْارج محل النزاع ألف مثل ىذا كفر باإلجماع كىو التبديل .فه
 . ْٓاإليماف ص  ٔٔ
. ككوف تػرؾ جػنس العمػل كفػران  ٓٔ-ْٔ( كمنهاج أىل الحق البن سحماف صّٔٔ/ُ( كمدارج السالكين ) ْٕٔ/ ِراجع التسعينية البن تيمية ) ٕٔ

( ُُٔ/ِالف علػى ذلػك ، كىػؤالء الخمسػة ىػم : اْلجػرم فػي كتػاب الشػريعة )قد حكػى اإلجمػاع عليػو ْمسػة مػن علمػاء الػدين ، كالكتػاب كالسػنة دا
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كعلى ىذا من ترؾ الحكم بما أنزؿ اهلل لم يقع في كفر اإلعراض ألنو لم يترؾ جنس العمل أما إلزامك لمن 
ـه غير صحيح كإف كاف محتمبلن ك  ال يدفع الدين اليقيني ترؾ الحكم بما أنزؿ اهلل بأنو مستحله لذلك فهذا إلزا

بالكفر المحتمل ألف من دْل الدين بيقين لم يخرج إال بيقينو مثلو فأين ىو ؟ ثم ىذا يفتح بابان في تكفير أىل 
المعاصي . فكل من يستعظم معصية يحكم على صاحبها بأنو كافر ألنو مستحل لهذه المعصية إذ فعل ىذه 

 لها .المعصية عظيم ال تكوف عند ق إال من مستحل 
كفركا العرب الذين امتنعوا عن الزكاة بعد   صلى اهلل عليو كسلمقاؿ المكفر : أال ترل أف صحابة رسوؿ اهلل 

كجعلوىم مرتدين كذلك لكونهم جماعة امتنعوا عن شريعة من شرائع الدين  صلى اهلل عليو كسلمكفاة رسوؿ اهلل 
 سبحانو .كمثل ىذا يقاؿ في الجماعة التاركين للحكم بشريعة اهلل 

قاؿ المفسق : قد اْتلف العلماء في حكم ىؤالء ىل ىم كفار أـ غير كفار على قولين ىما ركايتاف عن أحمد 
كىذا ترجيح ابن تيمية لكن ليس كفرىم ألجل كونهم جماعة إذ ، كإف كنت أكافقك أنهم كفار ،  –رحمو اهلل –

ككقع من ْيار األمة في الفتن كلم يكفركا كاهلل يقوؿ  ،القتاؿ جماعة كقع من الخوارج كلم يكفركا باتفاؽ الصحابة
 ا نػىهيمى ًإٍف طىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنينى اقٍػتىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ فأثبت اإليماف مع كجود القتاؿ جماعة . كليس الكفر   كى

الذم لم يدفعها بخبلن كإنما لم يكفر أبا جميل  صلى اهلل عليو كسلمأيضان من أجل الترؾ المجرد ألف رسوؿ اهلل 
إذ من الممتنع أف يقر أحد بوجوب حكم ثم ، الكفر ألجل عدـ التزاـ ىذا الحكم الذم سببو عدـ اإلقرار بوجوبو

كما سيأتي من    –يتركو كيصر على تركو حتى تحت التهديد بالقتل فمثل ىذا ال يكوف إال من غير مقر بوجوبها 
 تل دليبلن على عدـ إقراره بهذا الحكم  ال أنو السبب في تكفيره  فتأمل .فبهذا يكوف الق –كبلـ ابن تيمية 

كتنبو أف ىذا مطرد في كل حكم شرعي . قاؿ ابن تيمية : كال يتصور في العادة أف رجبلن يكوف مؤمنان بقلبو ، 
أمره كلي األمر بالصبلة كما جاء بو ، ي صلى اهلل عليو كسلممقران بأف اهلل أكجب عليو الصبلة، ملتزمان لشريعة النبي 

كلو قاؿ أنا مقر بوجوبها غير أني ال  ،فيمتنع ، حتى يقتل، كيكوف مع ذلك مؤمنان في الباطن قط ال يكوف إال كافران 
 ٖٔأفعلها كاف ىذا القوؿ مع ىذه الحاؿ كذبان منو ا.ىػ 

أف يصر على تركها حتى يقتل  معتقدان لوجوبها يمتنع : فإف كاف مقران بالصبلة في الباطن، -رحمو اهلل  –كقاؿ 
كال يعرؼ أف أحدان يعتقد  ىذا ال يعرؼ من بني آدـ كعادتهم كلهذا لم يقع ىذا قط في اإلسبلـ ، كال يصلي،

كجوبها كيقاؿ لو : إف لم تصل كإال قتلناؾ كىو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب ، فهذا لم يقع قط في 

                                                                                                                                                                  

كابن تيميػة نفسػو فػي   ُٗ-ُٖ( كأبو عبيد القاسم بن سبلـ في كتاب اإليماف صَِٗ/ٕهما في الفتاكل )نكالحميدم كالشافعي كما نقلو ابن تيمية ع
 .اإلرجاء  كانظر كتابي اإلماـ األلباني كموقفو على( َُِ/ ُْمجموع الفتاكل )

 (ُٔٔ /ٕفائدة/ قد صرح بلفظة جنس العمل اإلماـ ابن تيمية)
 ( .ُٓٔ/ ٕمجموع الفتاكل )  ٖٔ
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فهذا   ،كال ملتزمان بفعلها إف لم يكن في الباطن مقران بوجوبها ، ة حتى يقتل:اإلسبلـ . كمتى امتنع الرجل من الصبل
 .ٗٔكافر باتفاؽ المسلمين  ا.ىػ 

فإذا تبين أف تهديد المصر على ترؾ الطاعة بالقتل كإصراره بعد ذلك على عدـ فعل الطاعة دليل على عدـ 
 ألجل ذات الطاعة كإنما من أجل ْوفو ممن ىو لو أف أحدان قوتل على فعل طاعة كلم يفعلها ال :فيقاؿ، إقراره 

أقول منو فهذا ال يكفر ألف القتاؿ ىنا ليس دليبلن على عدـ إقراره بوجوبها إذ ىو مقر لكنو ْائف من غيره الذم 
كافر ألنو دليل   صنفىو أقول منو كىذا مغاير لمن ترؾ لذات الطاعة نفسها كليس ىناؾ سبب آْر إذ ىذا ال

 بوجوبها . كمثل ىذا يقاؿ فيمن ترؾ الحكم بما أنزؿ اهلل كقوتل على ذلك فهم صنفاف: على عدـ إقراره
 –كال كرامة –رؾ لذات الحكم كىو مصر على الترؾ مع مقاتلتو على الحكم بما أنزؿ اهلل فهذا كافر ا/ تاألكؿ

 ألنو دليل على عدـ إقراره بوجوبها .
غيره إذ ىو كإف كاف حاكمان إال أنو محكـو من جهة من ىو أقول رؾ الحكم بما أنزؿ اهلل ْوفان من ا/ ت الثاني

 منو فمثل ىذا ال يدؿ قتالو على أنو غير مقر بالوجوب . كاهلل أعلم.
بل كقرأت لبعضهم كسفر الحوالي في كتابو ظاىرة  ، قد سمعت غير كاحد  –يا أْي –قاؿ المكفر : لكن 

 فهو مرجئ . كفر أصغر ال أكبر إال إذا استحلا أنزؿ اهلل  بغير مقاؿ بأف الحكم يقوؿ بأف من  ، َٕاإلرجاء

                                                 
 . ّٔ( .كانظر كتاب الصبلة البن القيم صْٖ/ ِِمجموع الفتاكل ) ٗٔ
ى اهلل عليو كسلم كال يقيم مػن ( . كنص كبلمو : جاء المرجئة المعاصركف فقالوا: إف من كاف ال يحكم بكتاب اهلل كسنة رسولو صلٔٗٔ-ٓٗٔ/ ِ) َٕ

كما لم نطلع على ذلك فكل أعمالو ىي على سػبيل  –ثم قاؿ  –شريعة اهلل إال جزءان قد يقل أك يكثر ، ال يقيمو ألنو من أمر اهلل كامتثاالن لو كإيمانان بدينو 
م أنػو يفضػل شػرعان كحكمػان غيػر شػرع اهلل كحكمػو علػى كل ذلك معاص ال تخرجػو مػن اإلسػبلـ مػا لػم نطلػع علػى مػا فػي قلبػو فػنعل  –ثم قاؿ  –المعصية 

أنهػم لػم  شرع اهلل كحكمو ، أك يصرح بلسانو أنو يقصد الكفر كيعتقػده ، كأنػو مسػتحل للحكػم بغيػر مػا أنػزؿ اهلل !! فمرجئػة عصػرنا أكثػر غلػوان مػن جهػة
أشػد  –رحمهمػا اهلل  –غلػوان مػن المرجئػة األكائػل فػابن بػاز كاأللبػاني  يحكموا لو بشيء من أحكاـ الكفر ال ظاىران كال باطنان ... ا.ىػ فبلحظ جعلهم أشػد

 غلوان من المرجئة األكائل ، كإف في ىذا الكتاب عدة شنائع عقدية أذكر بعضها تنبيهان على غيرىا :
لػك إال جهػم بػن صػفواف ، كمػن شػذ أ/ أجمع أىل السنة السلفيوف على أف اإليماف يزكؿ بزكاؿ عمل القلب كلو بقي تصديق القلب ، كلم يخالف فػي ذ

(: فليس مجرد التصديق بالباطن ىو اإليماف عند عامة المسلمين إال من شذ من اتباع جهػم كالصػالحي ، كفػي َٓٓ/ٕمن أىل البدع ، قاؿ ابن تيمية )
ع ابػن كػراـ ، ككػذلك تصػديق القلػب الػذم قولهم من السفسطة العقلية كالمخالفة في األحكاـ الدينية أعظػم ممػا فػي قػوؿ ابػن كػراـ إال مػن شػذ مػن أتبػا 

فأىػل السػنة : ْٓكتػاب الصػبلة ص ليس معو حب هلل كال تعظيم، بل فيو بغض كعداكة هلل كرسلو ليس إيمانان باتفاؽ المسػلمين ا.ىػػ  قػاؿ ابػن القػيم فػي  
، كمع كوف ىذا مجمعان عليو عند أىل السنة السلفيين  .ىػمجمعوف على زكاؿ اإليماف ، كأنو ال ينفع التصديق ، مع انتفاء عمل القلب كمحبتو كانقياده ا

(: فمن ارتكب ىذه الفاحشة بجوارحو فإف عمل قلبو مفقود ببل شك ، ْاصة حػين الفعػل ؛ ألف اإلرادة ِٕٓ/ِإال أف سفران الحوالي ْالف فيو كقاؿ )
ف تلػك اللحظػة " ال يزنػي الزانػي حػين يزنػي كىػو مػؤمن " ، لكػن كجػود الجازمة على الترؾ يستحيل معها كقوع الفعل ، فمػن ىنػا نفػى الشػارع عنػو اإليمػا

، فهػو قوؿ القلب عنده منع من الحكم بخركجو من اإليماف كلو ا.ىػ  فيرل أف الزاني لػيس عنػده شػيء مػن أعمػاؿ القلػوب ، كمػع ذلػك ال يػزاؿ مسػلمان 
حاف اهلل المنػتقم ألكليائػو كػابن بػاز كاأللبػاني ، فػأظهر اإلرجػاء الغػالي فػيمن بهذا يوافق الجهػم بػن صػفواف كالصػالحي كنحوىمػا مػن غػبلة المرجئػة . فسػب

( : كلما احتيج لبلستدالؿ على كفرىم إلى قياس كال ِّٔ/ِرماىم زكران باإلرجاء!!ب/ جعل اإلصرار على عدـ الفعل)أم على الترؾ( جحودان لبللتزاـ )
كىػذه لوثػة ْارجيػة ألنػو كفػر بكبيػرة اإلصػرار علػى عػدـ   يػدفعوىا، مػع اإلقػرار بأنهػا مػن الػدين ا.ىػػغيره ، إنما جحػدكا االلتػزاـ بهػا ، أم أصػركا علػى أال
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باأللقاب ككصف اْلْرين بأكصاؼ أىل البدع سهل يستطيعو كل أحد كإنما األمر  نابزقاؿ المفسق : إف الت
 بالكفر األصغر العسر كىو الذم عليو المعوؿ إبانة البرىاف على ىذه الدعاكل إذ كيف يقاؿ ذلك كقد فسر اْلية

 س كأصحابو كاألئمة كأحمد كغيره ؟ابن عبا
ثم مما يزيدؾ يقينان على كىاء ىذا الوصف الخاطئ أف أكبر إمامين من أئمة أىل السنة في ىذا العصر على 

 ُٕكما تقدـ نقلو عنهماىذا القوؿ  
بق ، فقد اتضح لي الحق كأنا راجع عن قولي الساجزاؾ اهلل ْيران  – سابقان كالمفسّْق حاضران  –قاؿ المكفّْر: 

  كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو كىال ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضىى اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍمران أىٍف يىكيوفى لىهيمي اٍلًخيػىرىةي ًمٍن أىٍمرًًىمٍ  فقد قاؿ اهلل تعالى 
يننا كبعد ىذه المناظرة التي أردت منها بياف حكم المسألة بالدليل الصحيح ثبوتان كداللةن أسأؿ اهلل أف يقرَّ أع

كىأىلًَّو اٍستػىقىاميوا عىلىى  برجوع حكاـ المسلمين إلى الشرع المطهَّر المحكم فإف بو عزىم دنيا كأْرل قاؿ تعالى 
قان  نىاىيٍم مىاءن غىدى ىٍسقىيػٍ  [ الطَّرًيقىًة ألى

*************************************** 
 الػػٌرد

 مقدمة مهمة
لقارئ الكريم مقدمة موجزة حوؿ الحكم على األنظمة كالحكومات أرل أٌف من المهم أف أضع بين يدم ا

فإف أكثر من  فإنو رغم كثرة الجدؿ حوؿ تقويم النظاـ السعودم من الناحية الشرعيةْاصة الحكومة السعودية 
يتكلم حولو ال يخرج عن إيراد بعض النصوص الواردة في طاعة كالة األمر دكف النظر الفاحص المؤٌصل عن 

 .الحكومة كذلك النظاـ في ميزاف الشرع حكم تلك
كيجنح معظم المتصدين لنقاش ىذه القضية إلى اْتزالها في حديث أك حديثين، كيتعلقوف بظواىر بعض 
النصوص الشرعية دكف اعتبار دالالتها كدكف اعتبار غيرىا من النصوص الشرعية كال تصور مقاصد الشريعة في 

كىذا األسلوب في تناكؿ ، ال مقارنة بينها كبين الواقع الذم يعيشو النظاـقضية اإلمامة كالحكم في اإلسبلـ، ك 
 قضية شرعية حساسة كمتشعبة ْطأ كبير، كينبني عليو استنتاجات ْاطئة مثلو.

ف كثيرا من ىذا النقاش دار داْل مجاؿ نفوذ الحكم السعودم مما يعني استحالة حيادية النقاش، كتبعا ثم إ   
                                                                                                                                                                  

األلباني  كما في  الفعل ، كجعلو جحودان كردة ، كتقدـ رد ىذا كبياف معنى االلتزاـ فليراجع . كإف بهذا الكتاب عدة أْطاء كشنائع بين جملة منها اإلماـ 
 بنقض اإلماـ العبلمة محمد بن ناصر الدين األلباني فرية موافقة المرجئة " .كتاب " الدرر المتؤللئة 

ُٕ
)أحد أعضاء -كفقو اهلل-طالعت لمعالي الشيخ العبلمة محمد بن حسن آؿ الشيخ -بعد المراجعة النهائية–كقبيل إرساؿ الكتاب إلى الدار لطباعتو  

كقد  -كفقو اهلل-مة على كتاب )الحكم بغير ما أنزؿ اهلل(ألْينا الشيخ بندر بن نايف العتيبيلجنة اإلفتاء في السعودية كأحد كبار العلماء فيها( مقد
 .ككاف مما كتب في المقدمة :كقد أجاد فيو كأفاد كبين موقف أىل السنة -رحمهما اهلل-كنصرالمؤلف في الكتاب ما قرره اإلماماف ابن باز كاأللباني

 دعمان ما ذكره باألدلة الشرعية من الكتاب كالسنة كأقواؿ كقتاكل األئمة المعتبريين من علماء ىذه األمة.....ا.ىػكالجماعة ممن حكم بغير ما أنزؿ اهلل م
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دقة في االستنتاج، ألف المشكلة ليست مجرد إرىاب الحكم، بل بسبب كجود مؤسسة لذلك لن تكوف ىناؾ 
دينية تتبنى طريقة معينة في شرعية الحكم السعودم، كيصعب بل يكاد يستحيل معارضة ىذه المؤسسة ألف 

 التبعات كالمضاعفات على معارضة تلك المؤسسة ستأتي منها قبل أف تأتي من الحكم السعودم نفسو.
الذم يقع فيو باحثو الشرعية السياسية ىو تركيزىم على شرعية فرد الحاكم دكف اعتبار نظاـ الحكم نفسو، ك     

كمن ثم ييحرجوف أنفسهم بخيارين، إما تزكية الحاكم أك تكفيره، كىذا من االْتزاؿ المرفوض لقضية الشرعية 
 في قضايا الحكم كاإلمامة. كإرىاب فكرم ضمني، بل ىو بمثابة تحجيم للشريعة كمقاصدىا العظيمة

كيشبو ىذا اإلشكاؿ ربط قضية الشرعية ربطا عضويا بقضية الخركج المسلح على الحاكم، كاعتبار رفع     
 السبلح إلزاما فوريا لمن يرل عدـ الشرعية.

طرقو إلى تخوؼ الكثير من طرؽ ىذا الموضوع أك االكتفاء ب رفع السبلحبكقد أدل ربط قضية شرعية التكفير     
 تحت إسقاط ىذه التداعيات، كما يترتب على ذلك من غياب العدؿ كالمنهجية في االستدالؿ كاالستنتاج.

 :قضية ال يمكن معرفتو إال بفهمين إف الحكم الشرعي في أم مسألة أك نازلة أك  
                           األكؿ: معرفة الواقع     
 .فيوكالثاني: معرفة حكم اهلل تعالى     

: )كال يتمكن المفتي كال الحاكم من الفتول كالحكم بالحق إال بنوعين من كما قاؿ ابن القيم رحمو اهلل تعالى
الفهم: أحدىما فهم الواقع فيو، كاستنباط علم حقيقة ما كقع بالقرائن كاإلمارات كالعبلمات حتى يحيط بو علمان، 

كم اهلل الذم حكم بو في كتابو أك على لساف رسولو في ىذا كالنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، كىو فهم ح
 .ا على اْلْر(الواقع، ثم يطبق أحدىم

ابن تيمية عندما سئل عن حكم التتار فبٌين أف الحكم الشرعي مبني على أصلين: أحدىما المعرفة  أك كما قاؿ    
 اىػبحالهم، كالثاني معرفة حكم اهلل في أمثالهم.

ف إحجاـ طلبة العلم كأىلو عن إصدار الحكم الشرعي في حق النظاـ السعودم كاألنظمة كلقد كاف الظن أ    
عامة ىو لعدـ معرفتهم بالشق األكؿ )فهم الواقع(، كذلك بسبب تلبيس النظاـ عليهم بتزكير حقيقتو كطمسها 

علم ىو الدكر بمجموعة من المحٌسنات الظاىرة، فكاف كشف ىذه الممارسات كالسياسات التي يجهلها طلبة ال
األىم، كقد أجمع العلماء على كجوب كشف المنافقين كالمبتدعين، كقد سئل اإلماـ أحمد: الرجل يصـو كيصلي 
كيعتكف أحب إليك أك يتكلم في أىل البدع؟، فقاؿ: )إذا قاـ كصلى كاعتكف فإنما ىو لنفسو، كإذا تكلم في 

 أىل البدع فإنما ىو للمسلمين ىذا أفضل(.
ببلد الحرمين قد كثر فيها طلبة العلم إال أف انشغالهم بالعلم كطلبو أبعدىم عن معرفة الواقع كحقيقتو، كمع أف     

كىذا قد يقع من طلبة العلم كأىلو كما نٌبو جماعة من السلف على ذلك، كمنهم شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل 
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 تعالى حيث تحدث عن ذلك في مواطن كثيرة من الفتاكل.
د تبين أف كثيران من أىل العلم كطلبتو قد أحجموا عن تنزيل حكم اهلل تعالى على ىذا الواقع، كأسباب ىذا كلق    

اإلحجاـ متفاكتة، فهناؾ مجموعة منهم رضيت لنفسها مقاـ )التقليد(، حيث تنتظر من غيرىا ىذا التنزيل لتكوف 
ترتب على ىذا التنزيل، كيزعم أف قوؿ حكم اهلل التالية ال السابقة في ىذه الفضيلة، كىناؾ من يخاؼ األثر الم

نتائجها، ككأف ىذا الصنف ظن أف معرفة حكم اهلل تعالى شر البٌد من  علمتعالى في النظاـ سيؤدم إلى فتنة ال تي 
ستره كتغييبو، كفي ىؤالء يقوؿ محمد بن كضاح رحمو اهلل تعالى: )إنما ىلكت بنو إسرائيل على أيدم قرائهم 

 ستهلك ىذه األمة على أيدم قرائها كفقهائها( ، كحكم اهلل تعالى فيو النجاة كالسعادة حقيقة.كفقهائهم، ك 
فبلبد من إيضاح حكم اهلل في ىذه األنظمة على ضوء الكتاب كالسنة ألٌف مسألة الحكم كعلى ضوء ىذا     

ا قاـ بشرع اهلل تحققت بذلك عبادة كالنظاـ مرتبطة بإقامة شرع اهلل كحقيقة التمسك بهوية اإلسبلـ، فإٌف النظاـ إذ
اهلل في جميع مناحي الحياة، كإذا ْالف النظاـ شرع اهلل كأقاـ مقامها شريعة الطاغوت فسدت أمور الناس في 
معاشهم كمعادىم، ككشف حاؿ النظاـ كمدل قربو أك بعده من الشرع ىو من باب توضيح الحق كإثباتو ككشف 

ه من قوة كنفوذ كإمكانيات يستطيع أف ييضلل أفهاـ المسلمين كييغٌير أفكارىم الباطل كإبطالو، كالحاكم بما عند
كييلٌبس أموران من الدين، ككضع النظاـ تحت ميزاف الشريعة ييبين للناس الحق كيصقل المفاىيم كيرٌد الباطل 

 كيدحضو.
حتى ال يلتبس الحاؿ أك كقبل الشركع في ىذه األمور، البٌد من تحديد بعض الثوابت كالمقدمات النظرية     

 تفهم األمور على غير محلها، كىذه المقدمات ىي:
يقبل حكم كال اعتقاد إال بدليل شرعي، كالدليل الشرعي ىو الكتاب كالسنة كفهم قواعد الصحابة  أنو ال أكالن:    

لى دليل، ككل ما كمن تبعهم من ْير القركف المشهود لها، كما عداه فليس بحجة في ذاتو، بل ىو محتاج بنفسو إ
ذ منو كيرد عليو كمن ثم فإف البحث  ىو ْارج الكتاب كالسنة كاإلجماع فهو رأم، كالرأم يخطئ كيصيب، كيْؤ

 .في مسألة شرعية النظاـ كغيرىا من المسائل يجب أف يكوف مبنيان على الدليل الشرعي كفهم الواقع بدقة
لو، إال أنو في الحقيقة في عداد المهجور رغم ترداد العلماء كعلى الرغم من أف ىذا الكبلـ يبدك أمران ال جداؿ حو 

"، ثم  لو بألسنتهم، كترل بعضهم يرفع شعار "كل ما ىو ْارج النص كاإلجماع فهو رأم كالرأم ليس بملـز
تجدىم عند التطبيق يتعاملوف مع آراء أىل الفتول كالقضاء ككأنها دين يجب التزامو، كيعتبركف الخركج على ىذه 

اء معصية بل معصية كبيرة، بل تراىم يضربوف بأدلة الشرع عرض الحائط كيستدلوف بحجج كاىية ىي أشبو اْلر 
 بكبلـ العواـ كقولهم: "نحن أحسن من غيرنا"، أك كقولهم: "ال تعكركا علينا األمن كاألماف كرغد العيش".

ل الشرعي بصلة، لتبرير أفعاؿ النظاـ د األقواؿ الساقطة الشاذة التي ال تمت إلى الدليكىذا يلجئهم إلى تصيُّ 
 في طلب العلم فضبلن عن العلماء،. كإسباغ الشرعية عليو بطريقة ال تيقبل من مبتدئو 
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أفراده كرجالو، كلكنو حكم على النظاـ كلو بوصفو نظاـ جميع أف الحكم على النظاـ ليس حكمان على  ثانيان:    
كقد يعود الحكم العاـ على بعض أفراده ، كلكن ىذا ال يلـز أف حكم، كذلك بغض النظر عن كل فرد فيو بعينو، 

يعود على جميع أفراده حسب األحواؿ كالشركط المعتبرة، كىذا أمر معركؼ لدل طلبة العلم، كلكن البحث 
فبل يعترض كقد يتوجو الحكم على بعض أفراد النظاـ دكف بعض، ينصرؼ إلى حكم النظاـ كموقعو من اإلسبلـ، 

 بوجود بعض أىل االستقامة فيو. ىذا لىميعترضه ع
كمعلـو أف الطوائف الحاكمة تعامل في دين اهلل تعالى معاملة عامة بحسب ما اجتمعت عليو بغض النظر عن    

 أفرادىا.
ذ من دليل كاحد كقد كجد غيره، فبل بٌد من إعماؿ األدلة  ثالثان:     حكم اهلل تعالى في نازلة من النوازؿ ال يْؤ

 في المسألة جميعها. الواردة
كالذين يأْذكف ببعض النصوص دكف غيرىا ىم أىل البدع، كأغلب أىل البدع أْذكا بعض النصوص كردكا    

الباقي، كما ىو شأف القدرية كالجبرية كالخوارج مقلدين في ذلك كمتشبهين باليهود الذم قاؿ اهلل فيهم: 
سنة فهم أىل الهدل، كسبيلهم إعماؿ النصوص جميعان )أفتؤمنوف ببعض الكتاب كتكفركف ببعض(، كأما أىل ال

 دكف إىماؿ لواحد منها، كذلك بعد ثبوت صحتها.
دين اهلل تعالى، دين شامل، ال يخرج عن ىيمنتو شيء من شؤكف الدنيا كاْلْرة، فرسوؿ اهلل صلى اهلل  رابعان:    

بل يعقل أف يترؾ للناس ما ىو من عظائم فعليو كسلم الذم علمنا كيفية األكل كالشرب، بل ما ىو أدؽ منهما، 
األمور كشؤكف السياسة كالحكم ليتبلعب بها الحكاـ تحت دعول الضركرة السياسية، أك تحت دعول المصلحة 
الموىومة، لذلك فمن اعتقد أف للحاكم الحق في إصدار التشريعات كالقوانين التي تخالف دين اهلل تعالى، ثم 

 .شك كافر زنديق كما قرر أىل العلم و ببلأكجب على الناس التزامها فه
: )إف ىؤالء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم كجوب قاؿ اإلماـ محمد بن عبدالوىاب رحمو اهلل تعالى    

الطاعة من دكف اهلل كلهم كفار مرتدكف عن اإلسبلـ، كيف ال؟ كىم يحلوف ما حـر اهلل، كيحرموف ما أحل اهلل، 
ان بقولهم كفعلهم كتأييدىم، كمن جادؿ عنهم أك أنكر على من كٌفرىم، أك زعم أف فعلهم كيسعوف في األرض فساد

ىذا لو كاف باطبلن فبل يخرجهم إلى الكفر، فأقل أحواؿ ىذا المجادؿ أنو فاسق،  ألنو ال يصح دين اإلسبلـ إال 
 بالبراءة من ىؤالء كتكفيرىم(.

ة االقتصاد كالعبلقات الخارجية كالشؤكف الداْلية على كلذلك يجب عرض كل شؤكف الحكم كالقضاء كأنظم    
الشرع، كال يخرج عن الشرع شيء منها كمن ادعى أف شيئان من ذلك بيد الحاكم كال سلطاف للشرع عليو فهو  

 كافر ْارج من المٌلة.
صميم اإليماف إف معرفة حكم اهلل تعالى في النظاـ ىو أمر كاجب، لما يترتب عليو من قضايا ىي من  ْامسان:    
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كالتوحيد، أما ما يترتب على ذلك من أحكاـ فهذا باب آْر، يتعلق بالقدرة كاإلعداد كاستكماؿ الشركط كانتفاء 
عرؼ الحق من الباطل الموانع، لكن يلـز كجوب بياف حقائق اإلسبلـ جميعها، كأركاف التوحيد كلها، حتى يي 

")آؿ {لتبينٌنو للناس كال تكتمونو}فالبياف ىو عهد اهلل إلينا، " كاإليماف من الكفر كال تشتبو المفاىيم كالرايات،
(، كمحاكلة كتم الحق فيما يتعلق بأىم مسائل الدين تحت أم دعول مسألة مرفوضة، كمحاكلة ُٕٖعمراف 

اإلرىاب الفكرم الذم يمارسو بعض الشيوخ كالعلماء بقولهم: إف كشف حقائق الحكاـ يؤدم إلى الخركج 
، كال يلـز من كليس بيانوكتلبيسو على الناس ا أمر مرفوض، ألف الفتنة العظمى ىي كتم الحق كتزكيره كالفتنة، فهذ

 معرفة حكم النظاـ الخركج المباشر عليو فإف ىذا منوط بالقدرة كاالستطاعة.
اجبات التي : إف معرفة حكم اهلل تعالى في الحكم كالنظاـ مناطها كمرجعها إلى معرفة قياـ الحكم بالو سادسان     

 فرضها اهلل عليو، فاإلمامة إنما شرعت في اإلسبلـ لتحقيق مقاصد شرعية ضركرية كمهمة.
إف مقاصد الشريعة ال تتحقق كلها على الوجو المطلوب إال بتطبيق األحكاـ الشرعية، كرأس األحكاـ الشرعية     

ر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر، كإقامة العدؿ في ىو إقامة الحكم بما أنزؿ اهلل كنبذ ما سواه، ثم قياـ النظاـ باألم
األحكاـ كالقضاء، كإقامة شعائر اإلسبلـ الظاىرة كرعايتها، كالتعامل مع رعيتو كغيرىم على أساس الحكم 

كحفظ الماؿ العاـ، كحمل الدعوة اإلسبلمية إلى العالم أجمع كغيرىا مما كحفظ الثغور كإعداد األمة، الشرعي، 
 ب السياسة الشرعية.ىو مذكور في كت

أف أمر مراقبة الحكاـ، كتطبيق األمر الشرعي باألمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر ىو أمر موكوؿ إلى  سابعان :    
األمة جميعها، ألف أمره صلى اهلل عليو كسلم بتغيير المنكر بمراتبو الشرعية المعركفة ىو أمر لجميع األمة كلكل 

منكران فليغيره بيده فإف لم يستطع فبلسانو فإف من رأل منكم “ى اهلل عليو كسلم: من رأل ىذا المنكر، بقولو صل
، كىذا من صيغ العمـو ألنو نكرة في سياؽ الشرط، كلم  ركاه مسلم ”لم يستطع فبقلبو كذلك أضعف اإليماف

ليهم كليس بترؾ يأت ما يخصصو، كأما أمره صلى اهلل عليو كسلم بالصبر على الحكاـ الظلمة فهو بعدـ الخركج ع
فقد قاؿ صلى اهلل عليو كسلم:}سيد الشهداء حمزة كرجل قاـ إلى سلطاف جائر فأمره مراقبتهم كأمرىم كنهيهم 

 كىذا من باب إعماؿ جميع النصوص كعدـ إىماؿ بعضها كال تعارض بينهما.كنهاه فقتلو{
لك ألف كثيران ممن يجادؿ في شرعية، كذ كمن الضركرة بمكاف استحضار ىذه المقدمات عند طرح قضيةو     

مات الشرعية كيناقش من منطلقات مائعة ال تعد مرجعان شرعيان يعتد القضية، ينسى المسلَّ  هىذقضية شائكة مثل 
بو، فمثبلن رغم أف كثيران ممن يلج ىذا الميداف يدعي االلتزاـ بطريقة أىل السنة كالجماعة فإنك تجده يصبح أشد 

صوص كاالعتماد على التقدير العقلي في الدفاع عن الحكاـ، كأشد من الصوفية في من المعتزلة في تعطيل الن
التسليم للحكاـ، كلذلك كاف البد من تحديد ىذه الثوابت الشرعية كالعودة إليها عند االْتبلؼ كإال ضاعت 

 القضية كتبعثر األمر.
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********** 
مرو كىو: أٌف إقامة ْليفة للمسلمين يحكم بما أنزؿ كقبل أف أبدأ الرد على المسألة األكلى أحب أف أنبو على أ

اهلل كيسوس رعيتو بما أمر اهلل من أكجب الواجبات، كطاعتو فيما ليس بمعصية هلل من أعظم القربات، ألنو ال 
 تستقيم أمور الناس بغير حاكم يقـو فيهم بأمر اهلل، كال يستقيم أمر الحكم إال باالجتماع كالسمع كالطاعة.

يصح الحكم كالوالية على المسلمين بما يفسد أمر دينهم كدنياىم، فبل يصح للحاكم الذم أمر اهلل كلكن ال 
 بتنصيبو على المسلمين أف يحكم المسلمين بغير ما كيضع من أجلو، كنيصّْبى إلقامتو.

لمين إقامة فالحاكم إنما كضع ليقيم أمور المسلمين؛ لذلك سيمّْي كًليَّ أمر المسلمين، كمن أعظم أمور المس
شرع اهلل فيهم، بل لم يوضع الحاكم إال لذلك، فإذا ْالفو كحكم بما تمليو عليو نفسو، أك بقوانين مأْوذة من 

 البشر، فبل فائدة من كضعو بل ضرر بقائو في الحكم من أعظم الضرر على المسلمين.
عن يحيى م بكتاب اهلل كالحكم بو فكالنبي صلى اهلل عليو كسلم عندما أمر بطاعة كالة األمور قٌيد ذلك بقيامه

بن حصين عن جدتو أـ الحصين قاؿ سمعتها تقوؿ: حججت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حجة الوداع 
فرأيتو حين رمى جمرة العقبة كانصرؼ كىو على راحلتو كمعو ببلؿ كأسامة أحدىما يقود بو راحلتو كاْلْر رافع 

ليو كسلم من الشمس قالت فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قوال كثيرا ثوبو على رأس رسوؿ اهلل صلى اهلل ع
أسود يقودكم بكتاب اهلل تعالى فاسمعوا لو ر عليكم عبد مجدع ) حسبتها قالت ( مٌ إف أي  :)ثم سمعتو يقوؿ

 (. ركاه مسلم.كأطيعوا
 اه مسلم(. رك اهلل فاسمعوا لو كأطيعوا يقودكم بكتاب) لو استعمل عليكم عبد كفي لفظ:

ما أقاـ فيم كتاب اهلل سمعوا لو ار عليكم عبد حبشي مجدع ف)إف أمٌ  كفي ركاية الطبراني في المعجم الكبير:
 (.تعالى

، ما أقاموا كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم:)إٌف ىذا األمر في قريش، ال يعاديهم أحد إال كٌبو اهلل في النار على كجهو
 ( ركاه البخارم. الدين

بٌينت أف طاعة الحاكم ال تكوف إال بشرط أف يقودنا بكتاب اهلل كيقيم فينا الدين، كمفهومها  فهذه األحاديث
 أنهم لو نٌحوا كتاب اهلل كأقاموا فينا غيره فإنو ال سمع لهم كال طاعة.

كاألصل في مبايعة اإلماـ أف يبايعو على أف يعمل بالحق كيقيم الحدكد كيأمر : ”رحمو اهلل قاؿ ابن حجر
 [َِّ/ُّفتح البارم: ] .كؼ كينهي عن المنكربالمعر 

كسوؼ يتبين لك فيما سيأتي أف الحكم بالقوانين الوضعية بدالن عن حكم اهلل كفر أكبر، كالحاكم المسلم لو 
لعو باتفاؽ المسلمين، فإذا لم يقدركا فإنهم يعدكف العٌدة لذلك.  طرأ عليو الكفر كجب القياـ عليو ْك
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هلل عليو كسلم عندما سئل عن القياـ على أئمة الجور قاؿ:) ال ما أقاموا فيكم فإف قيل: إف النبي صلى ا
 الصبلة(، فدٌؿ على أف الحاكم لو أقاـ الصبلة فبل يجوز القياـ عليو.

فالجواب: في ىذا الحديث دليل على أف ترؾ الصبلة كفر إذا جمعناه مع حديث:) ال إال أف تركا كفران بواحان 
رىاف(، فيكوف الحديث دليبلن على عدـ جواز القياـ على الحاكم المسلم كلو كاف فاسقان، عندكم فيو من اهلل ب

كالحديث اْلْر يدؿ على أف الحاكم لو طرأ عليو الكفر فإنو يخلع، كأٌف ترؾ الصبلة كفر بواح، كال يعني ىذا أنو 
أنو بين أف ترؾ الصبلة من الكفر لو أقاـ الصبلة ككفر من جهة أْرل أنو ال يقاـ عليو، بل غاية ما في الحديث 

البواح، ككما نؤمر بالقياـ عليو إذا كفر بترؾ الصبلة نؤمر بالقياـ عليو إذا كفر بغير ترؾ الصبلة إذ أٌف مناط الحكم 
لعو.  ىو الكفر، فمتى كقع منو الكفر البواح كتوفرت فيو الشركط كانتفت الموانع كجب القياـ عليو ْك

الربوبية إذ أف الخالق المدبر المالك ىو  الحكم كالتشريع ىو من أْص ْصائصإذا تبين ىذا فاعلم أف 
القادر كحده على إصبلح كإقامػة أمػور ْلقو في جميع شؤكنهم، كمسألة الحاكمية لها تعلق كثيق ككبير بتوحيد 

 األلوىية كالربوبية كاألسماء كالصفات.
نحكم بشرعو ، كنحن عندما بالحكم بشريعتو كالتحاكم إليهادنا فإف اهلل سبحانو تعبٌ  ػ أما تعلقها بتوحيد األلوىية

الحكم ، كبهذا تعلم أف ف بذلك متعبدكف لو متقربوف إليو بالحكم بشرعو كالرجوع إلى حكمونكو  كنتحاكم إليو
مرنا بها؛ فكما أننا نتعٌبد هلل بفعل ما أمره من الصلوات كالصياـ كالحج بشرع اهلل كالتحاكم إليو كنحوىا  عبادة أيًِ

لشرعو كاالنقياد ألمره لذلك كاالستسبلـ كالخضوع  الحكم بشرعو كالتحاكم إليوفإننا كذلك نتعٌبد لو سبحانو ب
نجد أف اهلل سبحانو قرف بين توحيد األلوىية كتوحيده في الحكم في كتابو في قولو تعالى:}إف الحكم إال هلل أمر 

 .َْأال تعبدكا إال إياه{ يوسف/
مبلن لجميع مناحي الحياة كفيو حكم كل شيء كما قاؿ تعالى :}ما فٌرطنا في الكتاب من شيء{ كالدين جاء شا

كقاؿ سبحانو:}كما اْتلفتم فيو من شيء فحكمو إلى اهلل{ كقاؿ:} فإف تنازعتم في شيء فردكه إلى اهلل كالرسوؿ 
ـ اْلْر مشركطان برد المتنازىع فيو إليو إف كنتم تؤمنوف باهلل كاليـو اْلْر{ فانظر كيف جعل اهلل اإليماف بو كباليو 

 كإلى رسولو صلى اهلل عليو كسلم.
فالذم يترؾ التحاكم إلى شرع اهلل الذم ىو عين الحكمة كالمصلحة كالعدؿ كيذىب ليتحاكم إلى أحكاـ 

ة أك من كضع البشر فإٌف ىذا بين أمرين :  أْرل منسْو
 تماـ المصلحة. إما أف يعتقد أف حكم اهلل ليس بعدؿ أك ليس فيو -
 كإما أف يعتقد عدلو كصبلحو كلكن ال يرضى أف يتحاكم إليو. -

ككبلىما كفر كما قاؿ تعالى:}فبل كربك ال يؤمنوف حتى يحكموؾ فيما شجر بينهم ثم ال يجدكا في أنفسهم 
فريق منهم  حرجان مما قضيت كيسلموا تسليما{ ككما قاؿ تعالى :} كإذا دعوا إلى اهلل كرسولو ليحكم بينهم إذا
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معرضوف* كإف يكن لهم الحق يأتوا إليو مذعنين * أفي قلوبهم مرض أـ ارتابوا أـ يخافوف أف يحيف اهلل عليهم 
كقاؿ سبحانو:}ألم تر إلى الذين يزعموف أنهم ءامنوا بما أنزؿ إليك كما أنزؿ من   {كرسولو بل أكلئك ىم الظالموف

أمركا أف يكفركا بو{ فالتحاكم إلى الطاغوت ينافي الكفر بو، كاهلل قبلك يريدكف أف يتحاكموا إلى الطاغوت كقد 
سبحانو أمرنا باإليماف بو كبالكفر بالطاغوت، كالتوحيد الخالص إنما يكوف باإليماف باهلل كالكفر بالطاغوت كما 

يكوف بإْبلص قاؿ تعالى:}فمن يكفر بالطاغوت كيؤمن باهلل فقد استمسك بالعركة الوثقى{ فتوحيد األلوىية إنما 
العبادة هلل كالكفر بالطاغوت لذلك جاءت كلمة التوحيد مركبةن من النفي كاإلثبات فػ)ال إلو( نفي لكل ما ييعبد من 

 دكف اهلل، ك)إال اهلل( إثبات العبادة هلل كحده.
م تر كتأمل حاؿ الطواغيت الحاكمين بحكم الطاغوت كحاؿ أكلئك المنافقين الذين ذكرىم اهلل في قولو:} أل

إلى الذين يزعموف أنهم ءامنوا بما أنزؿ إليك كما أنزؿ من قبلك يريدكف أف يتحاكموا إلى الطاغوت كقد أمركا أف 
يكفركا بو كيريد الشيطاف أف يضلهم ضبلالن بعيدان * كإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزؿ اهلل كإلى الرسوؿ رأيت 

م مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاؤكؾ يحلفوف باهلل إف أردنا المنافقين يصدكف عنك صدكدان * فكيف إذا أصابته
إال إحسانان كتوفيقا{ فكم من ناصحو كمنكرو على أكلئك الطواغيت الذين يحكموف بالقوانين الوضعية كلكنهم 
يصدكف بكل ًكبر كصلف عن دعاة الحق كالتوحيد، كيرتموف في أحضاف أئمة الكفر من الشرقيين كالغربيين، 

منهم الحكم كالقوانين كمن مجالسهم التشريعية الشركية الكفرية التي يسخركف فيها من اهلل كأحكامو كيستمدكف 
كيجعلوف التشريع حقان لهم كللشعب، لييظهركا ألسيادىم صدؽ الوالء كحقيقة العمالة كالعبودية، حتى يقرىم 

 األسياد على كراسي الحكم كال يستبدلوىم بغيرىم.
راىيم رحمو اهلل: كتحكيم شرع اهلل كحده دكف كل ما سواه شقيق عبادة اهلل كحده دكف محمد بن إبقاؿ الشيخ 

ما سواه إذ مضموف الشهادتين أف يكوف اهلل ىو المعبود كحده ال شريك لو، كأف يكوف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
ك، كالقياـ بو فعبلن ، كتركان كسلم ، ىو المٌتبع الميحٌكم ما جاء بو فقط ، كال جردت سيوؼ الجهاد إال من أجل ذل

 [.ُِٓ/ُِ، كتحكيمان عند النزاع.اىػ]فتاكل الشيخ محمد بن إبراىيم 
: "اإلشراؾ باهلل في حكمو، كاإلشراؾ بو في عبادتو كلها بمعنى كاحد، ال فرؽ رحمو اهلل الشنقيطي اإلماـ قاؿك 

ريع اهلل، كالذم يعبد الصنم كيسجد للوثن، كال فرؽ بينهما البتة، فالذم يتبع نظامان غير نظاـ اهلل، كتشريعان غير تش
الحاكمية في تفسير أضواء البياف لعبدالرحمن  ]بينهما البتة بوجو من الوجوه، فهما كاحد، ككبلىما مشرؾ باهلل.

 [.ُِٔ/ٕ= باْتصار ، كانظر أضواء البياف للشنقيطي  ّٓ،  ِٓالسديس ص 
 غيت التي أيمرنا أف نكفر بها.كالذم يحكم بغير ما أنزؿ اهلل ىو من الطوا

كالطاغوت كل ما تجاكز بو العبد حده من معبود أك متبوع أك مطاع، فطاغوت كل قوـو : قاؿ ابن القيم رحمو اهلل
أك يتبعونو على غير بصيرة من  ،أك يعبدكنو من دكف اهللصلى اهلل عليو كسلم، من يتحاكموف إليو غير اهلل كرسولو 
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ال يعلموف أنو طاعة هلل، فهذه طواغيت العالم إذا تأٌملتها كتأملت أحواؿ الناس معها رأيت  أك يطيعونو فيما ،اهلل
إلى صلى اهلل عليو كسلم كعن التحاكم إلى اهلل كإلى الرسوؿ أكثرىم أعرض عن عبادة اهلل إلى عبادة الطاغوت، 

.اىػ]إعبلـ الطاغوت كمتابعتواعة طإلى صلى اهلل عليو كسلم ، كعن طاعتو كمتابعة رسولو التحاكم إلى الطاغوت
 [.َٓ،صُالموقعين،ج

سهم ْمسة: األكؿ: الشيطاف... كالثاني: ؤك كالطواغيت كثيرة كر محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل:  كقاؿ اإلماـ
الحاكم الجائر المغير ألحكاـ اهلل... كالثالث: الذم يحكم بغير ما أنزؿ اهلل... الرابع: الذم يٌدعي علم الغيب 

 .اىػدكف اهلل... الخامس: الذم ييعبد من دكف اهلل كىو راضو بالعبادةمن 
"إف اسم الطاغوت :  يشمل كل معبود من دكف اهلل ، ككل رأس في الضبلؿ ،  عبد اهلل أبابطين  : كقاؿ الشيخ

دة يدعو إلى الباطل ، كيحسنو ؛ كيشمل أيضان : كل من نصبو الناس للحكم بينهم بأحكاـ الجاىلية ، المضا
 لحكم اهلل كرسولو".

رحمو اهلل : "كيدْل في ذلك ببل شك الحكم بالقوانين األجنبية عن -محمد حامد الفقي  كقاؿ الشيخ
اإلسبلـ كشرائعو من كل ما كضعو اإلنساف ليحكم بو في الدماء كالفركج كاألمواؿ ، كليبطل بها شرائع اهلل من 

و ذلك ، مما أْذت ىذه القوانين تحللها كتحرمها بنفوذىا إقامة الحدكد، كتحريم الربا كالزنا كالخمر كنح
واغيت، ككاضعوىا كمركجوىا طواغيت ، كأمثالها من كل كتاب كضعو العقل البشرم ػوانين نفسها طػكمنفذيها، كالق

ليصرؼ عن الحق الذم جاء بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إما قصدان أك عن غير قصد من كاضعو فهو 
 طاغوت".

ذا تأملت أقواؿ العلماء السابقة في بياف حقيقة الطاغوت فستعلم أف الحكاـ الذين استبدلوا حكم اهلل بغيره كإ
 قد جمعوا ثبلث معاف من معاني الطاغوت كىي:

 األكؿ: الحكم بغير ما أنزؿ اهلل.
 الثاني: تغيير حكم اهلل.

حكم بغير حكم اهلل بدالن عن حكم اهلل، ىو أف الذم يمن دعا الناس إلى عبادتو من دكف اهلل، كذلك الثالث: 
 ،في الحقيقة يدعو الناس إلى عبادتو من دكف اهلل؛ ألف الحكم بشرع اهلل عبادة، كالتحاكم إلى شرعو عبادة

كالخضوع لحكمو ْضوع لو سبحانو، فإذا نىٌحى حكم اهلل ككضع غيره مكانو فإنو قد جعل نفسو نٌدان هلل، كجعل 
يأمرىم بعبادتو من دكف  ا بحكمو بدالن عن حكم اهلل، فإنو، كعندما ييلـز الناس أف يحكمو نٌدان لحكم اهللحكمو 

اهلل، كعندما يأمرىم بالرجوع إلى حكمو كالتحاكم إليو كالخضوع كاالنقياد لو فإنو يأمرىم بالخضوع كاالنقياد لو من 
 دكف اهلل.
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كانقيادىم للحكم فيو معنى الذؿ  ،لقهر كالملكإذا تبين ىذا فاعلم أف الحكم بين الناس فيو صفة العلو كا
كالخضوع كاالستسبلـ، كىذا ىو معنى العبودية فإف العبادة مأْوذة من التعبد كىي التذلل كالخضوع، ييقاؿ طريق 
معٌبد أم مذلل، كعلى ىذا فبل يجوز كال يصح أف يكوف القهر العلو على الخلق إال هلل، كًمن علوه سبحانو على 

كالفصل بينهم، كال يجوز أف يكوف الخضوع كالذؿ كاالستسبلـ من المخلوقين إال لخالقهم سبحانو،  ْلقو الحكمي 
 كمن الذؿ ك الخضوع لو سبحانو الذؿ كالخضوع لحكمو كشرعو.

فمن كضع القوانين المخالفة لشرع اهلل كأمرى بالحكم بها كالتحاكم إليها كألـز الناس أف يخضعوا لها 
ينازع اهلل في علوه كملكو كقهره كربوبيتو كعبادتو كتشريعو كىو بذلك طاغوت جعل من نفسو  كيستسلموا لها فإنو

 نٌدان هلل، كالذم يخضع كيذؿ كيستسلم كيرضى بحكمو عابده لو من دكف اهلل.
: "فاإلسبلـ يتضمن االستسبلـ هلل كحده، فمن استسلم لو كلغيره كاف مشركان، كمن لم قاؿ ابن تيمية رحمو اهلل

تسلم لو كاف مستكبران عن عبادتو، كالمشرؾ بو كالمستكبر عن عبادتو كافر، كاالستسبلـ لو كحده يتضمن يس
 [.ُٗ/ّ]مجموع الفتاكل  عبادتو كحده، كطاعتو كحده.
: من تحاكم أك حاكم إلى غير ما جاء عن الرسوؿ فقد حكم بالطاغوت كتحاكم إليو، كقاؿ ابن القيم رحمو اهلل

باجتناب الطاغوت قاؿ سبحانو: "كالذين اجتنبوا الطاغوت أف يعبدكىا" فاالحتكاـ إلى شريعة  كقد أمرنا سبحانو
 .[ْٗ/ُإعبلـ الموقعين، ] .اىػالطاغوت ىو نوع من أنواع العبادة التي أمر اهلل بهجرىا كاجتنابها

هم لحكم ربّْهم  محمد بن إبراىيم آؿ الشيخ رحمو اهلل: كقاؿ الشيخ ْيضوع الناس كرضْو ْضوعه كرضوخه ك
ًلحيكم مىٍن ْلقهم تعالى ليعبدكه فكما ال يسجدي الخلقي إاٌل هلًل، كال يعبدكفى إاٌل إياه كال يعبدكف المخلوؽ، فكذلك 

 يجب أف ال يرضخوا كال يخضعوا أك ينقادكا إالٌ لحيكم الحكيم العليم الحميد، الرءكؼ الرحيم.اىػ
للشرع، كما لو قاؿ  نا أعتقد أنو باطل فهذا ال أثر لو، بل ىو عزؿه : "لو قاؿ من حٌكم القانوف أقاؿ رحمو اهللك 

 [.ٔ/ُٖٗ.]فتاكل الشيخ محمد بن إبراىيم،أحد: أنا أعبد األكثاف كأعتقد أنها باطلة
 ىذا من جهة تعلق الحاكمية بتوحيد األلوىية.

كىم عبيده كىو أعلم سبحانو فإف اهلل سبحانو ىو الذم ْلق الخلق كىو مالكهم  ػ أما تعلقها بتوحيد الربوبية
بما ييصلح أمورىم كييقيم حياتهم، كالرب ىو السيد كالمالك كالمصلح كالمدبر كالمربي، فالسيد ىو الذم يحكم 
في عبيده، كالمالك كالمدبر ىو الذم ييدير أمور مملوكيو كيفصل بينهم، كالمصلح ىو الذم يصلح شؤكف ْلقو 

الذم يربي ْلقو بنعمو، كمن أعظم نعمو أف يتولى الفصل بينهم كالحكم  كييقيمها على أكمل كجو، كالمربي ىو
 بينهم بما تستقيم بو أمور معاشهم كمعادىم.

المالك: ىو من اتصف  قاؿ الشيخ عبد الرحمن السعدم رحمو اهلل في تفسيره لقولو تعالى:)مالك يـو الدين(:
 .اىػب، كيتصرؼ بمماليكو بجميع أنواع التصرفاتبصفة الملك التي من آثارىا أنو يأمر كينهى، كيثيب كيعاق
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كالتحاكم إلى شريعتو من أعظم ما ييظهر ْضوع ْلقو لو كاستقامتهم على دينو كرجوعهم إليو في جميع 
أمورىم، كالتحاكم إلى شريعتو دليل صدؽ اإليماف بو كاالنقياد لو كما قاؿ تعالى:}فإف تنازعتم في شيء فردكه إلى 

 كىرىسيوًلوً  اللَّوً  ًإلىى ديعيوا ًإذىا اٍلميٍؤًمًنينى  قػىٍوؿى  كىافى  ًإنَّمىا كنتم تؤمنوف باهلل كاليـو اْلْر{، كقاؿ:}اهلل كالرسوؿ إف  

نػىهيٍم أىف لًيىٍحكيمى   {.اٍلميٍفًلحيوفى  ىيمي  كىأيٍكلىًئكى  كىأىطىٍعنىا سىًمٍعنىا يػىقيوليوا بػىيػٍ
حكاـ ما تقـو بو مصالح حياتهم، كال يترؾ األمر إلى ككونو سبحانو )الرب( يستلـز أف يشرع لخلقو من األ

عقولهم القاصرة كأفهامهم المختلفة المتفاكتة فيقع التنازع كالشقاؽ كتعم الفوضى في المجتمع المسلم، كتعود 
الجاىلية كشريعة الغاب ىي التي تحكم بين الناس، كال يخفى على المطلع على أحواؿ العالم الفوضى كالتسلط 

الذم ساد أكثر بلداف العالم، كما ذلك إال ببعدىم عن الوحي كتحكيم الشريعة كرجوعهم إلى عقولهم كالتفرؽ 
 الكاسدة القاصرة في سياسة الشعوب كاألمم.

فمن شٌرع القوانين الوضعية كجعلها ىي الحكم بين الناس يرجعوف إليها كيصدركف عنها كينقادكف لها فإنو قد 
ؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم لعدم حينما سمع النبي صلى اهلل عليو كسلم يقرأ قولػو نازع اهلل في ربوبيتو كما قا

تعالى :}اتخذكا أحبارىم كرىبانهم أربابان من دكف اهلل كالمسيح ابن مريم..{ قاؿ عدم: إنا لسنا نعبدىم، فقاؿ لو 
لحبلؿ فتحرمػونو؟( قاؿ: بلى. النبي صلى اهلل عليو كسلم:)أليس يحلوف لكم الحراـ فتحلونو كيحػرموف عليكم ا

 قاؿ:) فتلك عبادتهم(.
فأكلئك الذين أحلوا الحراـ كحرموا الحبلؿ قد جعلوا أنفسهم أربابان يشرعوف مع اهلل، كالذين أطاعوىم قد 

ضعوا لحكمهم في شيء ىو من ْصوصيات الرب سبحانو.  اتخذكىم أربابان من دكف اهلل حين أطاعوىم ْك
يث عدم المتقدـ: أما إنهم لم يصلوا لهم، كلو أمركىم أف يعبدكىم من دكف اهلل ما قاؿ أبو البحترم في حد

 أطاعوىم، كلكن أمركىم فجعلوا حبلؿ اهلل حرامو، كحرامو حبللو، فأطاعوىم فكانت تلك الربوبية .
 : لما كاف التشريع كجميع األحكاـ، شرعية كانت أك كونية قدرية، من ْصائصيقوؿ الشنقيطي رحمو اهلل

الربوبية... كاف كل من اتبع تشريعان غير تشريع اهلل قد اتخذ ذلك المشٌرع ربان، كأشركو مع اهلل.اىػ] أضواء البياف 
ٕ/ُٔٗ.] 

أك "ىو إسناد الخلق كالتدبير إلى غير اهلل تعالى :في بياف معنى الشرؾ في الربوبية  يقوؿ محمد رشيد رضاك 
ذ أحكاـ الدين في عبادة اهلل غو  تعالى كالتحليل كالتحريم عن غيره، أم غير كتابو ككحيو الذم بلٌ معو، أك أف تْؤ

 [.ٓٓ/ِتفسير المنار  ]عنو رسلو.
: " كتفرد اإللو بالطاعة الْتصاصو بنعم اإلنشاء كاإلبقاء كالتغذية كاإلصبلح الديني يقوؿ العز بن عبدالسبلـك 

قواعد األحكاـ ]بو... ككذلك ال حكم إال لو. ر إال ىو سالجالبو، كما من ضي  وىكالدنيوم، فما من ْير إال 
ِ/ُّْ ،ُّٓ.] 
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فإف من أسماء اهلل تعالى كصفاتو أنو الحكيم كالحكم كالعدؿ  ػ كأما تعلق الحاكمية بتوحيد األسماء كالصفات
 كذلك يستلـز أف يشرع لعباده األحكاـ التي تيقيم حياتهم على الوجو الصحيح، كيفصل بينهم فيما تنازعوا فيو.

رى  -قاؿ تعالى:   .[ُُْحىكىمنا{ ]األنعاـ، آية  الٌلًو أىبٍػتىًغي }أىفػىغىيػٍ
نػىنىا الٌلوي  يىٍحكيمى  حىتَّى }فىاٍصًبريكاٍ  -كقاؿ سبحانو:  ري  كىىيوى  بػىيػٍ يػٍ  .[ٕٖاٍلحىاًكًمينى{ ]األعراؼ، آية  ْى
 .[ ٖاٍلحىاًكًمينى{ ]التين، آية  بًأىٍحكىمً  اللَّوي  }أىلىٍيسى  -كقاؿ عز كجل:

 ًفي ييٍشًرؾي  إلى شرع اهلل كحده ال شريك لو، كما قاؿ تعالى: }كىالالتحاكم كإف اإليماف بهذا االسم يوجب 

ا{ ]الكهف،  حيٍكًموً  تػىلىٍفتيمٍ  ، كقاؿ سبحانو:}كىمىا[ِٔأىحىدن ٍْ  .[َُاللًَّو{]الشورل،آية  فىحيٍكميوي ًإلىى شىٍيءو  ًمن ًفيوً  ا
 ]أْرجو أبو داككد كصححو األلباني[. ىو الحكم كإليو الحكم. "" إف اهلل -قاؿ صلى اهلل عليو كسلم:

كمن أسمائو سبحانو الرحمن الرحيم كذلك يستلـز أف يرحم عباده فيشرع لهم األحكاـ المتضمنة لسعادتهم 
 في الدارين، كحكمو كتشريعو لعباده من آثار رحمتو بعباده.
لقو ببل شريعة كمن أسمائو سبحانو كصفاتو أنو المالك الخالق المدب ر كذلك يستلـز أال يترؾ مملوكيو ْك

 تحكمهم كتفصل بينهم كتنشر العدؿ في أكساطهم.
:" فمن اْليات القرآنية التي أكضح بها تعالى صفات من لو الحكم كالتشريع، قولو رحمو اهللقاؿ الشنقيطي 

تػىلىٍفتيمٍ  }كىمىا -تعالى:  ٍْ  رىبّْي اللَّوي  }ذىًلكيمي  -ًو{ ثم قاؿ مبينان صفات من لو الحكم:اللَّ  فىحيٍكميوي ًإلىى شىٍيءو  ًمن ًفيوً  ا

ًإلىٍيوً  تػىوىكٍَّلتي  عىلىٍيوً  ـً  أىٍزكىاجنا كىًمنى  أىنفيًسكيمٍ  مّْنٍ  لىكيم جىعىلى  كىاألىٍرضً  السَّمىاكىاتً  فىاًطري {10} أينًيبي  كى  أىٍزكىاجنا األىنٍػعىا

ًمٍثًلوً  لىٍيسى  ًفيوً  يىٍذرىؤيكيمٍ   يىشىاء ًلمىن الرٍّْزؽى  كىاألىٍرًض يػىٍبسيطي  السَّمىاكىاتً  مىقىالًيدي  لىوي  {11} البىًصيري  السًَّميعي  ىيوى شىٍيءه كى  كى

 .[ُِ-َُعىًليمه{ ]الشورل، آيات  شىٍيءو  ًبكيلّْ  ًإنَّوي  كىيػىٍقًدري 
ليو األمور، عين للنظم الشيطانية، من يستحق أف يوصف بأنو الرب الذم تفوض إفهل في الكفرة الفجرة المشرٌ 

عليو، كأنو فاطر السموات كاألرض أم ْالقهما كمخترعهما، على غير مثاؿ سابق، كأنو ىو الذم ْلق  توكلي كيي 
 للبشر أزكاجان...؟

، كال تقشرٌ فعليكم أيها المسلموف أف تتفهموا صفات من يستحق أف يي  وا تشريعان من كافر بلع كيحلل كيحـر
 [ُٖٔ – ُّٔ/ٕأضواء البياف  ]ْسيس حقير جاىل.

كبعد ىذا أقوؿ: لو أف أحدان من العلماء جعل توحيد الحاكمية قسمان من أقساـ التوحيد فإف لو كجهان كال ييثٌرب 
عليو، ألف المسألة اجتهادية مبنية على استقراء األدلة، فبل كجو لئلنكار عليو كقد رأيتى تعلقها بجميع أنواع 

األْرل فإف لها تعلقان ببعضها فمثبلن كوف اهلل ىو الرب يلـز ذلك أف التوحيد، كىكذا األمر في أقساـ التوحيد 
نفرده بالعبادة ألف الرب ىو المالك الخالق المدبر كنحن المملوكوف المدبَّركف فبل يصح أف نعبد من ىو مملوؾ 

عبادة ألنو صاحب مثلنا كمدبٌر مثلنا أك نشركو في العبادة، ككذلك كوف اهلل ىو الغني القدير يلـز أف نخلص لو ال
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الغنى المطلق كالقدير على كل شيء فبل يصح أف نعبد الفقير، كال العاجز الذم قدرتو قاصرة كتحت قدرة اهلل، 
 كىكذا.

كابن القيم رحمو اهلل نجده أحيانان يقسم التوحيد إلى قسمين :توحيد المعرفة كاإلثبات.. كتوحيد القصد 
ت توحيد الربوبية كتوحيد األسماء كالصفات، كبتوحيد القصد كالطلب كالطلب.. فيقصد بتوحيد المعرفة كاإلثبا

 توحيد األلوىية، فاألمر اجتهادم مبني على استقراء األدلة.
كلكن الذم غفل عنو كثير من طلبة العلم ىو أف من أنكر ىذا القسم أعني توحيد الحاكمية يقصدكف كراء 

كىو أف يبرركا للطواغيت تركهم للحكم بما أنزؿ اهلل كيهوّْنوا في ذلك أموران أْرل عيرًفت من كبلمهم كمناقشاتهم، 
نفوس المسلمين الحكم بشريعة الطاغوت، كما علموا أف ذلك من أعظم أسباب انتشار الفساد في ببلد 
المسلمين، فبلده يٌدعي اإلسبلـ كحكومة تٌدعي اإلسبلـ ال ييرل أثر اإلسبلـ في ببلدىم إال بالمساجد كأصوات 

اف بينما شؤكف الحياة يسودىا حكم الطاغوت، ككأف اإلسبلـ صار رىبانية ال ييعرؼ إال في المساجد كدكر األذ
العبادة كما ىو األمر عند اليهود كالنصارل، كىذه ىي العىلمانية التي ينادم بها كيدعوا إليها الغرب الكافر كىي 

الحكم ألىلها من الحكاـ المتسلطين على حصر الدين في المساجد كأماكن العبادة كترؾ شؤكف السياسة ك 
الشعوب، فإف العلمانية أكؿ ما قامت في فرنسا حين كاف الساسة مرتبطوف ارتباطان كثيقان برجاؿ الكنيسة فثار 
الشعب كقاؿ: أشنقوا آْر حاكم بأمعاء آْر قسيس، كقامت الثورة كبعدىا فيًصل أمر السياسة عن الكنيسة مع 

ق بنشر النصرانية كالدعوة إليها، كىكذا يريد حكاـ معظم الدكؿ اإلسبلمية أف يفصلوا أمور ارتباط معها فيما يتعل
 السياسة عن الدين كقد فعلوا، كساندىم في ذلك كأعانهم عليو بعض من ينتسب إلى العلم، بقصد أك بغير قصد.

 اننا.: أظٌن أٌف مقولة ]دع ما لقيصر لقيصر، كدع ما هلل هلل[ تصلح لزمبعضهمكما قاؿ 
 ككما يردد بعضهم: من السياسة ترؾ السياسة.

 ككما يأمر بعض المتفقهة تبلميذىم بعدـ التدْل في أمور السياسة.
كلو قيل ألحدىم إنك علماني لغضب كأنكر، كلكن لو نظرت إلى دعوتو لرأيت أنها تشابو دعوة العلمانيين، 

ينصحوف غيرىم بعدـ التدْل في أمور السياسة إنما فالعلمانيوف يريدكف فصل الدين عن الدكلة، كىؤالء عندما 
يمهدكف الطريق للعلمانيين، ألٌف أمور السياسة البٌد أف تكوف ْاضعة لحكم الشرع فإٌف الشرع تشمل أحكامو 
أمور العبادة كأمور المعاملة، كالسياسة منها ما ىػو داْػل ضمن األمور التعبديٌة كمنها ما ىو من باب المعامبلت 

ا يجب أف يكوف تحت سلطاف الشرع كحكمو، كالشريعة ىي الحكىم على جميع التصرفات سواء في ككبلىم
 العبادة أك المعاملة.

فعندما يأمر بعض العلماء أك الدعاة الناسى بعدـ التدْل في السياسة يتسٌنى للحكاـ أف يخرجوا عن أحكاـ 
كىذه ىي العلمانية التي يطالب بها الغرب الكافر،  الشرع كيسوسوا بلداف المسلمين باألحكاـ المخالفة لدين اهلل



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

76 

كإنما اْتلفت طريقة القياـ بها فالغرب أقاـ العلمانية بالثورة، كىؤالء يريدكف إقامتها بترؾ التدْل في شؤكف 
 السياسة، كالثمرة كاحدة كىي فصل الدين عن الدكلة.

 ـ في موائد اللئاـ.كىكذا أصبح حاؿ الشريعة كحاؿ من ينادم بتطبيقها كحاؿ األيتا
كبعد ىذا االستطراد الذم لو عبلقة بموضوع الحاكمية أقوؿ: ال ييفهم من جعل الحاكمية من أقساـ التوحيد  
كفري كل من لم يحكم بما أنزؿ اهلل مطلقان فإف في المسألة تفصيبلن، كما أف الشرؾ ينقسم إلى أكبر كأصغر، 

ما أنزؿ اهلل قد يكوف كفران أصغر كقد يكوف كفران أكبر، كسيأتي كالكفر إلى أصغر ك أكبر، فكذلك الحكم بغير 
 مزيد من التفصيل في ىذا األمر أف شاء اهلل.

 كآف أكاف الشركع في الموضوع فأقوؿ مستعينان باهلل:
إف الحكم بغير ما أنزؿ اهلل يكوف كفراي أكبر مخرجان من الملة كيكوف كفران أصغر غير مخرج من الملة كنحن 

 ع المؤلف في الصور التي ذكر أنها من الكفر األكبر فهو قد ذكر ْمس صور:نتفق م
 األكلى/ أف يجحد حكم اهلل.

 الثانية/ أف يجٌوز الحكم بغير ما أنزؿ اهلل.
 الثالثة/ أف يسوم حكم غير اهلل بحكم اهلل.

 الرابعة/ أف يفضل حكم غير اهلل على حكم اهلل.
 على أنو حكم اهلل. الخامسة/ أف يحكم بغير ما أنزؿ اهلل

 السادسة/ أف يعتقد أف حكم اهلل ال يناسب ىذا العصر.
كالسابعة/ أف يستبدؿ حكم اهلل بحكم غيره بأف يينحّْي حكم اهلل كييقيم حكم غيره مقامو، سواء كاف ذلك 

ن الحكم من عند نفسو أك من عند غيره، كىذه المسألة ىي التي يخالفنا فيها المؤلف، كسأكردىا بشيء م
 التفصيل.

 كلكي ال أطيل أبدأ في محل النزاع فأقوؿ:
 الحاكم بغير ما أنزؿ اهلل ال يخلو من أحواؿ:

الحالة األكلى /أف يحكم بغير ما أنزؿ اهلل في قضيةو كنحوىا بدافع الرشوة أك الهول أك غير ذلك مع التزامو 
 بحكم اهلل في األصل.

 حكم بها مختاران.الحالة الثانية/ أف يأتي بقوانين من نفسو كي
 الحالة الثالثة/ أف يقتبس القوانين من دساتير أْرل كيحكم بها مختاران.

 الحالة الرابعة/ أف يحكم بقوانين الحاكم الذم سبقو مختاران.
 الحالة الخامسة/ أف يحكم بالقوانين المخالفة لشرع اهلل مكرىان.
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 جاىبلن. الحالة السادسة/ أف يحكم بالقوانين المخالفة لشرع اهلل
 كتفصيل الحكم في الحاالت السابقة كما يلي:   

: فمن حكم بغير ما أنزؿ اهلل في قضية كنحوىا مع علمو كإقراره بوجوب الحكم بما أنزؿ اهلل ػ الحالة األكلى
كلكن بدافع الرشوة أك الهول عدؿ عن حكم الشرع مع اعترافو في نفسو أنو مخطيء كلم يجعل الحكم 

ديبلن عن حكم الشرع فهذا كفره كفر أصغر ال يخرج من الملة كعليو يحمل قوؿ ابن عباس المخالف للشرع ب
رضي اهلل عنهما؛ فإنو قاؿ ذلك في عهد بني أمية كىم كانوا يحكموف بالشرع كلكن كاف يقع من بعضهم ظلم في 

فلم ييعرؼ الحكم بالقوانين الحكم، كلم يضعوا أحكامان مخالفة لحكم اهلل بدالن عن حكم اهلل كيلزموا الناس بها، 
الوضعية إال في عهد التتار، كلكن الخوارج أرادكا تكفيرىم بذلك على أصلهم الفاسد في التكفير بالكبيرة، كعلى 
ذلك فبل يرًد علينا ما ذكره المؤلف من إلزامنا بتكفير كل من لم يعدؿ في الحكم كتكفير أصحاب المعاصي فإف 

في الحكم دكف تشريع كإلزاـ، كبين تشريع األحكاـ المضاٌدة لشرع اهلل كإلزاـ الناس  ىناؾ فرقان عظيمان بين الظلم
بها، كىذا الذم أشار إليو جملة من العلماء كالشيخ العبلمة محمد ابن إبراىيم آؿ الشيخ رحمو اهلل حيث قاؿ: ك 

من الملة فقد تقدـ أف تفسير أما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزؿ اهلل ،  كىو الذم ال يخرج 
ابن عباس رضي اهلل عنهما لقوؿ اهلل عز كجل: "كمن لم يحكم بما أنزؿ اهلل فأكلئك ىم الكافركف" قد شمل ذلك  
القسم، كذلك في قولو رضي اهلل عنو في اْلية : " كفر دكف كفر" ، كقولو أيضا : "ليس بالكفر الذم تذىبوف 

بغير ما أنزؿ اهلل،مع اعتقاده أف حكم اهلل كرسولو ىو  القضيةعلى الحكم في  إليو"كذلك أف تحملو شهوتو كىواه
 [.ُِٖ،صُٔالحق،كاعترافو على نفسو بالخطأ كمجانبة الهدل.اىػ]الدرر السنية،ج

: كأما الذم قيل فيو كفر دكف كفر ، إذا حاكم إلى غير اهلل مع اعتقاد أنو عاص كأف حكم اهلل كقاؿ رحمو اهلل
، أما الذم جعل قوانين بترتيب كتخضيع فهو كافر، كإف قالوا المرة كنحوىاهذا الذم يصدر منو ىو الحق ، ف

 [.َِٖ/ُِأْطأنا كحكم الشرع أعدؿ . أىػ ]فتاكل محمد بن إبراىيم 
ف الحكم بغير ما أنزؿ اهلل يتناكؿ الكفرين األكبر كاألصغر، بحسب حالة بن القيم رحمو اهلل: إ كقاؿ اإلماـ

.اىػ]مدارج مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغركأنو  في الواقعةإنو إف اعتقد كجوب الحكم بما أنزؿ اهلل الحاكم، ف
 [ّّٔ،صُالسالكين،ج

 .المٌرة كنحوىا، كقولو: في القضيةالحظ قوؿ الشيخ ابن إبراىيم :
 .في الواقعةكقوؿ ابن القيم: 

ان الزمان فإنو ال يدْل في ىذا القسم أعني فإٌف ىذا يدؿ على أنو إف جعل الحكم المخالف لحكم اهلل مستقر 
 الكفر األصغر، بل يدْل في أنواع الكفر األكبر كما سأبينو الحقان إف شاء اهلل.
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كالفرؽ بين الحكم بغير ما أنزؿ اهلل في بعض القضايا مع عدـ التشريع كاإللزاـ، كبين الحكم بغير ما أنزؿ اهلل 
 مع التشريع أك االستبداؿ كاإللزاـ:

 األكؿ داْل في باب الظلم كالمعصية ماداـ معترفان بخطئو غير مستبدؿو حكم الشرع بغيره. أف
 كالثاني داْل في منازعة اهلل في الحكم كالتشريع كالتحليل كالتحريم.

 كلكي تتضح لديك المسألة أذكر لك مثاالن كهلل المثل األعلى:
د بها كعدـ الخركج عنها، فجاء أحد أفراد الشعب كأًذف لو أف حاكمان كضع قوانين كأنظمة لشعبو كأمرىم بالتقيٌ 

للشعب فيما نهى عنو الحاكم، كمنعهم مما أمرىم بو الحاكم، كألزمهم بذلك، كعاقب من يخرج عن طاعتو، فما 
 ىو موقف الحاكم منو؟

 أليس يىعتًبر ىذا منازعة لو في شيء من ْصوصياتو؟
 ا أمىر بو قد جعل نفسو نٌدان لو؟أال يرل أف ىذا الذم يحلل ما حرمو كيمنع مم

 أليس يرل أف ىذا من الجرأة عليو كاالستهانة بحكمو؟
 أليس يرل ىذا من باب تحريض الشعب على التمرد على أكامره كنواىيو؟

 أليس يرل ىذا من أسباب فساد الشعب كتدىور أكضاع الببلد؟
 لحكمو، كمتمٌرد على نظامو كحكمو؟ أليس يرل أف ذلك الرجل ْارجه عن طاعتو كالخضوع لو كاالستسبلـ

 كهلل المثػػل األعػلى.
فالذم يأذف للناس بفعل الفواحش كاهلل قد نهى عنها، كيأذف لهم في الربا كقد نهى اهلل عنو، كيمنعهم من 
الجهاد كقد أمر اهلل بو، كيمنعهم من إنكار المنكر كقد أمر اهلل بو، أليس ىذا منازع هلل في شيء من ْصوصياتو؟ 

 حيث يأمر اهلل كىذا ينهى، كيحٌرـ اهلل كىذا يسمح كيأذف.
 _ أال يكوف ىذا المخالف قد جعل نفسو نٌدان هلل ييٌشرع معو كيضاٌده في حكمو؟

 _ أليس ىذا من باب تحريض الناس على التمرد على أكامر اهلل كنواىيو كتجريئهم على مخالفة حكمو؟
الذم يأتي إلى حكم اهلل فيخالفو كيجعل غيره مكانو كيأمر _ أليس ىذا من باب دفع حكم اهلل كرٌده؟ ف

 باالنقياد لو أليس قد دفع حكم اهلل كرٌده؟
 أك كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسولو سب من أف على المسلموف أجمع: رحمو اهلل راىويو بن إسحاؽ اإلماـ قاؿ

 ما بكل مقراكاف  إف ك بذلك كافر أنو:  جل ك عز اهلل أنبياء من نبيا قتل أك جل ك عز اهلل أنزؿ مما شيئا دفع
 [.ٗ/صُ.اىػ]الصاـر المسلوؿ على شاتم الرسوؿ/جاهلل أنزؿ

_ أليس ىذا من باب االستهانة باهلل كبأحكامو؟ فالذم يعلم أف حكم اهلل في السرقة القطع فيأتي كيجعل 
الزكاج بأْرل مع اإلذف بأف يتخذ  مكانو السجن أك الغرامة، كيعلم أف حكم اهلل جواز التعدد فيأتي كيمنع من
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الرجل أْدانان كصويحبات يزني بهن كما في تونس كبعض الدكؿ العربية، أليس من يفعل ىذا مستهين باهلل حيث 
 جعل نفسو مشرعان مع اهلل؟ كمستهين بحكمو حيث ألغى حكم اهلل كجعل حكمو أك حكم غيره بدالن عنو؟

كتشريعو، كجعل نفسو نٌدان هلل، كاستهاف باهلل كبحكمو، كاستبدؿ فهل يغني ىذا الذم نازع اهلل في حكمو 
ٌْر حكم اهلل كقٌدـ حكم غيره، كألـز الناس باالستسبلـ كاإلذعاف كاالنقياد لحكم  حكمو بحكم غيره، كأ

 الطاغوت، ىل يغنيو أف يقوؿ أنا أعلم بأف حكم اهلل أفضل ككاجب كلكن فعلت ىذا لهولن أك رشوة؟!
 كبيرة بين المثلين منها:  مع كجود فوارؽ

 ػ أف الحاكم بشر يصيب كيخطيء، كاهلل سبحانو ال يقوؿ إال الحق كال يحكم إال بالعدؿ.
 ػ أف الحاكم مخلوؽ كالذم يعارضو من رعيتو مخلوؽ مثلو، كاهلل سبحانو ىو الخالق ككل الناس عبيده.

 ػ أف الحاكم قد يصدر منو الظلم، كاهلل سبحانو ال يظلم أحدان.
ػ أف مخالفة الحاكم كالتمرد عليو قد يكوف بحق كقد يكوف بباطل، كمخالفة اهلل كالتمرد على أحكامو كمنازعتو 

 في التشريع كفر.
كلكن لو أف أحد رعايا الحاكم عصاه في أمرو معين فحكم بخبلؼ ما أمر دكف أف يستبدؿ حكمو بآْر كيلـز 

عان لو في شيء من ْصوصياتو كلكنو مخطيء كمستحق للعقوبة، الناس بو مع اعترافو بالخطأ فهذا ال يعتبر مناز 
ككذلك من حكم بغير ما أنزؿ اهلل في قضية كنحوىا لشهوة أك ىول كلم يستبدؿ حكم اهلل بغيره مع اعترافو 

 بالخطأ فإنو يدْل في باب المعصية كالظلم كال يدْل في باب المنازعة كالتشريع.
ست مسألة معصية كظلم فحسب بل ىي قبل ذلك شرؾ مع اهلل في التشريع فالحكم بالقوانين الوضعية لي إذان 

كالربوبية، كتعبيد الناس كإْضاعهم لغير حكم اهلل كشرعو، كردّّ لحكم اهلل، كاستهانة باهلل كبحكمو كتقديم حكم 
 غيره على حكمو.

ر األكبر المخرج من الملة كىي]أف يأتي بقوانين من نفسو كيحكم بها مختاران[ حكمها الكف كالحالة الثانيةػ 
كذلك ألنو إف أتى بالقوانين من نفسو مع علمو بحكم اهلل كلكنو مع ذلك غٌير كبٌدؿ كألـز الناس بها فإنو مشرّْع 
مع اهلل كمنازع هلل في ربوبيتو كحكمو كمنزّْؿ عقلو كرأيو الفاسد القاصر منزلة علم اهلل كحكمتو كىذا من أعظم 

 و إال اهلل كأف محمدان رسوؿ اهلل.المناقضة لشهادة أال إل
كال ييشترط أف يىنًسب ذلك إلى الشرع أك يٌدعي أف الحكم الذم أتى بو ىو حكم اهلل، ألف إتيانو بالقوانين 
المخالفة إنما ىو تشريع مع اهلل شاء ذلك أـ أبى، كىو إف أتى باألحكاـ المخالفة لحكم اهلل كنصبها للحكم بين 

محلبلن كمحرمان شاء ذلك أـ أبى؛ ألف التحليل في األصل معناه اإلذف، كالتحريم معناه الناس فإنو بذلك يكوف 
المنع، فمن أذف في فعل الحراـ الذم نهى اهلل عنو، كمنع من فعل الحبلؿ الذم أحلو اهلل كجعل ذلك قانونان في 

، كبيا ف ذلك أف اهلل سبحانو حكم بلده فإنو يكوف بذلك قد جعل من نفسو نٌدان هلل يحكم كيشٌرع كيحلل كيحـر
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على اليهود كالنصارل أنهم اتخذكا أحبارىم كرىبانهم أربابان من دكف اهلل ألنهم أطاعوىم في تحريم الحبلؿ 
كتحليل الحراـ كما بين النبي صلى اهلل عليو كسلم ذلك لعدم بن حاتم حينما سمعو عدم يقرأ ىذه اْلية فقاؿ لو 

النبي صلى اهلل عليو كسلم :)أليس يحلوف لكم ما حـر اهلل فتحلونو كيحرموف عدم: إنا لسنا نعبدىم، فقاؿ لو 
 عليكم ما أحل اهلل فتحرمونو؟( قاؿ بلى قاؿ) فتلك عبادتهم( كفي ىذا الحديث من الفوائد:

 ػ أف الحكم كالتحليل كالتحريم من ْصائص الرب سبحانو كمن فعلو من الناس فإنو منازع هلل في ربوبيتو.
 اس إف أطاعوا من بٌدؿ أحكاـ اهلل فإنهم يكونوف بذلك قد اتخذكىم أربابان من دكف اهلل.ػ أف الن

كإذا كاف من أطاعهم في تحليل ما حـر اهلل كتحريم ما أحل اهلل قد اتخذىم أربابان من دكف اهلل كمن اتخذ من 
نفسهم أندادان هلل ينازعونو في دكف اهلل ربان فقد كفر، فكيف الحاؿ بأكلئك المحللين كالمحرمين الذين جعلوا أ

 ربوبيتو كحكمو؟
كبالتالي تعلم بطبلف ما ذكره المؤلف من أنو إف أتى بالقوانين كفرضها على الناس لهول أك شهوة أنو ال يكفر 
ما داـ أنو لم ينسب فعلو إلى الشرع؛ لما سبق بيانو من أف إتيانو بالقوانين المخالفة تشريع مع اهلل كمنازعة هلل في 
الحكم كاستخفاؼ بحكم اهلل كإعراض عن حكم اهلل شاء أـ أبى، نسبىوي إلى الشرع أك لم ينسبو، كيوضح ذلك 

كاإلنساف متى حلَّل الحراـ المجمع عليو كحرَّـ الحبلؿ المجمعي عليو قوؿ اإلماـ ابن تيمية رحمو اهلل حيث قاؿ: 
 [.ِٕٔ،صّ.اىػ]مجموع الفتاكل،جلفقهاءأك بدَّؿ الشرع المجمعي عليو كاف كافران مرتدان باتٌفاؽ ا

 كلم يشترط أف ينسب التحليل كالتحريم كتبديل الشرع إلى شرع اهلل فتنبو!
كمىن أصدر تشريعان عامان ميلزمان للناس يتعارض مع حكم اهلل فهذا عبد اهلل بن حميد رحمو اهلل:  كقاؿ الشيخ

 .اىػيىخرج من الملة ]كيكوف[ كافران 
كىي ]أف يقتبس القوانين من دساتير أْرل كيحكم بها مختاران[ حكمها الكفر األكبر أيضان؛  كالحالة الثالثةػ 

ة أك من دساتير أْرل مخالفة لحكم اهلل فهو مستهين بحكم اهلل  كذلك ألنو إف اقتبس القوانين من شرائع منسْو
ة الوضوح، فبل يصح عقبلن مقدـ لحكم غيره على حكمو مستبدؿه أحكاـ الشرع بغيرىا، كىذا أمر بديهي في غاي

كال شرعان أف يعلم أف اهلل أنزؿ أحكامو كشرعها بعلمو كحكمتو كأمر بالتحاكم إليها كالرجوع إليها، كأٌف حكمو 
أحسن األحكاـ كأعدلها كأصلحها للبشرية، ثم يتركها كيذىب ليقتبس أحكامان نسجتها عقوؿ بشرية قاصرة أك من 

ة، كينصّْبها للحكم  بين الناس كالفصل بينهم، كيلزمهم بالتحاكم إليها كالرضوخ لها ثٌم يقوؿ بعد شرائع منسْو
ذلك أنا ملتـز بحكم اهلل معٌظم لو منقاد لو، فإف ىذا ال يستقيم أبدان، فإف االستهانة كاالستحبلؿ ال يشترط 

االستحبلؿ من األقواؿ، التلفظ بو بل يعرؼ بالقرائن، بل إف من األفعاؿ ما ىو أبلغ في الداللة على االستهانة ك 
كإذا حكم النبي صلى اهلل عليو كسلم على من أعلن نكاحو بامرأة أبيو بالردة كأمر بقتلو كأْذ مالو ألف فعلو يدؿ 
على االستحبلؿ، فكيف بمن أتى باألحكاـ المخالفة كجعلها في دستوره كأمر بالحكم بها كبنى لها المحاكم 
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كحارب من يدعوا إلى التحاكم إلى شرع اهلل كزٌج بهم في السجوف  كألـز الناس بها كعاقب من ْرج عنها
كسامهم سوء العذاب، فإٌف ىذا ال شٌك مستهين بحكم اهلل معانده ألمر اهلل معارض لشرع اهلل كىذا أمر في غاية 

 الوضوح.
ـه لحكم غيره على حكمو، كال  فرؽ بين أف كىو بهذا مستبدؿه أحكاـ اهلل بأحكاـ غيره كدافع لحكم اهلل كمقٌد

ة أك يأْذىا من دساتير أْرل فكلها تشترؾ في أنها جيعلت  يأتي بها من عنده أك يأْذىا من الكتب المنسْو
 بدالن عن حكم اهلل كأيقيمت مقامو في الحكم كالفصل بين العباد.

ك ألف ىذا ال كىي ]أف يحكم بقوانين الحاكم الذم سبقو مختاران[ حكمها الكفر األكبر كذل ػ كالحالة الرابعة
 يخلوا من حالتين:

أف يكوف الحاكم الذم قبلو أتى بهذه القوانين من عند نفسو ثٌم جاء ىذا بعده كحكم بها كألـز الناس  األكلى:
بالرضوخ كالخضوع لها كحينئذو حكمو حكم من شرعها ألنو فعل ذلك مختاران كذلك دليل على رضاه كاستحسانو 

 ر.لتلك األحكاـ كالرضى بالكفر كف
أف يكوف الحاكم الذم قبلو اقتبس تلك األحكاـ من دساتير أْرل مخالفة للشرع ثٌم جاء ىذا  الثانية:

ٌْر حكم اهلل مختاران كذلك عبلمة رضىن  كحكمها كألـز الناس بها فيكوف حكمو حكم من اقتبسها ألنو حكىمى بها كأ
 كقبوؿ.

ـٌ اليهود في عهد النبي صلى اهلل عليو كسلم كالدليل على أف الراضي بالفعل كالفاعل أٌف اهلل سبحان و عاتب كذ
بأفعاؿ فعلها آباؤىم كأسبلفهم كذلك ألنهم رضوا بها كما في قولو تعالى:} كإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى 
 نرل اهلل جهرة{ كقولو:} كإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعاـو كاحد{ كقولو:} كإذا قتلتم نفسان فاٌدارأتم فيها{

كاهلل سبحانو نهى المؤمنين من مجالسة المستهزئين بآياتو كجعل حكم قعودىم كسكوتهم كحكم المستهزئين ألف 
بقاءىم في موضع المنكر كسكوتهم دليل على رضاىم قاؿ تعالى:}كقد نٌزؿ عليكم في الكتاب أف إذا سمعتم 

 ي حديث غيره إنكم إذان مثلهم{.آيات اهلل ييكفري بها كييستهزأي بها فبل تقعدكا معهم حتى يخوضوا ف
في تفسير قولو تعالى }فبل تقعدكا معهم حتى يخوضوا في حديثو غيره  القرطبي رحمو اهلل تعالى اإلماـقاؿ     

فدٌؿ بهذا على كجوب اجتناب أصحاب المعاصي  إذا ظهر منهم منكر، [: »َُْإنكم إذان مثلهم{ ]النساء: 
 اىػ«.، كالرضا بالكفر كفر...ألٌف من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم

حمد بن عتيق رحمو اهلل في كتابو سبيل النجاة كالفكاؾ من مواالة المرتٌدين كأىل  كقاؿ الشيخ    
 اإلشراؾ: كفي أجوبة آؿ الشيخ رحمهم اهلل لما سئلوا عن ىذه اْلية:} إنكم إذان مثلهم{.

رجل إذا سمع آيات اهلل ييكفري بها كييستهزأ بها قالوا: الجواب: أف معنى اْلية على ظاىرىا، كىو: أف ال    
فجلس عند الكافرين المستهزئين بآيات اهلل من غير إكراه كال إنكار كال قياـ عنهم حتى يخوضوا في 
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حديث غيره فهو كافر مثلهم كإف لم يفعل ًفعلهم؛ ألٌف ذلك يتضمن الرضا بالكفر، كالرضا بالكفر  
 [.ٔٗكفر.]سبيل النجاة/ص

 كاف العلماء قد أجمعوا على كفر من لم يكفر الكافر أك شٌك في كفره فكيف بمن رضي الفعل الكفرم؟  كإذا    
 بل كيف بمن أيٌد الفعل الكفرم كبذؿ قصارل جهده في تثبيت دعائمو كإلزاـ الناس بو؟ ىذا يكفر من باب أكلى.

[ كقبل الحكم أيبىػيّْن متى يكوف اإلكراه كىي } أف يحكم بالقوانين المخالفة لشرع اهلل مكرىان  ػ الحالة الخامسة
 عذران مانعان من التكفير كمتى ال يكوف، أك بعبارة أْرل متى يكوف اإلكراه معتبران كمتى ال يكوف معتبران.

ال شٌك أف اإلكراه من حيث األصل مانع من موانع التكفير لقولو تعالى:] من كفر باهلل من بعد إيمانو إال من أكره 
 ئن باإليماف كلكن من شرح بالكفر صدران{.كقلبو مطم

 كلكن ىل كل إكراه يعتبر مانعان؟
إٌف من ضوابط اعتبار اإلكراه مانعان أف يكوف القلب مخالفان للفعل أك القوؿ المكره عليو، فمن أيكره على كلمة     

لو أف يقوؿ أك يفعل مع  الكفر أك فعل الكفر كتيقن أك غلب على ظنو أنو إف لم يقل أك يفعل يقتل أك يعذب جاز
اطمئناف قلبو باإليماف، بشرط أف ال يكوف فعلو أعظم ضرران كمفسدةن من أقصى عقوبات اإلكراه كىي القتل، أك 

 مساكيان لو.
 كتوضيح ذلك باألمثلة:

نفس  ػ إذا أيكرًه اإلنساف على قتل نفس مساكية لو في الحرمة كالعصمة كإال قيًتل لم يجز لو أف يقتل تلك ال    
 إلبقاء نفسو لتساكيهما في الحرمة كالعصمة كىذا بإجماع العلماء.

ػ كذلك إذا أيكرًهى إنساف على أف ييكره غيره على الكفر لم يجز لو ذلك ألف الدين أعظم حرمة من النفس،     
 كالكفر أشد من القتل، كحفظ الدين مقدـ على حفظ النفس.

 لنطق بكلمة الكفر أك فعل الكفر عند اإلكراه من كجوه:كالفرؽ بين ىذه الصورة كبين جواز ا    
صة من اهلل تعالى، كأما الثانية فإنها      الوجو األكؿ/ أف األكلى قاصرة على الشخص نفسو كجاءت فيها الْر

ص ال ييتجاكز بها محالها،  متعدية إلى الغير، كالبلـز أقل ضرران من المتعدم، كالقاعدة عند العلماء أٌف الْر
 ضركرة نقٌدر بقدرىا.كال

الوجو الثاني/ أنو في الصورة األكلى ييكرىهي على النطق بالكفر أك فعلو فيفعل ذلك كىو كاره لو، كلكن في الثانية     
إذا أكره غيره على قوؿ الكفر أك فعلو فقد يقوؿ أك يفعل راضيان بذلك كيقع في الكفر الذم ىو أعظم مفسدة من 

 القتل.
ص لمن أيكرًه علىالوجو الثالث/     ص لو أف ييكره غيره.كلمة الكفر أك فعلو في نفسو ىو،  أف الشرع ْر  كلم يْر
 إذا تبين ىذا فإف الحاكم بغير الشريعة إف ادعى أنو مكره فبل اعتبار لقولو ألمور:    
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ملـز فإنو يقدـ  األكؿ/ أنو ليس ملزمان أف يكوف حاكمان على المسلمين بل عليو أف يعتزؿ الحكم، فإف زعم أنو    
القتل على ارتكاب الكفر المتعٌدم ألف مفسدة قتلو أقل ضرران من حكمو بين الناس بغير الشرع، كإْضاعهم 

 لحكم الطاغوت، فقتلو مفسدة ْاصة كالحكم بغير الشرع مفسدة عامة.
ف أىوف من أف سليماف بن سحماف رحمو اهلل: فلو اقتتلت البادية كالحاضرة حتى يذىبوا لكا قاؿ الشيخ    

 ينصبوا طاغوتان في األرض يحكم بخبلؼ شريعة اإلسبلـ التي بعث اهلل بها رسولو صلى اهلل عليو كسلم.اىػ
 الثاني/ أنو فاقد لبلْتيار في فعلو فبل يصح أف يحكم غيره كىو لم يحكم نفسو.    
رضى الناس بتحكيم غير الشرع الثالث/ أف حكمو بغير الشرع ذريعة إليقاع الناس في الكفر، كذلك بأف ي    

 كالتحاكم إلى الطاغوت فيقعوف في الكفر، كالفتنة في الدين أشد من القتل.
الرابع/ أف تعطيل الحكم بالشرع كالحكم بغيره سبب في انتشار الفساد في المجتمع المسلم كاالستهانة     

حها، كال تصلح شؤكنهم إال بالحكم باألحكاـ كالحدكد، كالحاكم ما كيًضع إال ليسوس أمور المسلمين كيصل
بالشرع، كقتلو أقل مفسدة من حكمو بغير الشرع؛ ألٌف قتلو مفسدة ْاصة كالفساد الحاصل بترؾ الحكم بالشرع 

 فساد عاـ، فػىتيحتمل المفسدة الخاصة درءان للمفسدة العامة.
بنو عبيد على الدْوؿ في دعوتهم أك  عندما سيًئل عمن أكرىو أبو محمد الكبراني رحمو اهلل تعالى اإلماـقاؿ     

وضع ػألف المقاـ في م ؛د بالخوؼ بعد إقامتوػبهذا... كال ييعذر أح ده ػيختار القتل، كال ييعذر أح»ييقتل فقاؿ: 
 .ييطلب من أىلو تعطيل الشرائع ال يجوز

لـز الناس بعبادة غير اهلل الخامس/ أف الحكم بالشرع عبادة كالتحاكم إلى الشرع عبادة، كال يجوز أف ييكره كيي     
 كالخضوع كاالستسبلـ لغير حكمو.

فكما أنو ال يجوز لو أف ييكرًه غيره على دعاء غير اهلل، أك الذبح لغير اهلل كإف أٌدل ذلك إلى قتلو، فكذلك ال     
 يجوز لو أف ييكرًهى الناس كيلزمهم بالحكم كالتحاكم إلى غير شرع اهلل.

حكم بالقوانين الوضعية غير معتبر فبل يكوف عذران كبالتالي يكوف حكمو حكم ما قبلو كىو إذان فاإلكراه على ال    
 الكفر األكبر.

ىػذا فيمن استبدؿ أحكاـ الشرع بغيرىا، أما مػن أيكػرًه على الحكم بغير ما أنػزؿ اهلل في كالػواقعة كنحػوىا دكف     
 لها مكاف الحكم الشرعي فإنػو يعذر باإلكراه.أف يستبدؿ الحكم الشػرعي بالقػوانين المخالفػة كيجع

مثاؿ ذلك: أف يكوف الحاكم ملتزمان الحكم بالشرع، فييكرىه على الحكم في قضية كنحوىا بغير الشرع فيفعل     
 ذلك كارىان لو فهذا ال يكفر.
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الناس بالحكم بػو كالتحاكم  أما لو أيكػرًه على أف يستبدؿ حكمان شػرعيان بغيره كيلتـز بالحكم بػو مطلقان كييلـز    
إليػو فهػذا الػذم ييعتبر إكراىػو غير معتبر؛ ألنػو تأْير لحكم اهلل كاستبداؿه لو بغيره، كتعبيد الناس كإْضاعهم لغير 

 اهلل.
كالذم ييلـز الناس بالحكم بغير شرع اهلل كالتحاكم على غير شرع اهلل كالذم يأمر الناس بالسجود لغير اهلل أك     
 بح لغير اهلل.الذ
: "اإلشراؾ باهلل في حكمو، كاإلشراؾ بو في عبادتو كلها بمعنى كاحد، ال فرؽ رحمو اهلل الشنقيطي اإلماـ قاؿ    

بينهما البتة، فالذم يتبع نظامان غير نظاـ اهلل، كتشريعان غير تشريع اهلل، كالذم يعبد الصنم كيسجد للوثن، كال فرؽ 
الحاكمية في تفسير أضواء البياف لعبدالرحمن  ]، فهما كاحد، ككبلىما مشرؾ باهلل.بينهما البتة بوجو من الوجوه

 [.ُِٔ/ٕ= باْتصار ، كانظر أضواء البياف للشنقيطي  ّٓ،  ِٓالسديس ص 
رحمو اهلل: "لو قاؿ من حٌكم القانوف أنا أعتقد أنو باطل فهذا ال أثر لو، بل ىو  محمد بن إبراىيم الشيخ قاؿك     
 [.ٔ/ُٖٗ.]فتاكل الشيخ محمد بن إبراىيم،رع، كما لو قاؿ أحد: أنا أعبد األكثاف كأعتقد أنها باطلةللش عزؿه 
كبعد ىذا كلو نقوؿ: إٌف دعول اإلكراه من ىؤالء الطواغيت غير معتبرة ألٌف اإلكراه إنما يكوف على من ىو      

وفو من تحت سطوة العدك كبين يديو، أما من بينو كبين األعداء آالؼ األمي اؿ كلكنو من شٌدة تعظيمو لهم ْك
سطوتهم يفعل ما يرضوف بو عنو كيقربو منهم كلو ذىب في سبيل ذلك دينو كذىبت في ذلك مصلحة المسلمين 
التي ال تكوف إال بالحكم بينهم بما أنزؿ اهلل كإقامػة شرع اهلل فيهم، فهذا دعػواه لئلكراه غير معتبرة، بل ىػو 

 لو فعل المعصية فضبلن عن فعل الكفر.ْائف كالخوؼ ال يبرر 
 كسأنقل لك من كبلـ العلماء ما يبين ضابط اإلكراه كيبين عدـ العذر بالخوؼ:    

 :ففيما يتعلق باإلكراه
كىو الذم يستولي عليو المشركوف سليماف آؿ الشيخ رحمو اهلل: كال يستثنى من ذلك إال المكره،  قاؿ الشيخ

ا كإال فعلنا بك كقتلناؾ، أك يأْذكنو فيعذبونو حتى يوافقهم، فيجوز لو الموافقة فيقولوف لو اكفر، أك أفعل كذ
 [ُِِ،صٖ.اىػ]الدرر السنية،جباللساف مع طمأنينة القلب باإليماف

حمد بن عتيق رحمو اهلل في حكم موافقة المشركين كإظهار الطاعة لهم: الحالة الثالثة: أف  كقاؿ الشيخ    
 خالفتو لهم في الباطن، كىو على كجهين:يوافقهم في الظاىر مع م

أف يفعل ذلك لكونو في سلطانهم مع ضربهم كتقييدىم لو، كيهددكنو بالقتل، فيقولوف لو: إما أف أحدىما:     
توافقنا كتظهر االنقياد لنا، كإال قتلناؾ، فإنو كالحالة ىذه يجوز لو موافقتهم في الظاىر مع كوف قلبو مطمئنان 

يمىاًف( ككما قاؿ تعالى )ًإالَّ أىٍف تػىتػَّقيو ، كما جباإليماف ًئنّّ بًاأٍلً ا رل لعمار حين أنزؿ اهلل تعالى )ًإالَّ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمى
هيٍم تػيقىاةن( فاْليتاف دلتا على الحكم كما نبو عن ذلك ابن كثير في تفسير آية آلو عمراف.  ًمنػٍ
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مع مخالفتو لهم في الباطن، كىو ليس في سلطانهم، كإنما حملو على الوجو الثاني: أف يوافقهم في الظاىر     
، فإنو في ىذه الحاؿ إما طمع في رياسة أك ماؿ أك مشحة بوطن أك عياؿ، أك ْوؼ مما يحدث في المآؿذلك 

بُّوا الٍ  نٍػيىا عىلىى يكوف مرتدان كال تنفعو كراىتو لهم في الباطن، كىو ممن قاؿ اهلل فيهم )ذىًلكى بًأىنػَّهيمي اٍستىحى حىيىاةى الدُّ
اًفرًينى( فأْبرىم أنو لم يحملهم على الكفر الجهل أك بغضو، كال محبة الباطل رىًة كىأىفَّ اللَّوى ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلكى ًْ ، اٍْل

 .] سبيل النجاة كالفكاؾ[اىػ“.كإنما ىو أف لهم حظان من حظوظ الدنيا فآثركه على الدين
 :كفيما يتعلق بالخوؼ

ًإالَّ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي اإلماـ محمد بن عبد الوىاب في كشف الشبهات: اْلية الثانية قولو تعالى: ) اؿ الشيخق 
ًئنّّ بًاإًليمىافً  ( فلم يعذر اهلل تعالى من ىػؤالء إال من أكره مع كوف قلبو مطمئنان باإليماف كأما غير ىػذا فقد كفر ميٍطمى

ان أك مداراة أك مشحة بوطنو أك أىلو أك عشيرتو أك مالو، أك فعلو على كجػو المزاح أك سػواء فعلو ْػوفبعد إيمانو، 
 .اىػلغير ذلك من األغػراض إال المكره

إلى آْر اْلية كفيها :  (من كفر باهلل من بعد إيمانو إال من أكره كقلبو مطمئن باإليماف (كقاؿ عند قولو تعالى:
فإذا كاف العلماء ذكركا : أنها نزلت في الصحابة لما فتنهم أىل   (لى اْلْرة ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا ع)

كذكركا : أف الصحابي إذا تكلم بكبلـ الشرؾ بلسانو مع بغضو لذلك كعداكة أىلو لكن ْوفان منهم أنو كافر مكة 
ْوفان منهم لكن قبل بعد إيمانو فكيف بالموحد في زماننا إذا تكلم في البصرة أك األحساء أك مكة أك غير ذلك 

 .[ ٖ/ َُ". ] الدرر السنية  اإلكراه
سليماف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد الوىاب رحمهم اهلل تعالى في رسالتو حكم مواالة أىل  كقاؿ الشيخ    

فنا قيل لهم كذبتم كأيضان  ًْ فما جعل اهلل الخوؼ عذران في اتباع ما يسخطو كاجتناب ما اإلشراؾ قاؿ: فإف قالوا 
يرضيو، ككثير من أىل الباطل إنما يتركوف الحق ْوفان من زكاؿ دنياىم، كإال فهم يعرفوف الحق كيعتقدكنو كلم 

 .يكونوا بذلك مسلمين
ا الًَّذينى آمىنيوا ال تػىتًَّخذيكا اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل أىٍكلًيىاءى بػىٍعضيهيمٍ : الدليل الثامن قولو تعالى: )كقاؿ أيضان      أىٍكلًيىاءي  يىا أىيػُّهى

هيٍم ًإفَّ اللَّوى ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمينى  ( فنهى سبحانو المؤمنين عن اتخاذ اليهود بػىٍعضو كىمىٍن يػىتػىوىلَّهيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍ
كىكذا حكم من تولى الكفار من المجوس كعباد كالنصارل أكلياء كأْبر أف من توالىم من المؤمنين فهو منهم، 

كلم يفرؽ تعالى بين الخائف كغيره بل أْبر تعالى أف الذين في قلوبهم مرض  –إلى أف قاؿ  – ألكثاف فهو منهما
يفعلوف ذلك ْوفان من الدكائر كىكذا حاؿ ىؤالء المرتدين ْافوا من الدكائر فزاؿ ما في قلوبهم من اإليماف بوعد 

قاؿ اهلل تعالى:  أىل الشرؾ ْوفان من أف تصيبهم دائرةاهلل الصادؽ بالنصر ألىل التوحيد فبادركا كسارعوا إلى 
( أ ىػ من كتاب الدالئل نى فػىعىسىى اللَّوي أىٍف يىٍأًتيى بًاٍلفىٍتًح أىٍك أىٍمرو ًمٍن ًعٍنًدًه فػىييٍصًبحيوا عىلىى مىا أىسىرُّكا ًفي أىنفيًسًهٍم نىاًدًمي)

 في حكم مواالة أىل اإلشراؾ.اىػ
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الحاكمين بالقوانين الوضعية ليست داْلة في اإلكراه قطعان، كإنما ىي بين ثبلثة كحاؿ ىؤالء الطواغيت     
 أحواؿ:

 _ إما أف يدع الحكم بالشرع استخفافان بحكم اهلل كرٌدان لو كبران كغركران كعنادان.    
 _ كإما أف يعتقد كجوبو كلكنو يعتقد أنو ال يناسب عصر الحضارة كالتقدـ كالديمقراطية.    
كإما أف يفعل ذلك ْوفان أف يغضب عليو طواغيت الكفر، كقد تبين لك من كبلـ األئمة أف الخوؼ ال _     

 يكوف عذران في ارتكاب المحـر فضبلن عن الكفر.
 كبالتالي فأيان كاف حالو من الثبلثة المتقدمة فإنو يكفر بذلك.    
 المستخٌفين باهلل كبأحكامو أنهم مكرىوف على كالعجيب أننا لم نسمع من أكلئك الطواغيت المشٌرعين مع اهلل    

ذلك بل نجدىم يفخركف بالديمقراطية كالعلمانية كيتباىوف بالمجالس التشريعية الشركية كيجعلونها رمز العدالة 
كالحضارة، كإنما نسمع تلك الدعاكل كالتزييف كالتبرير المستميت ألكلئك الطواغيت ممن نذركا أنفسهم للدفاع 

ذلوا شرع اهلل كنصركا الطواغيت كأنظمتهم الشركية عنهم ممن ي نتسبوف إلى العلم الشرعي ممن ْذلوا الحق ْك
 ككقفوا معهم في ْندقهم كتحت رايتهم ليحاربوا أىل التوحيد الصادقين.

 : كىي ]أف يحكم بالقوانين المخالفة لشرع اهلل جاىبلن[. كقبل الحكم ال بٌد أف تعلم أف الجهلػ الحالة السادسة
مانع من موانع التكفير، كلكن ليس بإطبلؽ، فالجهل يكوف صاحبو معذكران إذا لم يستطع رفعو عن نفسو كأف ينشأ 
في بادية بعيدة عن العلم كالعلماء، أك يكوف حديث عهد باإلسبلـ كلم يعلم حكم ما كقع فيو من الكفر، أما إف  

 يكوف معذكران.كاف يستطيع رفع الجهل عن نفسو ثٌم قٌصر في ذلك فإنو ال 
 كالجهل في ىذه المسألة يكوف على ثبلثة أكجو:

 الوجو األكؿ/ أف يجهل حكم الحكم بما أنزؿ اهلل.    
 الوجو الثاني/ أف يجهل حكم اهلل.    
 الوجو الثالث/ أف يجهل حكم من حكم بغير ما أنزؿ اهلل.    
، كذلك كأف يقوؿ: أنا ال أعلم أف الحكم بما أنزؿ : كىو أف يجهل حكم الحكم بما أنزؿ اهللفأما الوجو األكؿ    

اهلل كاجب كفرض، فهذا إف كاف يفهم العربية أك يستطيع أف يتحصل على ترجمة لمعاني القرآف أك يستطيع أف 
يسأؿ أىل العلم عن ذلك، أك يستطيع أف يرفع جهلو بأم كسيلة ممكنة ثٌم ييقٌصر أك ييعرض فإنو ال ييعذر بجهلو 

 معرفة الحق بالسؤاؿ عنو كالبحث عنو، كتفريطو ال يمنع مؤاْذتو.لتمكنو من 
: كىو أف يجهل أحكاـ اهلل، فإف بلغو القرآف كالسنة، أك استطاع معرفة الحق كذلك األمر في الوجو الثاني    

 بسؤاؿ أىل العلم كلكنو قٌصر في ذلك أك فٌرط فإنو ال ييعذر كىو مؤاْذ.
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اهلل: القاعدة الشرعية دلت على أف كل جهل يمكن المكلف دفعو، ال يكوف حجة القرافي رحمو  قاؿ اإلماـ    
للجاىل، فإف اهلل تعالى بعث رسلو إلى ْلقو برسائلو، كأكجب عليهم كافة أف يعلموىا، ثم يعملوا بها، فالعلم 

 اىػكالعمل بهما كاجباف، فمن ترؾ التعلم كالعمل، كبقي جاىبلن، فقد عصى معصيتين لتركو كاجبين.
رحمو اهلل: جاىل الحكم إنما يعذر إذا لم يقصر كيفرط في تعلم الحكم، أما إذا قصر أك  كقاؿ بن اللحاـ

 فرط فبل يعذر جزمان.اىػ
السيوطي رحمو اهلل: كل من جهل تحريم شيء مما يشترؾ فيو غالب الناس لم يقبل، إال أف  كقاؿ اإلماـ   

[ّٕٓ،صُعيدة يخفى فيها مثل ذلك.اىػ]األشباه كالنظائر،جيكوف قريب عهد باإلسبلـ، أك نشأ ببادية ب  
ابن قدامة رحمو اهلل أثناء كبلمو عن تارؾ الصبلة " فإف كاف جاحدان لوجوبها )أم الصبلة( نظر  كقاؿ اإلماـ

فيو، فإف كاف جاىبلن بو، كىو ممن يجهل ذلك كالحديث اإلسبلـ، كالناشئ ببادية، عيٌرؼ كجوبها كعيٌلم ذلك، كلم 
يحكم بكفره ألنو معذكر، فإف لم يكن ممن يجهل ذلك كالناشئ من المسلمين في األمصار كالقرل، لم يعذر كلم 
يقبل منو إدعاء الجهل، كحكم بكفره؛ ألف أدلة الوجوب ظاىرة في الكتاب كالسنة،ك المسلمين يفعلونها على 

ان هلل تعالى، كرسولو كإجماع األمة، كىو يصير الدكاـ، فبل يخفى كجوبها على من ىذا حالو، كال يجحدىا إال تكذيب
 [.ِٕٗ، صِمرتدان عن اإلسبلـ، كال أعلم في ىذا ْبلفان.]المغني،ج

ابن تيمية رحمو اهلل في الرد على المنطقيين : ) حجة اهلل برسلو قامت بالتمكن من العلم  كقاؿ شيخ اإلسبلـ
يكن إعراض الكفار عن استماع القرآف كتدبره مانع من ، فليس من شرط حجة اهلل علم المدعوين بها ، كلهذا لم 

قياـ حجة اهلل عليهم ، ككذلك إعراضهم عن المنقوؿ عن األنبياء كقراءة اْلثار المأثورة عنهم ال يمنع الحجة إذ 
 [ ُُّ-ُُِ/ُالمكنة حاصلة (. ] مجموع الفتاكل

إذا أْبر بوقوع األمر بالمعركؼ كالنهي عن في رسالتو األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر :)ك  كقاؿ رحمو اهلل
المنكر منها لم يكن من شرط ذلك أف يصل أمر اْلمر كنهي الناىي منها إلى كل مكلف في العالم  ، إذ ليس 
ىذا من شرط تبليغ الرسالة: فكيف يشترط فيما ىو من توابعهما ؟ بل الشرط أف يتمكن المكلفوف من كصوؿ 

 يسعوا في كصولو إليهم مع قياـ فاعلو بما يجب عليو كاف التفريط منهم ال منو.اىػ ذلك إليهم ثم إذا فرطوا فلم
رحمو اهلل في المقلد الذم تمكن من العلم كمعرفة الحق فأعرض: فالمتمكن المعرض مفٌرط  كقاؿ ابن القيم

 تارؾ للواجب عليو ال عذر لو عند اهلل.اىػ
الذم لم تقم عليو الحجة ىو الذم حديث عهد  محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل : إف كقاؿ الشيخ

فبل يكفر حتى يعرؼ، كأما  باإلسبلـ كالذم نشأ ببادية، أك يكوف ذلك في مسألة ْفية مثل الصرؼ كالعطف
أصوؿ الدين التي أكضحها اهلل في كتابو فإف حجة اهلل ىي القرآف، فمن بلغو فقد بلغتو الحجة.]مجموع مؤلفات 

 ىاب[الشيخ محمد بن عبد الو 
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إذا تبين ىذا فإف ىذا الزماف انتشر فيو العلم انتشاران لم يسبق لو مثيل فكثرت كسائل تلقي العلم من القنوات 
كاإلذاعات كاإلنترنت، كانتشرت الكتب المترجمة بأكثر لغات العالم، كأيضان ال يكاد يخلو بلد إسبلمي من كجود 

م إليها، كالحكم بالشريعة من األمور الظاىرة الواضحة في  علماء صادقين يبينوف حكم الحكم بالشريعة كالتحاك
كتاب اهلل، بل ىي من المعلـو من الدين بالضركرة؛ فإف األمر بالحكم بما أنزؿ اهلل كالنهي عن الحكم بغيره كذـ 

 خمر.الحاكم بغير ما أنزؿ اهلل كالمتحاكمين إلى الطاغوت أكثر في القرآف من آيات تحريم الربا كالزنا كشرب ال
: كىو أف يعلم بوجوب الحكم بما أنزؿ اهلل كحرمة الحكم بغيره كلكنو ال يعلم حكم من كأما الوجو الثالث

 حكم بالقوانين الوضعية.
فهذا جهلو بما يترتب على فعلو ال يمنع من لحوؽ الحكم بو، كال يشترط في لحوؽ حكم الكفر على فاعلو 

 ف اهلل نهى عنو.أف يعلم أف فعلو كفر إنما يكفي أف يعلم أ
فإذا علم اإلنساف أف اهلل حـر أمران ما كلم يعلم أنو كفر فإنو يكفر بفعلو كلو لم يعلم أف فعلو كفر كاألدلة على 

 ذلك كثيرة منها:
ػ أف الذين استهزؤكا بالصحابة كانوا يعلموف حرمة فعلهم كلم يكونوا يعلموف أنو كفر كمع ذلك حكم اهلل 

}كلئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض كنلعب قل أباهلل كآياتو كرسولو كنتم تستهزؤكف ال بكفرىم كما قاؿ تعالى:
 تعتذركا قد كفرتم بعد إيمانكم{.

ػ أف سلمة بن صخر البياضي رضي اهلل عنو كاف يعلم حرمة الجماع في نهار رمضاف كلكنو لم يكن يعلم أٌف 
جاء إلى النبي صلى اهلل عليو كسلم كأْبره فألزمو رسوؿ اهلل فعل المنهي يترتب عليو كفارة، فلما كقع على امرأتو 

 صلى اهلل عليو كسلم بالكفارة، كلم يسقطها لعدـ علمو بذلك.
ػ أف أكس بن أكس رضي اهلل عنو كاف يعلم حرمة الظهار كلم يكن يعلم بالكفارة بل لم يكن نزؿ الحكم 

ي صلى اهلل عليو كسلم فأنزؿ اهلل حينها األمر بالكفارة بالكفارة بعدي، فظاىر من امرأتو فجاءت تشكوا إلى النب
 كألـز رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أكسان بها.

ككذلك من شرب الخمر مع علمو بحرمتها فإنو يقاـ عليو الحد كال يعذر لكونو لم يعلم أف فيها حد، كمن 
منع من تكفيره جهلو بأٌف فعلو كفر، كمن دعا غير اهلل مع علمو أف اهلل نهى عن ذلك يكفر كيعٌد مشركان كال ي

استهزأ بالدين مع علمو بحرمة ذلك يكفر كلو جهل كوف ذلك كفر كىذا أمر كاضح، كعلى ذلك فإذا علم 
الحاكم كجوب الحكم بما أنزؿ اهلل كحرمة الحكم بغير ما أنزؿ اهلل ثم أصر على تحكيم القوانين الوضعية فإنو 

 يكفر.
اـ الحجة أف يفهمها فهمان تامان موجبان لبلىتداء، أـ يكفي أف يفهم مراد اهلل بأف ىل يشترط في قي مسألة/

 يعرؼ معنى كبلـ اهلل؟
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لقد ذكر العلماء أف قياـ الحجة يكوف بفهم المعنى الظاىر من األمر كالنهي، مثالو: أف يفهم أف معنى ال 
 قامت الحجة عليو. تفعل األمر بالترؾ، كمعنى افعل األمر بالفعل، فإذا فهم ذلك فقد

محمد بن إبراىيم آؿ الشيخ رحمو اهلل: إف الذين توقفوا في تكفير المعين، في األشياء التي قد  قاؿ الشيخ
يخفى دليلها، فبل يكفر حتى تقـو عليو الحجة الرسالية من حيث الثبوت كالداللة، فإذا أكضحت لو الحجة 

أك فهم كأنكر، ليس كفر الكفار كلو عن عناد، كأما ما علم  بالبياف الكافي كفر سواء فهم، أك قاؿ: ما فهمت،
الفو، فهذا يكفر بمجرد ذلك، كال يحتاج إلى تعريف سواء في األصوؿ أك  بالضركرة أف رسوؿ اهلل جاء بو ْك

 [ْٕ/ُالفركع ما لم يكن حديث عهد باإلسبلـ.اىػ] فتاكل الشيخ محمد بن إبراىيم 
حمو اهلل: كأصل اإلشكاؿ أنكم لم تفرقوا بين قياـ الحجة كفهم محمد بن عبد الوىاب ر  كقاؿ الشيخ

 أىٍكثػىرىىيمٍ  أىفَّ  تىٍحسىبي  الحجة، فإف أكثر الكفار كالمنافقين لم يفهموا حجة اهلل مع قيامها عليهم، كما قاؿ تعالى }أىـٍ 

ـً  ىيمٍ  ًإفٍ  يػىٍعًقليوفى  أىكٍ  يىٍسمىعيوفى   [.ًْْبيبلن{]الفرقاف، آية سى  أىضىلُّ  ىيمٍ  بىلٍ  ًإالَّ كىاألىنٍػعىا
كقياـ الحجة كبلوغها نػوع، كفهمهم إياىا نػوع آْػر، ككفرىم ببلوغها إياىم كإف لم يفهموىا نػوع آْػر، فإف 
أشكل عليكم ذلك، فانظركا قػولو صلى اهلل عليػو كسلم في الخػوارج: " أينما لقيتموىم فاقتلوىم " مع كونهم في 

عمل الصحابة معهم كقد بلغتهم الحجة، كلكن لم يفهموىا.اىػ]رسائل الشيخ  عصر الصحابة، كيحقر اإلنساف
 [ِْْ،صُمحمد بن عبد الوىاب ،ج

: " من المعلـو أف قياـ الحجة ليس معناه أف يفهم كبلـ اهلل كرسولو مثل فهم أبي بكر رضي اهلل كقاؿ أيضان 
بل من شيء يعذر بو فهو ك افر، كما كاف الكفار كلهم تقـو عليهم الحجة عنو، بل إذا بلغو كبلـ اهلل كرسولو، ْك

 ًعندى  الدَّكىابَّ  شىرَّ  [كقولو:}ًإفَّ ْٔيػىٍفقىهيوهي{]اإلسراء، آية  أىف أىًكنَّةن  عىلىى قػيليوًبًهمٍ  بالقرآف، مع قوؿ تعالى: _ }كىجىعىٍلنىا

 [َِِ،صُالوىاب،ج . ]رسائل الشيخ محمد بن عبديػىٍعًقليوفى{ الى  اٍلبيٍكمي الًَّذينى  الصُّمُّ  الٌلوً 
كمقصود الشيخ اإلماـ من فهم الحجة _ ىا ىنا _ أم  :عبد العزيز آؿ عبد اللطيف حفظو اهلل قاؿ الشيخ

الفهم الذم يقتضي االنتفاع كالتوفيق كاالىتداء، كما مثل لو بفهم الصديق رضي اهلل عنو، كأما قياـ الحجة فتقضي 
يٍػنىاىيمٍ  ثىميودي  حقق توفيق أك انتفاع، كما قاؿ اهلل تعالى }كىأىمَّااإلدراؾ كفهم الداللة، كاإلرشاد، كإف لم يت  فػىهىدى

 [.ُٕعىلىى اٍلهيدىل{]فصلت، آية  اٍلعىمىى فىاٍستىحىبُّوا
كيوضح ىذا ما ذكره تلميذه الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمو اهلل حيث قاؿ: كليس المراد بقياـ الحجة 

يفهمها من ىداه اهلل ككفقو، كانقاد ألمره، فإف الكفار قد قامت عليو حجة اهلل  أف يفهمها اإلنساف فهمان جليان كما
 [.ّٕ،صُُمع إْباره بأنو جعل على قلوبهم أكنة أف يفقهوه.اىػ]الدرر السنية؛ج

 

 كبعد ىذا أذكر كبلـ العلماء في حكم الحاكم بالقوانين الوضعية:
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قولو تعالى }كما أرسلنا من رسوؿ إاٌل لييطاع بإذف اهلل{  في تفسير البيضاكم رحمو اهلل تعالى اإلماـقاؿ     
كاف كافران مستوجب   -كإف أظهر اإلسبلـ-ككأنٌو احتٌج بذلك على أٌف الذم لم يرضى بحكمو [: »ْٔ]النساء: 

من  القتل، كتقريره أٌف إرساؿ الرسوؿ لٌما لم يكن إاٌل ليطاع، كاف من لم يطعو كلم يرض بحكمو، لم يقبل رسالتىو، ك 
 «.كاف كذلك كاف كافران مستوجب القتل

فأيٌما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفركضات، أك »...رحمو اهلل:  اإلسبلـ ابن تيمية شيخ كقاؿ
 ، الصياـ، أك الحج، أك عن التزاـ تحريم الدماء، كاألمواؿ، كالخمر، كالزنا، كالميسر، أك عن نكاح ذكات المحاـر

ر، أك ضرب الجزية على أىل الكتاب، كغير ذلك من كاجبات الدين كمحرماتو التي ال أك عن التزاـ جهاد الكفا
عذر ألحد في جحودىا كتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها، فإف الطائفة الممتنعة تقاتل عليها كإف كانت مقٌرة بها، 

تنعة إذا أصرت على ترؾ بعض كىذا مما ال أعلم فيو ْبلفان بين العلماء، كإنما اْتلف الفقهاء في الطائفة المم
السينن كركعتي الفجر ]أم سنة الفجر[ كاألذاف كاإلقامة، عند من ال يقوؿ بوجوبها كنحو ذلك من الشعائر، ىل 
تيقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أـ ال؟ فأٌما الواجبات كالمحرمات المذكورة كنحوىا فبل ْبلؼ في القتاؿ 

 عليها، كىؤالء
 .اىػىم ْارجوف عن اإلسبلـبل ن العلماء ليسوا بمنزلة البغاة... عند المحققين م 

 [.َّٓ،صِٖالفتاكل،ج ]مجموع                                                                                
: كمن أعظم شعائر اإلسبلـ الظاىرة: الحكم بالشريعة، بل إف االمتناع عن الحكم بالشريعة، ي عتبر قلتي

 امتناعان عن معظم شرائع اإلسبلـ.
نقياد لو، كالتسليم المطلق إليو، بحيث يكوف أكلى فيتضمن كماؿ اال" كأما الرضا بنبيو رسوالن :: قاؿ ابن القيم    

حاكم إال إليو، كال يحكم عليو غيره، كال يرضى بحكم ، كال ييتلقى الهدل إال من مواقع كلماتو، فبل بو من نفسو
من أذكاؽ حقائق اإليماف كمقاماتو، كال في  من أسماء الرب كصفاتو كأفعالو، كال في شيء ، ال في شيءتةغيره ألب

، بل إف الحكم بما أنزؿ شيء من أحكاـ ظاىره، كباطنو، كال يرضى في ذلك بحكم غيره، كال يرضى إال بحكمو
 [ُِٕ،صِن،جىو معنى شهادة أف محمدان رسوؿ اهلل. .]مدارج السالكي –تعالى  –اهلل 

محمد بن عبد الوىاب : " كمعنى شهادة أف محمدان رسوؿ اهلل ، طاعتو فيما أمر ، كتصديقو  ككما قاؿ الشيخ    
 فيما أْبر ، كاجتناب ما نهى عنو كزجر ، كأف ال يعبد اهلل إال بما شرع.

الحق ، كما ذا بعد الحق إال : ) فما حكم بو كتاب اهلل كسنة رسولو ، كشهد لو بالصحة ، فهو  قاؿ ابن كثير    
رً : )  -تعالى  –الضبلؿ ؟ كلهذا قاؿ  ًْ (  أم ريدُّكا الخصومات كالجهاالت إلى  ًإٍف كيٍنتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اٍْل

كتاب اهلل كسنة رسولو ، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم ، فدٌؿ  على أف من لم يتحاكم في محل النزاع إلى 
 تاب كالسنة ، كال يرجع إليهما في ذلك ، فليس مؤمنان باهلل ، كال باليـو اْلْر.الك
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في تفسير قولو تعالى }أفحكم الجاىلية يبغوف كمن أحسن من اهلل حكمان لقوـو يوقنوف{  رحمو اهلل تعالىكقاؿ     
الناىي عن كل شر ينكر تعالى على من ْرج عن حكم اهلل المحكم المشتمل على كل ْير [: »َٓ]المائدة: 

كعىدىؿى إلى ما سواه من اْلراء كاألىواء كاالصطبلحات التي كضعها الرجاؿ ببل مستند من شريعة اهلل كما كاف أىل 
الجاىلية يحكموف بو من الضبلالت كالجهاالت مما يضعونها بآرائهم كأىوائهم، ككما يحكم بو التتار من 

ْاف[ الذم كضع لهم الياسق كىو عبارة عن كتاب مجموع من  السياسات الملكية المأْوذة عن ملكهم ]جنكيز
أحكاـ قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية كالنصرانية كالملة اإلسبلمية كغيرىا، كفيها كثير من األحكاـ 

صلى  أْذىا من مجرد نظره كىواه، فصارت في بنيو شرعان متبعان يقدمونها على الحكم بكتاب اهلل كسنة رسوؿ اهلل
فبل صلى اهلل عليو كسلم فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتالو حتى يرجع إلى حكم اهلل كرسولو    هلل عليو كسلما

 «.ييحٌكم سواه في قليلو كال كثير
رؾ الشرع المحكم المنزؿ على محمد بن عبداهلل ْاتم األنبياء كتحاكم إلى غيره ػفمن ت: »كقاؿ رحمو اهلل

ٌدمها عليو؟ من فعل ذلك كفر بإجماع ػاكم إلى الياسق كقػف بمن تحة كفر، فكيػمن الشرائع المنسْو
 [ُُٗ،صُّ]البداية كالنهاية،ج«.المسلمين

فهذا اإلماـ بن كثير ينقل اإلجماع على كفر من تحاكم إلى القوانين المخالفة للشرع حتى لو كانت من شرائع 
ة، فإذا كاف ىذا حكم من تحاكم إلى تلك القوانين  كىو لم يضع تلك القوانين كلم يفرضها كيلـز -سماكية منسْو

فكيف بمن شٌرع تلك القوانين كاستبدؿ أحكاـ اهلل بها، كألـز الناس بالحكم بها كالتحاكم إليو؟! ال  -الناس بها
 شك أف ىذا أكلى بالكفر.
المحكيَّ  فمن كبلـ ابن كثير كشيخو أبي العباس ابن تيمية كغيرىما يتضح أف اإلجماعكأما قوؿ المؤلف ]  

فيمن كقع في التحليل كالتحريم أم تجويز حكم غير حكم اهلل إذ جعلوا الياسق كدين اإلسبلـ موصبلن إلى اهلل 
كمسألتنا المطركحة فيمن حكم بغير ما أنزؿ اهلل مع االعتراؼ بالعصياف ال مع القوؿ بأنو جائز ال محظور فيو أك 

 بأنو طريق للرضواف .
إلى قوؿ ابن كثير : فكيف بمن تحاكم إلى الياسق كقدمها عليو ا.ىػ ىؤالء جمعوا بين  –أيها القارئ  –ثم تنبو 

التحاكم إلى الياسق كتقديمو على شرع اهلل، فليس ذنبهم مجرد التحكيم الذم ىو عمل بل قارنو االعتقاد كىو 
 .[ التقديم

 ىذا كبلـ باطل من كجوه:
حاكم إلى غير الشرع، كمسألة تحكيم غير الشرع، ككبلـ ابن  : أف المؤلف ْلط بين مسألتين، مسألة التاألكؿ

كثير المذكور يتكلم فيو عن حكم التحاكم إلى الياسق، فهو لم يذكر حكم الذين يحكموف بالياسق، كإنما ذكر 
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حكم من يتحاكم إلى الياسق، كعند تأمل كبلمو يظهر لك حكم من يتحاكم إلى الياسق، كفيو إشارة إلى حكم 
 موف بالياسق من باب قياس األكلى.الذين يحك

كتوضيح المسألة: أٌف من ترؾ حكم اهلل كذىب ليتحاكم إلى غير شرع اهلل فإنو معرض عن حكم اهلل، دافع لو، 
ـه حكم غير اهلل على حكم اهلل،  لو لم يعتقد في قلبو تقديم حكم غير اهلل على حكم اهلل، كىذا كفر، حتى مقٌد

 اكمو إلى حكم غيره تقديم لحكم غير اهلل على حكم اهلل ىذه حقيقة فعلو.وي لحكم اهلل كتحتركى فإٌف 
كإذا كاف الذم يعرض عن حكم اهلل كيتحاكم إلى حكم غير اهلل كافر مع كونو لم يضع تلك القوانين كلم 
يحكم بها كلم ييلـز الناس بها، فكيف بمن كضع تلك القوانين كاستبدؿ أحكاـ الشرع بها كحكم بها كأمر 

 لحكم بها كالتحاكم إليها، فإف ىذا يكفر من باب أكلى.با
: تأمل مرة أْرل في كبلـ ابن كثير فإنو يتكلم عن التحاكم كىو فعل كلم يتطرؽ إلى االعتقاد، فهو  الثاني

يتكلم ىنا عن ترؾ حكم اهلل كالتحاكم إلى غيره، كىذا كفر عملي، كأما االعتقاد فإٌف من اعتقد أف الياسق طريق 
، كليست ىذه ىي المسألة التي يتكلم عنها ابن كثير كإنما يتكلم عن نو يكفر كلو لم يتحاكم إليوواف فإللرض

 اإلعراض عن حكم اهلل كالتحاكم إلى حكم غيره.
أف شيخ اإلسبلـ رحمو اهلل بٌين أف الطائفة الممتنعة عن إقامة بعض شرائع اإلسبلـ الظاىرة تكوف  الثالث:

كانت مقرة بها، كمن أعظم شعائر الدين الظاىرة إقامة أحكاـ الشرع، فكيف إذا كاف   ْارجة عن اإلسبلـ كإف
األمر ليس باالمتناع فقط بل زاد عليو باإلتياف بأحكاـ أْرل مخالفة كإلزاـ الناس بها، فهذا ْركجو من اإلسبلـ 

: بأف الدكلة التي ال من باب أكلى، بل قد أفتى بعض العلماء كالشيخ محمد بن إبراىيم آؿ الشيخ رحمو اهلل
ييحكم فيها بالشرع ال تعتبر دار إسبلـ حيث قاؿ رحمو اهلل: إف البلد التي ييحكم فيها بالقانوف ليس بلد إسبلـ 

 [.ِٖٗ/  ُِفيجب الهجرة منها " ] فتاكل الشيخ محمد بن إبراىيم: 
كاـ اإلسبلـ في جميع شؤكنها، فإذا ألنها إنما سيٌميت دار إسبلـ لظهور شعائر اإلسبلـ عليها كالرجوع إلى أح

فقدت ىذا األمر كصار الذم ييدير شؤكنها كينظم سياستها أحكاـ بشرية طاغوتية مضاىية ألحكاـ الشرع، فكيف 
 تكوف دار إسبلـ كالحكم الذم يسوسها حكم الطاغوت ال اإلسبلـ؟

كم شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كليس معنى ذلك كفر المسلمين الذين في تلك الببلد، بل يكوف حكمها كما ح
على مدينة ماردين حيث كاف يحكمها الكفار كأغلب شعبها من المسلمين، فقاؿ: لها حكم الدارين، فباعتبار 

 السلطة ىي دار كفر كباعتبار الشعب ىي دار إسبلـ.
نفسو نٌدان هلل : أف الحاكم بغير الشرع، مشٌرع مع اهلل، منازع هلل في ربوبيتو كحكمو كتشريعو، قد جعل الرابع

يضاده في شرعو كيعارضو في حكمو، سواء نسب تلك القوانين إلى الدين أك لم ينسبها، كىو بحكمو بغير شرع 
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اهلل ييعٌبد الناس لغير اهلل في التحاكم كيجعلهم يخضعوف كيرضخوف كيستسلموف كينقادكف لغير حكم اهلل كىذا  
 كفر كال ينفعو إقراره بالخطأ.

هم لحكم ربّْهم ْضوعه كرضوخه  ن إبراىيم آؿ الشيخ رحمو اهلل:قاؿ الشيخ محمد ب ْيضوع الناس كرضْو ك
ًلحيكم مىٍن ْلقهم تعالى ليعبدكه فكما ال يسجدي الخلقي إاٌل هلًل، كال يعبدكفى إاٌل إياه كال يعبدكف المخلوؽ، فكذلك 

 يد، الرءكؼ الرحيم.اىػيجب أف ال يرضخوا كال يخضعوا أك ينقادكا إالٌ لحيكم الحكيم العليم الحم
للشرع، كما لو قاؿ  قاؿ رحمو اهلل: "لو قاؿ من حٌكم القانوف أنا أعتقد أنو باطل فهذا ال أثر لو، بل ىو عزؿه ك 

 [.ٔ/ُٖٗ.]فتاكل الشيخ محمد بن إبراىيم،أحد: أنا أعبد األكثاف كأعتقد أنها باطلة
ـ، شرعية كانت أك كونية قدرية، من ْصائص يقوؿ الشنقيطي رحمو اهلل: لما كاف التشريع كجميع األحكا

الربوبية... كاف كل من اتبع تشريعان غير تشريع اهلل قد اتخذ ذلك المشٌرع ربان، كأشركو مع اهلل.اىػ] أضواء البياف 
ٕ/ُٔٗ.] 

ـه  الخامس: أف المتحاكم إلى حكم غير اهلل مقدـ حكم غير اهلل على حكم اهلل، كالحاكم بغير الشرع مقدّْ
ر لحكم اهلل مقدـ لحكم غيره، كال  حكمو على حكم اهلل شاء أـ أبى، فمن نٌحى شرع اهلل كحكم بغيره فهو مْؤ

ييعقل أف يعتقد أف اهلل أحكم الحاكمين كأف حكمو أعدؿ األحكاـ، كأنو سبحانو أمر بالحكم بشرعو، كنهى عن 
عرض عنو، كيأتي باألحكاـ الوضعية، الحكم كالتحاكم إلى ما يخالف شرعو، ثم ىو بعد ذلك يدع حكم اهلل، كي

كيحكم بها كيلـز الناس بها، كيحارب من ينهاه عن ذلك، ثم يزعم بعد ذلك أنو لم يقٌدـ حكمو على حكم اهلل، 
ر لحكم اهلل مقٌدـ لحكم غيره ال يشك في ذلك من عنده مسكة عقل.  إٌف ىذا مْؤ

فوف الكبلـ كيلوكف مقاصده فقاؿ: ]فمن ترؾ أف ابن كثير قطع الطريق على المدلسين الذين يحر  السادس:
ة كفرالشرع المحكم  [، أيكفري المنزؿ على محمد بن عبداهلل ْاتم األنبياء كتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسْو

ة التي أصلها من اهلل، كال يكفر بالتحاكم إلى الياسق إال إذا اعتقد أنها  بمجرد التحاكم إلى الشرائع المنسْو
 اف؟!طريق للرضو 

ىؤالء جمعوا بين التحاكم إلى الياسق كتقديمو على شرع اهلل، فليس ذنبهم مجرد التحكيم كأما قوؿ المؤلف ]
 [الذم ىو عمل بل قارنو االعتقاد كىو التقديم

ىذا ليس بصحيح ألف االعتقاد أمر قلبي ال يعلمو إال اهلل، كلكٌن تنصيبو للقوانين الوضعية للحكم بها بين 
عن حكم اهلل يعتبر تقديمان لها على حكم اهلل، كتأمل قوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل يتبين لك  الناس بدالن 

في الفتاكل أٌف من ترؾ حكم اهلل كحكم بغيره فإنو يعتبر مقٌدمان لحكم غير اهلل على حكم اهلل حيث قاؿ رحمو اهلل 
ذلك فهو من جنس التتار الذين يقدموف )كمن حكم بما يخالف شرع اهلل كرسولو كىو يعلم  :َْٔص ّٓج

 حكم الياسق على حكم اهلل كرسولو(.
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فانظر رحمك اهلل كيف أف شيخ اإلسبلـ بٌين أف من يحكم بما يخالف حكم اهلل كرسولو مع علمو يعتبر مقٌدمان 
يعتقد ذلك حكم غير اهلل على حكم اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم، كجعل ذلك ىو حقيقة فعلو كلم يشترط أف 

بقلبو كما ذىب إليو المؤلف، كىذه لوثة إرجائية كما أكثرىا عند المؤلف كستعرؼ في نهاية ىذا الكتاب شيئان منها 
 إف شاء اهلل.

فإف كاف المقصود أنهم اعتقدكا أنو [، بل قارنو االعتقاد كىو التقديم: ]كال أدرم ما المقصود من قوؿ المؤلف
حكموا بو، فهذا مناط بالتقديم من حكم اهلل فإنهم يكفركف بذلك كلو لم ي أفضل من حكم اهلل أك أنو أحق

 حكم مستقل.مستقل لو 
المنزؿ على محمد بن عبداهلل ْاتم ككبلـ ابن كثير يرد عليو، فإنو قاؿ قبل ذلك: فمن ترؾ الشرع المحكم 

ة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الي اسق كقٌدمها عليو؟ من فعل ذلك  األنبياء كتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسْو
 .اىػكفر بإجماع المسلمين

ة كفر، فلم يذكر التقديم في التحاكم إلى الشرائع  فبلحظ قولو: كتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسْو
ة مع كونها من عند اهلل فكيف بالياسق الذم ىو من كضع الكفار؟ ىذا كاضح، كبالتالي تعلم أف قولو  المنسْو

ر.كقدمها عليو  ٍعًلها الحىكىمى بين الناس فإنها بذلك مقدمة كحكم اهلل مْؤ  من لواـز جى
فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتالو حتى يرجع إلى حكم اهلل : أف ابن كثير رحمو اهلل قاؿ بعد ذلك: بعالسا
 .فبل ييحٌكم سواه في قليلو كال كثيرصلى اهلل عليو كسلم كرسولو 

كرسولو كيرجع عن التقديم عليهما، بل قاؿ حتى يرجع إلى حكم اهلل كرسولو  فلم يقل حتى يرجع إلى حكم اهلل
صلى اهلل عليو كسلم فبل يحكم سواه في قليل كال كثير، كبهذا تعلم أف لفظة التقديم إنما ىي من لواـز الحكم 

ْر لحكم اهلل شاء أـ بغير ما أنزؿ اهلل، فمن حكم بالقوانين كالوضعية بدالن عن حكم اهلل فهو مقٌدـ للقوانين كمؤ 
 أبى.

كنحن نسأؿ المؤلف: من ترؾ حكم اهلل كأتى بحكم غيره كحكم بو بدالن عن حكم اهلل، أال ييعتبر مقٌدمان حكم 
 غير اهلل على حكم اهلل؟

كمن نٌحى حكم اهلل كأعرض عنو، كأتى بحكم غيره كحكم بو بدالن عن حكم اهلل، ىل ييمكن أف يكوف ىذا 
ران ًلحكم غير مقٌدمان ًلحكم اهلل اهلل كىو قد حكم بو بدالن  كقد نحاه كتركو كأعرض عنو، كىل ييمكن أف يكوف مْؤ

 ؟!عن حكم اهلل
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 ** فصله **
اديث أنو ػة بقيامهم بكتاب اهلل، كبينت األحػر كقٌيدت الطاعػة كالة األمػاديث التي جاءت في طاعػكتأمل األح

واح عندنا فيو من اهلل برىاف، كذلك منعت من القياـ عليهم ما ػأتى بكفرو ب ر إال إذاػوز القياـ على كلي األمػال يج
 وا الصبلة.ػأقام

(. ود يقودكم بكتاب اهلل تعالى فاسمعوا لو كأطيعواػأسع دٌ ػجر عليكم عبد مي ػمٌ إف أي  قاؿ صلى اهلل عليو كسلم:)
 ركاه مسلم.

 (. ركاه مسلما لو كأطيعوااهلل فاسمعو  يقودكم بكتاب) لو استعمل عليكم عبد كفي لفظ:
ما أقاـ فيم كتاب اهلل سمعوا لو ار عليكم عبد حبشي مجدع ف)إف أمٌ  كفي ركاية الطبراني في المعجم الكبير:

 (.تعالى
، ما أقاموا كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم:)إٌف ىذا األمر في قريش، ال يعاديهم أحد إال كٌبو اهلل في النار على كجهو

 رم.( ركاه البخا الدين
 كلما سئل صلى اهلل عليو كسلم عن القياـ عليهم قاؿ:) ال ما أقاموا فيكم الصبلة(.

 كقاؿ في الحديث اْلْر )ال إال أف تركا كفران بواحان عنكم فيو من اهلل برىاف(.
عند تأملك في مجموع ما كرد في ىذا الباب تعلم أف تنحية حكم اهلل كالحكم بغيره كفر بواح، كذلك ألف 

صلى اهلل عليو كسلم نهى عن الخركج على كالة األمر ما داموا مسلمين، أما إذا ْرجوا من اإلسبلـ بكفر النبي 
لعهم، كبٌين النبي صلى اهلل عليو كسلم حالتين من الحاالت التي ييشرع فيها  بواح فإنو يجب القياـ عليهم ْك

فيها قد ارتكب كفران بواحان؛ إذا ال يصح أف القياـ على الحاكم، كذلك دليل على أف كبل الحالتين يكوف الحاكم 
يأمر النبي صلى اهلل عليو كسلم بطاعتهم ما لم يرتكبوا كفران بواحان ثٌم يأمر بالخركج عليهم كىم لم يرتكبوا كفران 
بواحان، فدؿ ذلك على أف الحاالت التي بٌين النبي صلى اهلل عليو كسلم فيها مشركعية الخركج على الحاكم ىي 

حبلت التي يكوف الحاكم فيها قد ارتكب الكفر البواح، كالحالتاف التي بٌين النبي صلى اهلل عليو كسلم فيها من ال
 مشركعية الخركج على الحاكم ىي:

األكلى: ترؾ إقامة الصبلة، فمشركعية القياـ عليهم عند تركهم إقامة الصبلة دليل على كفرىم بذلك، كلو لم 
 يهم ألنهم حينئذو لم يرتكبوا كفران بواحان.يكن كفران لما جاز الخركج عل

الثانية: عدـ إقامتهم فينا كتاب اهلل، ككجو الداللة على أف ذلك كفر بواح، أف الحكم ال يمكن أف يستقيم إال 
بالسمع كالطاعة، كلما قيد النبي صلى اهلل عليو كسلم الطاعة بإقامتهم كتاب اهلل فينا، دٌؿ ذلك على أنهم إف لم 

 فينا كتاب اهلل فبل سمع لهم كال طاعة. ييقيموا



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

96 

كال حقيقة كال معنى من بقاء الحاكم بغير سمع كطاعة، كإقامة ْليفة للمسلمين من أعظم كاجبات الدين، كال 
لعو كتنصيب  يمكن أف ييقر الشرع بقاء حاكم ال حقيقة لوجوده كال قيمة، فدٌؿ ذلك على كجوب القياـ عليو ْك

، ألنو إذا لم ييًقم فينا كتاب اهلل فسوؼ يقيم فينا غيره كيجعلو بدالن عن شرع اهلل كىذا ىو حاكم يقودنا بكتاب اهلل
عين المحاٌدة هلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم، فدؿ ذلك على أف عدـ إقامة كتاب اهلل كفر بواح، ييشرع فيو القياـ 

لعو.  على الحاكم ْك
كقع في التحليل كالتحريم أم تجويز حكم غير حكم أف اإلجماع المحكيَّ فيمن : ]قوؿ المؤلف ككذلك

 .[اهلل
أقوؿ: إف كبلـ المؤلف ىذا فيو إجماؿ، كاإلجماؿ في مقاـ التفصيل من صنيع أىل البدع الذين يعلموف أنهم 

 إف فصلوا لزمهم الحق كانكشف باطلهم.
 [.يحتمل أمرين:التحليل كالتحريم أم تجويز حكم غير حكم اهلل كقوؿ المؤلف:]

ألكؿ: إما أف يقصد حصر حقيقة التحليل كالتحريم في تجويز حكم غير حكم اهلل، كىذا باطل، فإف التحليل ا
 كالتحريم أعم كأشمل من ذلك.

الثاني: كإما أف يقصد التفسير بالمثاؿ فيكوف قولو:]تجويز حكم غير حكم اهلل[ من باب المثاؿ ال الحصر، 
كإذا سبرنا كبلـ المؤلف عرفنا أف ىذا اإلجماؿ من أجل التعمية كحتى لو قصد ىذا فإف كبلمو فيو إجماؿ، 

ألنو إف فصل لزمو أمر ينقض جميع حججو، لذلك اكتفى باإلجماؿ، كأنا بإذف اهلل كالتدليس، كىو لم يفصل 
 سأفصل كبلمو كأستخرج ما تهٌرب منو.

 :يكوف على ثبلث صور تجويز حكم غير حكم اهللإف 
لحكم بغير حكم اهلل مع علمو بأف اهلل نهى عن ذلك، فهذا كافر، كمناط كفره األكلى/ أف يعتقد جواز ا

 كبلـ اهلل كاستحبلؿ ما حٌرـ اهلل، كىذه يوافقنا عليها المؤلف.التكذيب ب
إف الحكم بغير حكم  :يقوؿ للناسكينسب ذلك إلى اهلل، كأف جٌوز للناس الحكم بغير حكم اهلل الثانية/ أف يي 

كذب على اهلل كاالفتراء على دينو، كىذه أيضان يوافقنا عليها هلل، فهذا كافر كمناط كفره الاهلل جائز في شرع ا
 المؤلف.

الحكم بغير شرع اهلل كالتحاكم إلى غير شرع اهلل كال  -أم يأذف لهم أك يسمح لهم –ييجٌوز للناس الثالثة/ 
يل كالتحريم، كىو غير مختص بالحكم ينسب ذلك إلى الدين، كإنما يجعل ذلك نظامان لدكلتو، كىذا ىو التحل

بغير ما أنزؿ اهلل، بل ىو عاـ في كل حبلؿ كاضح كمحرـو صريح، فإف الحاكم مأمور في الشرع أف ييحـر ما حرمو 
اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم، كيمنع الناس من ارتكابو، فإذا قٌرر في نظاـ الدكلة اإلذف بفعل ما حرمو اهلل 

كأٌف فاعلو ال يعتبر مجرمان حسب النظاـ كال يستحق العقوبة على فعلو حسب النظاـ، فهذا   كالسماح بارتكابو،
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عل نفسو نٌدان هلل، كىذه الصورة ىي كافر، كمناط كفره ىو تحليل ما حـر اهلل، كالتشريع مع اهلل، كىو بذلك قد ج
يم بالتجويز لييخرج معنى التحليل المؤلف كمن على شاكلتو، كىو إنما فٌسر التحليل كالتحر  اي يخالفنا فيهالت

ىو العمل القلبي أك التكذيب كالجحود كىذه كاهلل دسيسة إرجائية  عن حقيقتو كيجعل مناط الكفر فيو كالتحريم
 ْبيثة، كىذا ىو ديدف أىل البدع في لي أعناؽ النصوص كتحريف أقواؿ العلماء.

 تجويزان. فإف قيل: إف اإلذف كالسماح بفعل ما حرمو اهلل ال ييعتبر
 فالجواب: ال شٌك أف معنى الجواز ىو اإلذف بفعل الشيء كرفع الحرج كالذـ كالعقاب عن فاعلو.

كمن أذف كسمح بفعل ما حرمو اهلل كجعل ذلك نظامان، كرفع الحرج كالعقوبة عن مرتكب ما حرمو اهلل، كلم 
ك أف قد أحل للناس ما حرمو اهلل، كىو قد يعتبر مرتكب الحراـ مخالفان للنظاـ كال مجرمان في النظاـ، فهذا ال ش

جعل نفسو نٌدان هلل، يضع تشريعان كأنظمة كقوانين تعارض حكم اهلل، فهذا ينازع اهلل في ربوبيتو كسلطانو كحكمو 
 كتشريعو، كيقدـ حكمو على حكم اهلل، كيجعل حكمو أحق باالستسبلـ كاالنقياد من حكم اهلل.

بلصة المسألة نقوؿ ل كالتحريم أعم كأشمل من تجويز حكم غير حكم اهلل، فكل من أذف للناس : إف التحليْك
بفعل ما حرمو اهلل أك منعهم من فعل ما أمرىم اهلل بو، كجعل ذلك نظامان أك قانونان، كأبطل حكم الشرع في ذلك، 

ان أك قانونان، فإف فهو محلل لما حـر اهلل كمحـر لما أحل اهلل، كمشٌرع مع اهلل، سواء سمى فعلو تشريعان أك نظام
 المظاىر ال تيغير الحقائق.

 فهذه ثبلث صور كلها مكٌفرة كلكل صورة منها مناط مستقل في الحكم:
 فالصورة األكلى مناط الحكم فيها التكذيب بكتاب اهلل كاستحبلؿ ما حـر اهلل.

ما نص اهلل في كتابو على  كالصورة الثانية مناط الحكم فيها الكذب على اهلل كاالفتراء على دينو، لزعمو جواز
 حرمتو.

كالصورة الثالثة مناط الحكم فيها تحليل ما حـر اهلل أك تحريم ما أحل اهلل كمنازعة اهلل في ربوبيتو كحكمو 
 كتشريعو.

 كنحن نقوؿ للمؤلف كمن على شاكلتو:
 ما معنى التشريع؟

 التحليل كالتحريم؟اإليجاب ك أليس ىو 
 اإلذف كالمنع؟ك  سكما معنى التحليل كالتحريم ألي

 فمن يأذف بما منع اهلل منو، كيجعل ذلك نظامان عامان أليس قد أحل ما حـر اهلل؟
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كإذا كاف التشريع ىو اإليجاب كالتحليل كالتحريم، كاإليجاب كالتحليل كالتحريم ىو األمر كاإلذف كالمنع، فمن 
بفعل ما حرمو اهلل، أال يعتبر محلبلن كمحرمان، كمن   يأمر بفعل ما حرمو اهلل، أك يمنع من فعل ما أمر اهلل بو، أك يأذف

 كاف كذلك أال يعتبر مشٌرعان؟
 .......أعود لذكر أقواؿ العلماء:

صلى اهلل فمن ْالف ما أمر اهلل بو كرسولو »...عبد الرحمن بن حسن آؿ الشيخ رحمو اهلل تعالى:  الشيخقاؿ     
، أك طلب ذلك اتباعان لما يهواه كيريده فقد ْلع ربقة اإلسبلـ بأف حكم بين الناس بغير ما أنزؿ اهللعليو كسلم 

كاإليماف من عنقو كإف زعم أنو مؤمن، فإف اهلل تعالى أنكر على من أراد ذلك، كأكذبهم في زعمهم اإليماف لما 
 في ضمن قولو }يزعموف{ من نفي إيمانهم، فإٌف }يزعموف{ إنما يقاؿ غالبان لمن اٌدعى دعول ىو فيها كاذب

لمخالفتو ًلميوجبها كعملو بما يينافيها، يحٌقق ىذا قولو تعالى }كقد أمركا أف يكفركا بو{ ألف الكفر بالطاغوت ركن 
التوحيد، كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل ىذا الركن لم يكن موحدان، كالتوحيد ىو أساس اإليماف الذم تصلح 

ًمو، كما أٌف ذلك بيّْ  نه في قولو تعالى }فمن يكفر بالطاغوت كيؤمن باهلل فقد بو جميع األعماؿ كتفسيد بعدى
]فتح «.[ كذلك أف التَّحاكم إلى الطاغوت إيمافه بؤِٓاستمسك بالعركة الوثقى{ ]البقرة: 

 [ .ّٕٗ،صُالمجيد،ج
سيئل عما عندما  ب رحمهم اهلل تعالىاعبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوى الشيخكقاؿ     

م بو أىل السوالف من البوادم كغيرىم من عادات اْلباء كاألجداد ىل ييطلق عليهم بذلك الكفر بعد يحك
بعد التعريف فهو كافر، صلى اهلل عليو كسلم  مىن تحاكىم إلى غير كتاب اهلل تعالى كسنة رسولو»التعريف؟ فأجاب: 

 {«.قاؿ اهلل تعالى }كمن لم يحكم بما أنزؿ اهلل فأيلئك ىيمي الكافركف
إف فصل الدين عن الدكلة ىي صورة للتحاكم إلى الكتاب كالسنة »السورم رحمو اهلل تعالى:  أبو أيٌسيدقاؿ      

في عبلقة اإلنساف بربو من صبلة كصياـ كحج كغيرىا من الشعائر ثم التحاكم إلى غير الكتاب كالسنة في غير 
نة فهو ببل شك كافر، ككذلك من أْذ منهج حياتو ذلك، فمن أْذ صبلتو كصيامو كشعائره من غير الكتاب كالس

صلى اهلل عليو من مصدر آْر غير الكتاب كالسنة فهو كافر أيضان ألنو تحاكم إلى غير كتاب اهلل كسنة نبيو 
 «.كسلم
محمد رشيد رضا رحمو اهلل تعالى في تفسير قولو تعالى }كإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزؿ اهلل{ أف:  الشيخقاؿ     

عمدان كال سيما بعد دعوتو إليو صلى اهلل عليو كسلم اْلية ناطقة بأف من صٌد كأعرض عن حكم اهلل كرسولو »
 «.كتذكيره بو، فإنو يكوف منافقان ال ييعتدُّ بما يزعمو من اإليماف، كما يدعيو من اإلسبلـ

عند تفسيره لقولو تعالى }أفحكم معلقان على كبلـ الحافظ ابن كثير  أحمد شاكر رحمو اهلل تعالى الشيخقاؿ     
أقوؿ: أىفػىيىجيوز في شرع اهلل تعالى أف ييحكم المسلموف في ببلدىم بتشريع مقتبس عن :»الجاىلية يبغوف{ 
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تشريعات أكربا الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدْلو األىواء كاْلراء الباطلة، يغٌيركنو كيبدلونو كما يشاؤكف، ال 
إاٌل في  -فيما نعلم من تاريخهم-ة اإلسبلـ أـ ْالفها؟ إف المسلمين لم ييبلوا بهذا قط يبالي كاضعو أىكىافق ًشرع

ذلك العهد عهد التتار، ككاف من أسوأ عهود الظلم كالظبلـ، كمع ىذا فإنهم لم يخضعوا لو، بل غلب اإلسبلـ 
هم كشريعتهم، كبما أف التتار، ثم مزجهم فأدْلهم في ًشرعتو، كزاؿ أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دين

الحكم السيئ الجائر كاف مصدره الفريق الحاكم إذ ذاؾ، لم يندمج فيو أحد من أفراد األمم اإلسبلمية 
المحكومة، كلم يتعٌلموه كلم يعٌلموه أبناءىم، فما أسرع ما زاؿ أثره، أفرأيتم ىذا الوصف القوم من الحافظ ابن  

لقانوف الوضعي، الذم صنعو عدك اإلسبلـ جنكيز ْاف؟ ألستم ]الهجرم[ لذاؾ ا -في القرف الثامن-كثير 
تركنو يصف حاؿ المسلمين في ىذا العصر، في القرف الرابع عشر الهجرم؟ إاٌل في فرؽ كاحد أشرنا إليو آنفان: 
أف ذلك كاف في طبقة ْاصة من الحكاـ أتى عليها الزمن سريعان فاندمجت في األمة اإلسبلمية كزاؿ أثر ما 

ثم كاف المسلموف اْلف أسوأ حاالن، كأشد ظلمان كظبلمان منهم، ألف أكثر األمم اإلسبلمية اْلف تكاد صنعت، 
تندمج في ىذه القوانين المخالفة للشريعة، كالتي ىي أشبو شيء بذاؾ "الياسق" الذم اصطنعو رجله كافره ظاىري 

مها أبناء المسلمين كيفخركف بذلك آباءن الكفر، ىذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبوف لئلسبلـ، ثم يتعلٌ 
كأبناء، ثم يجعلوف مرٌد أمرىم إلى معتنقي ىذا "الياسق العصرم" كييحىقّْركف من يخالفهم في ذلك، كيسموف من 
يدعوىم إلى االستمساؾ بدينهم كشريعتهم "رجعيان" ك "جامدان" إلى مثل ذلك من األلفاظ البذيئة، بل إنهم 

قي في الحكم من التشريع اإلسبلمي، يريدكف تحويلو إلى "ياسقهم" الجديد بالهوينا كاللين أدْلوا أيديهم فيما ب
تارة، كبالمكر كالخديعة تارة، كبما ملكت أيديهم من السلطات تارات، كيصٌرحوف كال يستحيوف بأنهم يعملوف 

الدين الجديد، أعني ألحد من المسلمين أف يعتنق ىذا  -مع ىذا-على فصل الدكلة من الدين! أفيجوز إذف 
يىجوز لرجل مسلم أف يليى القضاء في ظل ىذا "الياسق العصرم" كأف يعمل بو كييعًرض عن  التشريع الجديد؟ أىكى 

شريعتو البٌينة؟ ما أظٌن أف رجبلن مسلمان يعرؼ دينو كييؤمن بو جملة كتفصيبل كيؤمن بأف ىذا القرآف أنزلو اهلل تعالى 
كتابان ميحكمان ال يأتيو الباطل من بين يديو، كال من ْلفو، كبأف طاعتو كطاعة سلم  صلى اهلل عليو ك على رسولو 

الذم جاء بو كاجبة قطعية الوجوب في كل حاؿ، ما أظنو يستطيع إاٌل أف يجـز صلى اهلل عليو كسلم الرسوؿ 
التصحيح كال اإلجازة، إف غير متردد كال متأكؿ، بأف كالية القضاء في ىذه الحاؿ باطلة بطبلنان أصليان، ال يلحقو 

واح، ال ْفاء فيو كال مداكرة، كال عيذر ألحد ػوح الشمس، ىي كيفره بػح كضػاألمر في ىذه القوانين الوضعية كاض
رارىا، فليحذر امرؤه لنفسو، ككل ػوع لها أك إقػفي العمل بها، أك الخض -كائنان من كاف-ممن ينتسب لئلسبلـ 

 «.امرئو حسيبي نفسو
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كمن حكم بغير ما أنزؿ  ) :ْٕٕٕفي تعليقو كتحقيقو لمسند اإلماـ أحمد عند الحديث رقم  حمو اهللر  كقاؿ    
كمن رضي عن ذلك كأقره فهو كافر، سواء أحكم بما يسميو شريعة أىل الكتاب أـ بما  اهلل عامدا عارفا فهو كافر.

ركج من الملة، أعاذنا اهلل من ذلك(.  يسميو تشريعا كضعيا. فكلو كفر ْك
اللهم إني ابرأ إليك من الضبللة كبعد: فإف أىل الريب »محمود شاكر رحمو اهلل تعالى:  الشيخكقاؿ     

كالفتن ممن تصٌدركا الكبلـ في زماننا ىذا قد تلمس المعذرة ألىل السلطاف في ترؾ الحكم بما أنزؿ اهلل 
لى التي أنزلها في كتابو كفي اتخاذىم تعالى كفي القضاء في األمواؿ كاألعراض كالدماء بغير شريعة اهلل تعا

قانوف أىل الكفر شريعة في ببلد اإلسبلـ... فهذا الفعل إعراض عن حكم اهلل تعالى كرغبة عن دينو، كإيثاره 
 -على اْتبلفهم-ألحكاـ أىل الكفر على حكمو سبحانو كتعالى، فهذا كفره ال يشكُّ فيو أحد من أىل القبلة 

عي إليو، كالذم نحن فيو اليـو ىو ىجر ألحكاـ اهلل تعالى عاٌمة ببل استثناء، كإيثاري في تكفير القائل بو كالدا
كتعطيله لكل ما في شريعة اهلل تعالى، بل بلغ مبلغ صلى اهلل عليو كسلم أحكاـو غيري حكمو في كتابو كسنة نبيو 

فمن احتٌج بهذين األثرين   االحتجاج على تفضيل أحكاـ القانوف الموضوع على أحكاـ اهلل تعالى المنزلة...
كغيرىما في غير بابها كصرفها إلى غير معناىا، رغبة في نصرة سلطاف أك احتياالن على تسويغ الحكم بغير ما 

 «.أنزؿ اهلل تعالى كرضي بتبديل األحكاـ، فحكم الكافر المصٌر على كفره معركؼ ألىل ىذا الدين
عالى في تفسير قولو تعالى }ألم تر إلى الذين يزعموف أنهم آمنوا عبد الرحمن السعدم رحمو اهلل ت الشيخقاؿ     

بما أنزؿ إليك{ أف: )الرد إلى الكتاب كالسنة شرط في اإليماف، فدؿ ذلك على أف من لم يرد إليهما مسائلى 
أمر  لشرع اهلل كتحكيمو، في كل االنقيادالنزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت ... فإف اإليماف يقتضي 

 . من األمور، فمن زعم أنو مؤمن، كاْتار حكم الطاغوت على حكم اهلل فهو كاذب في ذلك(
فصل الدين عن السياسة ىدـ لمعظم »جامع األزىر الشيخ محمد الخضر حسين رحمو اهلل تعالى:  شيخ قاؿ    

 «.حقائق الدين كال يقدـ عليو المسلموف إالٌ بعد أف يكونوا غير مسلمين
فالحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة اإلسبلمية إلحاد ككفر »...صالح بن إبراىيم البليهي:  لشيخاقاؿ     

كفساد كظلم للعباد، فبل يسود األمن كال تحفظ الحقوؽ الشرعية إاٌل بالعمل بشريعة اإلسبلـ كلها عقيدة كعبادة 
 ىو حكم بعمل مخلوؽ لمخلوؽ مثلو، ىو حكم كأحكامان كأْبلقا كسلوكان كنظامان، فالحكم بغير ما أنزؿ اهلل

بأحكاـ طاغوتية... كال فرؽ بين األحواؿ الشخصية كالعامة كالخاصة، فمن فٌرؽ بينها في الحكم فهو ملحده 
 «.زنديقه كافره باهلل العظيم

 ن الملة:محمد بن إبراىيم رحمو اهلل في أقساـ الحكم بغير ما أنزؿ اهلل الكفرية المخرجة م قاؿ الشيخ    
صلى الخامس: كىو أعظمها كأشملها كأظهرىا معاندة للشرع، كمكابرة ألحكامو، كمشاقة هلل تعالى كلرسولو     

كمضاىاة بالمحاكم الشرعية، إعدادان كإمدادان كإرصادان كتأصيبلن كتفريعان كتشكيبلن كتنويعان كحكمان اهلل عليو كسلم 
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صار اإلسبلـ مهٌيأة مكملة، مفتوحةي األبواب، كالناسي إليها أسرابه إثر كإلزامان... فهذه المحاكم في كثير من أم
أسراب، يحكم حٌكامها بينهم بما يخالف حيكم السنة كالكتاب، من أحكاـ ذلك القانوف، كتلزمهم بو كتقٌرىم 

 بعد ىذه عليو، كتيحتّْميوي عليهم، فأمُّ كيفرو فوؽ ىذا الكفر، كأم مناقضة للشهادة بأف محمدان رسوؿي اهلل
 [ُِٔ،صُٔ.]الدرر السنية،جالمناقضة

(  تكذيب لهم فيما اٌدعوه من اإليماف ، فإنو ال يجتمع  يػىٍزعيميوفى )  –تعالى  –إف قولو : كقاؿ رحمو اهلل    
مع  اإليماف في قلب عبد أصبلن ، بل أحدىما ينافي  -صلى اهلل عليو كسلم-التحاكم إلى غير ما جاء بو النبي 

صلى اهلل -الطاغوت مشتق من الطغياف كىو مجاكزة الحد ، فكل من حكم بغير ما جاء بو الرسوؿ اْلْر ، ك 
 [.َِٗ،صُٔفقد حكم بالطاغوت كحاكم إليو.]الدرر السنية،ج   -عليو كسلم

كبهذه النصوص السماكية التي ذكرنا يظهر غاية »...اإلماـ محمد أمين الشنقيطي رحمو اهلل تعالى:  الشيخقاؿ     
لظهور أف الذين يٌتبعوف القوانين الوضعية التي شرعها الشيطاف على لساف أكليائو مخالفة لما شرعو اهلل جل كعبل ا

على ألسنة رسلو ]عليهم الصبلة كالسبلـ[ أنو ال يشك في كفرىم كشركهم إاٌل من طمس اهلل بصيرتو كأعماه عن 
لهم كأعراضهم كأنسابهم كعقولهم كأديانهم، كفر نور الوحي... فتحكيم ىذا النظاـ في أنفس المجتمع كأموا

بخالق السموات كاألرض كتمٌرد على نظاـ السماء الذم كضعو من ْلق الخبلئق كلها كىو أعلم بمصالحها 
 [ِٗٓ،صّ.]أضواء البياف،جسبحانو كتعالى عن أف يكوف معو مشرعه آْر علوان كبيرا

كاإلشراؾ بو في عبادتو ، كلها بمعنى كاحد ، ال فرؽ بينهما ألبتة رحمو اهلل: " اإلشراؾ باهلل في حكمو ،  كقاؿ    
، فالذم يتبع نظامان غير نظاـ اهلل ، كتشريعان غير تشريع اهلل ، كالذم يعبد الصنم ،كيسجد للوثن ، ال فرؽ بينهما 

لعبدالرحمن  الحاكمية في تفسير أضواء البياف ألبتة بوجو من الوجوه ، فهما كاحد ، ككبلىما مشرؾ باهلل.]
 .[ ُِٔ/ٕباْتصار ، كانظر أضواء البياف للشنقيطي  ّٓ،  ِٓالسديس ص 

: كالعجب ممن ييحٌكم غير تشريع اهلل ثم يٌدعي اإلسبلـ كما قاؿ تعالى:}ألم تر إلى الذين كقاؿ رحمو اهلل    
وت كقد أمركا أف يكفركا بو يزعموف أنهم ءامنوا بما أنزؿ إليك كما أنزؿ من قبلك يريدكف أف يتحاكموا إلى الطاغ

كيريد الشيطاف أف يضلهم ضبلال بعيدا{ كقاؿ تعالى:}كمن لم يحكم بما أنزؿ اهلل فأكلئك ىم الكافركف{. ]أضواء 
 [.ّْٗ/ّالبياف 

إٌف رفع أحكاـ شرعية من أحكاـ اإلسبلـ معركؼ حكمها من »اهلل تعالى: رحمو عبداهلل بن قعود  الشيخكقاؿ     
بالضركرة كإحبلؿ قوانين كضعية من صنيع البشر مخالفة لها بدالن منها كالحكم بها بين الناس دين اإلسبلـ 

 .كحملهم على التحاكم إليها أٌف ذلك شرؾ باهلل في حكمو
الذم ييستخلص من كبلـ »كىو يعٌرؼ معنى الطاغوت أف:  محمد حامد الفقي رحمو اهلل تعالى الشيخقاؿ     

كل ما صرؼ العبد كصٌده عن عبادة اهلل تعالى كإْبلص الدين كالطاعة   :ىو الطاغوتأف رضي اهلل عنهم السلف 
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... كيدْل في ذلك ببل شك: الحكم بالقوانين األجنبية عن اإلسبلـ كشرائعو صلى اهلل عليو كسلم هلل كلرسولو
اهلل تعالى، من إقامة  كغيرىا من كل ما كضعو اإلنساف ليحكم بو في الدماء كالفركج كاألمواؿ، كليبطل بها شرائع

الحدكد كتحريم الربا كالزنا كالخمر كنحو ذلك مما أْذت ىذه القوانين تحللها كتحميها بنفوذىا كمنفٌذيها، 
 «كالقوانين نفسها طواغيت، ككاضعوىا كمركجوىا طواغيت...

منو مىًن اٌتخذ من كبلـ  كمثل ىذا كشرّّ »كىو يعلق على قوؿ ابن كثير رحمو اهلل تعالى في التتار:  كقاؿ أيضان     
الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء كالفركج كاألمواؿ، كيقٌدمها على ما عىًلم كتبين لو من كتاب اهلل كسنة 

فهو ببل شك كافر مرتد إذا أصر عليها كلم يرجع إلى الحكم بما أنزؿ اهلل كال ينفعو صلى اهلل عليو كسلم رسولو 
]فتح المجيد شرح كتاب التوحيد،  .عمل من ظواىر أعماؿ الصبلة كالصياـ كنحوىا أم اسم تسٌمى بو، كال أمٌ 

 طبعة أنصار السنة المحمدية[ -ّٔٗىامش ص: 
من أعظمها شران كأسوأىا عاقبة ما ابتلي بو كثيركف من كىو »حمود التويجرم رحمو اهلل تعالى:  الشيخقاؿ     
م الطاغوت من القوانين كالنظامات اإلفرنجية أك الشبيهة باإلفرنجية راح األحكاـ الشرعية كاالعتياض عنها بحكاطٌ 

كقد انحرؼ عن الدين بسبب ىذه »ثٌم أكرد بعض اْليات القرآنٌية كتابع: « المخالف كله منها للشريعة المحمدية
من دين  المشابهة فئاته من الناس، فمستقل من االنحراؼ كمستكثر، كآؿ األمر بكثير منهم إلى الردة كالخركج

اإلسبلـ بالكلية كال حوؿ كال قوة إاٌل باهلل العلي العظيم. كالتحاكم إلى غير الشريعة المحمدية من الضبلؿ البعيد 
كالنفاؽ األكبر... كما أكثري المعرضين عن أحكاـ الشريعة المحمدية من أىل زماننا... من الطواغيت الذين 

 [.ِِٔ،صُٔلسنية،ج.]الدرر اينتسبوف إلى اإلسبلـ كىم عنو بمعزؿ
عبد الرحمن السعدم رحمو اهلل في كتابو القوؿ السديد في شرح كتاب التوحيد، في باب من  كقاؿ الشيخ    

أطاع العلماء كاألمراء في تحريم ما أحلو اهلل أك تحليل ما حرمو فقد اتخذىم أربابان من دكف اهلل، قاؿ: كالواجب 
كأف يرٌد ما تنازع فيو الناس إلى اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم،  على كل أحد أف ال يتخذ غير اهلل حكمان،

كبذلك يكوف دين العبد كلو هلل كتوحيده ْالصان لوجو اهلل، ككل من حاكم إلى غير حكم اهلل كرسولو فقد حاكم 
 إلى الطاغوت، كإف زعم أنو مؤمن فهو كاذب.اىػ

: الثالثة/ من كاف -كر حاالت الحاكمين بغير ما أنزؿ اهللعند ذ -عبد الرزاؽ عفيفي رحمو اهلل  كقاؿ الشيخ    
منتسبان لئلسبلـ عالمان بأحكامو، ثم كضع للناس أحكامان، كىٌيأ لهم نيظمان، ليعملوا بها كيتحاكموا إليها، كىو يعلم 

ما أنزؿ كرسالة الحكم بغير  –أنها تخالف أحكاـ اإلسبلـ، فهو كافر ْارج من ملة اإلسبلـ.]شبهات حوؿ السنة 
 [.ّٔاهلل ص
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عبد العزيز آؿ محمد السلماف رحمو اهلل في كتابو)الكواشف الجلية في معاني الواسطية(: كال  كقاؿ الشيخ    
شك أف من أعرض عن كتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم كاعتاض عنهما بالقوانين الوضعية أنو كافر  

 كفران ناقبلن عن الملة اإلسبلمية.
 د ىذه النقوؿ الواضحة الصريحة في المسألة أعود إلى ما ذكره المؤلف من الشبهات:كبع    

ا أىنٍػزىؿى اللَّوي  قاؿ تعالى كىذا نص الفتول:  الفتول التي نقلها المؤلف من فتاكل اللجنة الدائمة كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم ًبمى
اًفريكفى  ا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى كىمىٍن لىٍم يىحٍ كقاؿ تعالى فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكى كىمىٍن لىٍم  كقاؿ تعالى كيٍم ًبمى

ا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى  كظلم أكبر،  لكن إف استحل ذلك كاعتقده جائزان فهو كفر أكبر، يىٍحكيٍم ًبمى
فإنو آثم  لرشوة أك مقصد آْر كىو يعتقد تحريم ذلك ؛كفسق أكبر يخرج من الملة، أما إف فعل ذلك من أجل ا

يعتبر كافران كفران أصغر، كفاسقان فسقان أصغر ال يخرجو من المٌلة ؛كما أكضح ذلك أىل العلم في تفسير اْليات 
 المذكورة.

في  البٌد لو أف يفصل كال شك أف المفتي في مثل ىذه المسائل المهمة كالعظيمة ،ىذا الجواب فيو إجماؿ    
، ْاصة كأف أكثر الناس يعلموف أف المستحل لما حرمو اهلل يكفر؛ تفصيبلن ال يدع السائل في حيرة كشك الجواب

فإف ىذا موضع إجماع في األمة، كال شك أف السائل في مثل ىذه المسألة يريد جوابان تفصيليان يزيل عنو الشبهات 
 كالظنوف.

يل في بياف حقيقة الحكم بغير ما أنزؿ اهلل الذم أفتى فيو ابن عباس كالرد على ىذه الفتول المجملة يكوف بالتفص
كغيره من السلف كحقيقة الحكم بغير ما أنزؿ اهلل الواقع في زماننا، كبعد ذلك ننػزؿ الحكم الشرعي على كل 

 صورة.
 فالحاكم بغير ما أنزؿ اهلل ال يخلوا من حالتين:    
في ذلك الكتاب كالسنة، كلكنو في بعض القضايا ا أنزؿ اهلل، كمصدره األكلى/ أف يكوف ملتزمان بالحكم بم    

يستبدلو بغيره، فهذا كفره كفر أصغر كعليو يحمل قوؿ ابن عباس  كالحكم دكف أف يبدؿ حكم اهلل أ يجور في
كغيره من السلف ألف ىذه ىي الصورة التي كانت موجودة في عهدىم، كىذا الصنف ىو الذم ال يكفر كفران 

 ماداـ أنو لم يستحل، أك يفضل أك يجوز الحكم بغير ما أنزؿ اهلل. أكبر
الثانية/ أف يبيدؿ حكم اهلل، كيضع القوانين المخالفة لحكم اهلل كيحكم بها بدالن عن حكم اهلل، فإف ىذا مشرع     

ائو كصفاتو، كىو دافع مع اهلل، قد جعل نفسو نٌدان هلل ينازعو في حكمو كتشريعو، كينازعو في ألوىيتو كربوبيتو كأسم
لحكم اهلل رادّّ لو مقدـ حكم غيره عليو، كىو بذلك يلـز الناس بالحكم بغير ما أنزؿ اهلل، كالتحاكم إلى غير حكم 
اهلل، كالخضوع كالرضوخ كاالنقياد لغير حكم اهلل، كىذا كافر كفران أكبر مخرجان من الملة كحتى لو قاؿ أْطأتي 

 كحكم اهلل أفضل.



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

114 

هم لحكم ربّْهم ْضوعه كرضوخه  محمد بن إبراىيم آؿ الشيخ رحمو اهلل: قاؿ الشيخ ْيضوع الناس كرضْو ك
ًلحيكم مىٍن ْلقهم تعالى ليعبدكه فكما ال يسجدي الخلقي إاٌل هلًل، كال يعبدكفى إاٌل إياه كال يعبدكف المخلوؽ، فكذلك 

 م الحميد، الرءكؼ الرحيم.اىػيجب أف ال يرضخوا كال يخضعوا أك ينقادكا إالٌ لحيكم الحكيم العلي
للشرع، كما لو قاؿ  قاؿ رحمو اهلل: "لو قاؿ من حٌكم القانوف أنا أعتقد أنو باطل فهذا ال أثر لو، بل ىو عزؿه ك     

 [.ٔ/ُٖٗ.]فتاكل الشيخ محمد بن إبراىيم،أحد: أنا أعبد األكثاف كأعتقد أنها باطلة
 نزؿ اهلل الكفرية المخرجة من الملة:كقاؿ رحمو اهلل في أقساـ الحكم بغير ما أ    

صلى اهلل الخامس: كىو أعظمها كأشملها كأظهرىا معاندة للشرع، كمكابرة ألحكامو، كمشاقة هلل تعالى كلرسولو 
كمضاىاة بالمحاكم الشرعية، إعدادان كإمدادان كإرصادان كتأصيبلن كتفريعان كتشكيبلن كتنويعان كحكمان عليو كسلم 

المحاكم في كثير من أمصار اإلسبلـ مهٌيأة مكملة، مفتوحةي األبواب، كالناسي إليها أسرابه إثر  كإلزامان... فهذه
أسراب، يحكم حٌكامها بينهم بما يخالف حيكم السنة كالكتاب، من أحكاـ ذلك القانوف، كتلزمهم بو كتقٌرىم 

ة بأف محمدان رسوؿي اهلل بعد ىذه عليو، كتيحتّْميوي عليهم، فأمُّ كيفرو فوؽ ىذا الكفر، كأم مناقضة للشهاد
 [ُِٔ،صُٔ.]الدرر السنية،جالمناقضة

كبهذه النصوص السماكية التي ذكرنا يظهر »...محمد أمين الشنقيطي رحمو اهلل تعالى:  الشيخ اإلماـكقاؿ     
ا شرعو اهلل جل غاية الظهور أف الذين يٌتبعوف القوانين الوضعية التي شرعها الشيطاف على لساف أكليائو مخالفة لم

كعبل على ألسنة رسلو ]عليهم الصبلة كالسبلـ[ أنو ال يشك في كفرىم كشركهم إاٌل من طمس اهلل بصيرتو كأعماه 
عن نور الوحي... فتحكيم ىذا النظاـ في أنفس المجتمع كأموالهم كأعراضهم كأنسابهم كعقولهم كأديانهم، كفر 

اء الذم كضعو من ْلق الخبلئق كلها كىو أعلم بمصالحها بخالق السموات كاألرض كتمٌرد على نظاـ السم
 [ِٗٓ،صّ.]أضواء البياف،جسبحانو كتعالى عن أف يكوف معو مشرعه آْر علوان كبيرا

كقاؿ رحمو اهلل: " اإلشراؾ باهلل في حكمو ، كاإلشراؾ بو في عبادتو ، كلها بمعنى كاحد ، ال فرؽ بينهما ألبتة     
نظاـ اهلل ، كتشريعان غير تشريع اهلل ، كالذم يعبد الصنم ،كيسجد للوثن ، ال فرؽ بينهما  ، فالذم يتبع نظامان غير

الحاكمية في تفسير أضواء البياف لعبدالرحمن  ألبتة بوجو من الوجوه ، فهما كاحد ، ككبلىما مشرؾ باهلل.]
 .[ ُِٔ/ٕباْتصار ، كانظر أضواء البياف للشنقيطي  ّٓ،  ِٓالسديس ص 

كمن  ) :ْٕٕٕفي تعليقو كتحقيقو لمسند اإلماـ أحمد عند الحديث رقم  أحمد شاكر رحمو اهلل الشيخكقاؿ     
كمن رضي عن ذلك كأقره فهو كافر، سواء أحكم بما يسميو شريعة  حكم بغير ما أنزؿ اهلل عامدا عارفا فهو كافر.

ركج من الملة، أعا  ذنا اهلل من ذلك(.أىل الكتاب أـ بما يسميو تشريعا كضعيا. فكلو كفر ْك
: الثالثة/ من كاف -عند ذكر حاالت الحاكمين بغير ما أنزؿ اهلل-كقاؿ الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي رحمو اهلل     

منتسبان لئلسبلـ عالمان بأحكامو، ثم كضع للناس أحكامان، كىٌيأ لهم نيظمان، ليعملوا بها كيتحاكموا إليها، كىو يعلم 
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كرسالة الحكم بغير ما أنزؿ  –فهو كافر ْارج من ملة اإلسبلـ.]شبهات حوؿ السنة أنها تخالف أحكاـ اإلسبلـ، 
 [.ّٔاهلل ص

بين   يكوف في المسائل المتنازع فيهاقاؿ المؤلف:] فإذا تقرر أنها مسألة اجتهادية فإف التكفير لؤلعياف ال    
 أىل السنة أنفسهم ، كإف الخبلؼ مانع من تكفير المعينين[.

قوؿ بأف كل مسألة اجتهادية ال يصح فيها التكفير لؤلعياف ال يصح، فتارؾ الصبلة بالكلية نكٌفره كلو  أقوؿ: ال    
كاف في المسألة ْبلؼ، فمن أْذ بقوؿ جمهور الصحابة كالتابعين في كفر تارؾ الصبلة كتبين لو أٌف فبلنان من 

يعاملو معاملة الكفار، كلو كاف في المسألة الناس ال يصلي ال في المسجد كال في بيتو فإٌف لو أف يحكم بكفره ك 
ْبلؼ ماداـ أنو اعتقد أٌف حكمو ىو الصواب كأنو الموافق للكتاب كالسنة، ىذا فيما كاف الخبلؼ فيو سائغان لو 
حظّّ من النظر كتحتملو بعض األدلة، كأما إف كانت المسألة كاضحة كحكمها كاضح كلكن ْفي ذلك على بعض 

 ،ه حقيقة المسألة أك لكونو أْطأ في تنزيل الحكم البلئق بها فإٌف ىذا الخبلؼ ال اعتبار لوأىل السنة لعدـ تصور 
لكوف من ْالف فيها أْطأ في تصورىا على حقيقتها كليست األدلة متضاربة فيها أك متعارضة، كمسألة تحكيم 

الوضعية لم يتصور المسألة تصوران  القوانين الوضعية من ىذا النوع، فإٌف أكثر من أفتى بعدـ كفر الحاكم بالقوانين
صحيحان، أك لم ييحط بالمسألة من جميع جوانبها؛ لذلك جاء حكمهم فيها ْاطئان، فإنهم قاسوىا على جور بعض 
الحكاـ في الدكلة األموية كالعباسية، كأنزلوىا منزلتها في الصورة كالحكم، كىذا ْطأ فادح فإٌف االْتبلؼ بين 

في رابعة النهار، فاألمويوف كغيرىم من الوالة الذين كاف يقع منهم الجور في الحكم  الصورتين أكضح من الشمس
كنحو ذلك لم يتركوا حكم اهلل كيضعوا القوانين الوضعية المخالفة للشرع بدالن عن أحكاـ الشرع كيلزموا الناس 

في الحكم، كإنما كاف يقع  بالحكم بها كالتحاكم إليها كإنما كاف حكمهم في األصل بالشرع كىو المصدر الوحيد
منهم جور كظلم في بعض األحكاـ دكف تقنين أك استبداؿ لحكم اهلل، بخبلؼ الطواغيت الذين استبدلوا أحكاـ 
الشرع بأحكاـ أْرل فإٌف ىؤالء كضعوا أحكامان مخالفة ألحكاـ الشرع كجعلوىا بدالن عنها، كالذم ييسوّْم بين 

 م بين النقيضين.الصورتين يجمع بين المتضادين كييسوّْ 
 كقاؿ النوكم في كتابو " رياض الصالحين "في تفسير ) بواحان ( أم ظاىران ال يحتمل تأكيبلن.قاؿ المؤلف:] 

كتنازعي أىل العلم تأكيله يمنع التكفير ؛ ألف للمكفر أف يأْذ قوؿ العلماء اْلْرين بما أف الخبلؼ سائغ بين 
 .أىل السنة كىم من أىل السنة[

س كل تأكيل يعتبر مانعان من التكفير، كليس كل تأكيل معتبره في الشريعة، بل البٌد أف يكوف ىذا أقوؿ: لي
التأكيل لو كجو في الشرع أك اللغة كتحتملو األدلة، كإال فإنو ما من مبتدع بل كال مشرؾ إال كتجد عنده بعض 

التأكيبلت التي استندكا إليها التأكيبلت التي سٌوغت لو ما يفعل، بل حتى كفار قريش كانت عندىم بعض 
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كاعتمدكا عليها في تبرير شركهم كما حكاه اهلل عنهم في آياتو من كتابو مثل قولو تعالى:}ما نعبدىم إال ليقربونا 
 إلى اهلل زلفى{ كقولو:} كيعبدكف من دكف اهلل ما ال يضرىم كال ينفعهم كيقولوف ىؤالء شفعاؤنا عند اهلل..{.

 ألسقطنا كثيران من أحكاـ الشرع، كألىملنا كثيران من نصوص الوحيين لوجود الخبلؼ. كلو أْذنا بهذا القوؿ
كالخبلؼ إف كاف سائغان فإف العالم يفتي بما تبين لو من األدلة كال يصح أف يكوف الخبلؼ مانعان من اعتبار 

 الدليل كمن تنزيل الحكم.
ده أك أْذىا من غيره ليست مسألة ظلم كمسألة الحكم بالقوانين الوضعية سواء كضعها الحاكم من عن

كمعصية فحسب بل ىي مسألة توحيد، كعبادة، كتشريع، كتحليل كتحريم، فبل يصٌح أف نقيسها على مسألة الظلم 
في الحكم مع التزاـ الحكم بالشريعة كعدـ التبديل، كالذين يخالفوننا في حكم الحاكمين بغير ما أنزؿ اهلل الذين 

وا بغيره أك استبدلوا بعض األحكاـ الشرعية بأحكاـ أْرل، لم ييعطوا المسألة حقها من النظر نٌحوا شرع اهلل كحكم
الصحيح، كلم يينػزلوىا منػزلتها الصحيحة قبل الحكم فيها، كمن ىنا دْل عليهم الخلل فهم جعلوىا معصية من 

تحريم لما أحل اهلل، كتشريع مع اهلل، قبيل الظلم، كغفلوا عن كونها منازعة هلل في ربوبيتو كتحليل لما حـر اهلل ك 
 كتعبيد الناس لغير اهلل في التحاكم.

ال أْالفك أف الشارع عٌلق الحكم بوصف) الكافر -أ:ب على الحجة األكلى يكوف بما يليكالجواقاؿ المؤلف:]
 :( على مجرد التحكيم بغير ما أنزؿ اهلل لكنني أقوؿ بأف الكفر ىنا أصغر ال أكبر لؤلدلة التالية

أف األْذ بعمـو اْلية يلـز منو تكفير المسلمين في أم حادثةو لم يعدلوا فيها بين اثنين حتى األب مع أبنائو  -ُ
ألف كاقعو أنو لما عصى ربو لم يحكم بما أنزؿ اهلل في نفسو ككجو ىذا البلـز ؛ بل كالرجل في نفسو إذا عصى ربو 

عالم كمن لم يعدؿ بين بنيو داْله في ما ليس ب امة تشمل كلأف لفظة ) مىٍن ( عامةه تشمل كل عالم ) كما ( ع
 عمـو )من( كمسألتو التي لم يعدؿ فيها داْلةه في عمـو ) ما( .

فالنصوص الدالة على عدـ كفر مثل ىذا ككل عاصو تكوف صارفةن لآلية من األكبر إلى األصغر  ألجل ىذا أجمع 
خوارج ىم المتمسكوف بعمومها في تكفير أىل المعاصي كالذنوب العلماء على عدـ األْذ بعمـو ىذه اْلية، إذ ال
 كلم يلتفتوا إلى الصوارؼ من األدلة األْرل .

كقد ضلَّت جماعة من أىل البدع من الخوارج كالمعتزلة في ىذا الباب فاحتجوا بآيات من   قاؿ ابن عبد البر :
اًفريكفى كىمىٍن لىٍم يىحٍ  كتاب اهلل ليست على ظاىرىا مثل قولو تعالى  ا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكى  . اىػ.كيٍم ًبمى

 ا.ىػ…أجمع العلماء على أف الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمَّد ذلك عالمان بو كقاؿ:
ىػ  ورين . بل لم يقل بو أحده قط " اكقاؿ محمد رشيد رضا :" أما ظاىر اْلية لم يقل بو أحده من أئمة الفقو المشه

 .ئر كظاىر اْلية تشمل حتى الصغائرفلعلَّو ال يرل الخوارج أيضان متمسكين بظاىر اْلية لكونهم ال يكفّْركف بالصغا
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ا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي  كقاؿ اْلجرم: كمما يتبع الحركرية من المتشابو قوؿ اهلل عز كجل  كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم ًبمى
اًفريكفى  فإذا رأكا اإلماـ الحاكم يحكم بغير الحق قالوا: قد  ثيمَّ الًَّذينى كىفىريكا ًبرىبًّْهٍم يػىٍعًدليوفى  عها كيقرءكف م  اٍلكى

كفر ، كمن كفر عدؿ بربو فقد أشرؾ، فهؤالء األئمة مشركوف ، فيخرجوف فيفعلوف ما رأيت ؛ ألنهم يتأكلوف ىذه 
 .اْلية ا.ىػ   

 ه اْلية على تكفير من ترؾ الحكم بما أنزؿ اهلل من غير جحود . ا ىػكقاؿ الجصاص :" كقد تأكلت الخوارج ىذ
كقاؿ أبو حياف :" كاحتجت الخوارج بهذه اْلية على أف كل من عصى اهلل تعالى فهو كافره كقالوا ىي نص في كل 

 من حكم بغير ما أنزؿ اهلل فهو كافر ا.ىػ
 [ألْذ بعمـو اْلية كأنو مذىب الخوارج ،  فكن حذران.توارد كلمات علماء األمة في ذـ ا –يا رعاؾ اهلل  –انظر 
أقوؿ: إٌف قولو تعالى: }كمن لم يحكم بما أنزؿ اهلل فأكلئك ىم الكافركف{ يشمل الكفر األكبر كالكفر     

األصغر على التفصيل الذم مٌر في الصفحات الماضية، كنحن ال نقوؿ بقوؿ الخوارج المارقين بل قولنا ْبلؼ 
 اللنا باْلية ْبلؼ استداللهم كىذا يتبين لك من كجوه:قولهم كاستد

أف الخوارج استدلوا بها على كفر من حكم بغير ما أنزؿ اهلل مطلقان، كنحن نفصل في المسألة على ما  األكؿ/    
 تقدـ ذكره فانتبو.

قوؿ جميع كال  كلو حصل أف أحد العلماء الذين يدعوف إلى الجهاد حملها على اإلطبلؽ فإف قولو شاذ كليس ىو
غالب مشايخ المجاىدين، كبالتالي فبل يعتبر رأيو رأيان للمنهج، بل لكل جواد كبوة، كمن المهم أف تعلم أنو لو قاؿ 
أحد بذلك كلم يكن قولو مبني على أصوؿ الخوارج فإنو ال يعتبر ْارجيان، بل مجتهدان مخطئان مادامت أصولو 

غي التنبو لو، فإف بعض العلماء يكوف على أصوؿ أىل السنة كالجماعة أصوؿ أىل السنة كالجماعة، كىذا أمر ينب
طؤه مردكد.  كلكن يشذ في مسألة مجتهدان فإنو ال يخرج من مذىب أىل السنة كالجماعة ْك

ب الكبيرة، ػن ال نكفر صاحػرتكب الكبيرة، كنحػوارج بنوا ذلك على أصلهم الضاؿ في تكفير مي ػأف الخ الثاني/    
ؤمن بإيمانو فاسق بكبيرتو، كإف مات كلم يتب فإنو تحت مشيئة اهلل إف شاء عفا ػب الكبيرة مػف صاحبل نقوؿ: إ

 عنو كإف شاء عذبو.
كأقواؿ العلماء التي ذكرىا المؤلف ىي فيمن يحكم بغير ما أنزؿ اهلل في بعض القضايا دكف أف يستبدؿ حكم     

كأقوالهم ىذه موافقة لقوؿ ابن عباس كغيره عندما سئلوا عن اهلل بحكم غيره مع التزامو بحكم اهلل في األصل، 
حكم الدكلة األموية، كليس مرادىم قطعان من نٌحى حكم اهلل كاستبدلو بحكم غيره؛ ألف الصورة التي كانت في 
عصرىم ىي الجور في بعض األحكاـ مع التزاـ شرع اهلل ككونو المصدر الوحيد للحكم، أما ترؾي حكم اهلل 

القوانين بدالن عنو فهذا لم يحصل في التاريخ إال في عهد التتار كما بعده، فبل يصح حمل أقواؿ العلماء كالحكم ب
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التي قصدكا بها ما كاف في الدكلة األموية كالعباسية كنحوىما، على الحكم الحاصل في زماننا، فإف بين الحالتين 
 بوف شاسع كبين الصورتين فرؽ كبير.

كمن على رأيو أف يأتونا بقوؿ عالم معتبر من العلماء المتقدمين يقوؿ: بأف تنحية حكم  كنحن نتحٌدل المؤلف    
 اهلل كاإلتياف بأحكاـ أْرل، كتعميمها على المحاكم تحكم بها بدالن عن حكم اهلل، أف ذلك ليس كفران أكبر.

ي مجلز عٌما احتج بو محمود شاكر رحمو اهلل في عمدة التفسير:  لم يكن سؤاؿ الخوارج ألب قاؿ الشيخ    
مبتدعة زماننا من القضاء في األمواؿ كاألعراض كالدماء بقانوف مخالف لشريعة اإلسبلـ، كال في إصدار قانوف 
ملـز ألىل اإلسبلـ باالحتكاـ إلى حكمو غير حكم اهلل في كتابو كعلى لساف رسولو صلى اهلل عليو كسلم، فهذا 

نو، كإيثار ألحكاـ أىل الكفر على حكم اهلل سبحانو كتعالى، كىذا كفر الفعل إعراض عن حكم اهلل، كرغبة عن دي
 [ُٕٓ/ْال يشك أحد من أىل القبلة على اْتبلفهم في تكفير القائل بو كالداعي إليو.]عمدة التفسير

 :ثبلثة أمورفرجحت احتماؿ إرادة األصغر ل] :المؤلف قاؿ
باْلية كفر ال ينقل عن الملة بإسناد صحيح ركاه ابن أف أصحاب ابن عباس كطاككس صرَّحوا بأف المراد   -أ 

نصر كابن جرير في تفسيره  . فهذا يغلّْب جانب احتماؿ إرادة الكفر األصغر فيصير من باب الظن الغالب كىو  
كاؼو لبلستدالؿ فإف أقواؿ أصحاب الرجل توضّْح قولو بل قد ييعلُّ كييضعَّف قوؿ الرجل إذا كاف أصحابو على 

 و كما فعل يحيى بن سعيد في تضعيف قوؿو البن مسعود ألف أصحابو على ْبلفو.ْبلؼ قول
نني ال أعرؼ أحدان من العلماء الماضين جعل قوال آْر البن عباس بناءن على ىذه الركاية كإنما من أ -ب 

أيضان مما  جعل منهم البن عباس قوال آْر اعتمد على ما ركم عنو من أنو فسر اْلية بالجحود كإسناده ضعيفه ثم
يقوّْم عدـ إرادة ابن عباس الكفر األكبر أف فتنة الخوارج في زمانو ككانوا متمسكين بهذه اْلية في التكفير ككانت 

 لو معهم مناظراته فتفسير اْلية بالكفر األكبر ال فائدة منو في الرد عليهم فتنبو ىيديت الرُّشد .
كفر دكف كفر ليس ضعفها شديدان ، فإنو قد كثق بعض أىل أف الركاية الضعيفة التي فيها التصريح بأنو   -ج

 العلم ىشاـ بن حجير فيعتضد بها في بياف معنى اْلثار الصحيحة كأف المراد بها كفر أصغر [.
؛ ألف ابن عباس قاؿ ذلك في عهد      أقوؿ: إٌف قوؿ بن عباس رضي اهلل عنهما ال يصح حملو على حكاـ اليـو

ف الدكلة األموية كانت تحكم بشرع اهلل كلكن كاف يحصل من بعض األمراء جور في األمويين، كمن المعلـو أ
ركا أحكاـ الشرع كيستبدلوىا بغيرىا، ىذا لم يحصل منهم على  الحكم على طوائف من الناس، كلكنهم لم يْؤ

عباس بقركف،  اإلطبلؽ، فإف استبداؿ أحكاـ الشرع بالقوانين الوضعية لم يحصل إال في عهد التتار بعد موت ابن
كأما حكاـ اليـو فقد نىحَّوا شرع اهلل كأتوا بالقوانين المخالفة كنصبوىا للحكم بين الناس، كألزموا الناس بها، كبين 
المسألتين فرؽ كبير، فالجور في الحكم في بعض القضايا مع التزاـ الحكم بالشريعة ليس كاستبداؿ أحكاـ 
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توضيحان في التفصيل السابق فبل نحتاج إلى التكرار، كلكن أحب أف أكرد  الشريعة بغيرىا، كىذه المسألة أشبعتيها
 ما قالو الشيخاف الفاضبلف أحمد كمحمود شاكر في ىذه المسألة:

ىذه اْلثار »العبلمة أحمد شاكر في "عمدة التفسير" تعليقان على أثر ابن عباس المشار إليو أف:  قاؿ الشيخ    
اء على ءالمنتسبين للعلم كمن غيرىم من الجر  ها المضللوف في عصرنا ىذا منعن ابن عباس كغيره مما يلعب ب

الدين يجعلونها عذران أك إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضيربت على ببلد اإلسبلـ، كىناؾ أثره عن أبي مجلز 
قضائهم بما يخالف  في جداؿ اإلباضية الخوارج إياه فيما كاف يصنع بعض األمراء من الجور فيحكموف في بعض

الشريعة عمدان إلى الهول أك جهبلن بالحكم، كالخوارج من مذىبهم أف مرتكب الكبيرة كافر، فهم يجادلوف يريدكف 
من أبي مجلز أف يوافقهم على ما يركف من كفر ىؤالء األمراء ليكوف ذلك عيذران لهم فيما يركف من الخركج عليهم 

ككتب عليهما أْي محمود « َُِِٔ»ك« َُِِٓ»رم ]تحت رقم[ بالسيف، كىذاف األثراف ركاىما الطب
فكتب أْي محمود محمد شاكر بمناسبة ىذين األثرين »ثم قاؿ: « محمد شاكر تعليقان نفيسان جدان قويان صريحان...

د اللهم إني أبرأ إليك من الضبللة، كبعد فإف أىل الريب كالفتن ممن تصٌدركا الكبلـ في زماننا ىذا ق»ما نٌصو: 
تلمس المعذرة ألىل السلطاف في ترؾ الحكم بما أنزؿ اهلل، كفي القضاء في األمواؿ كاألعراض كالدماء بغير 
شريعة اهلل التي أنزلها في كتابو كفي اتخاذىم قانوف أىل الكفر شريعة في ببلد اإلسبلـ، فلٌما كقف على ىذين 

عراض كالدماء بغير ما أنزؿ اهلل، كأف مخالفة شريعة اهلل األثرين، اتخذىما رأيان يرل صواب القضاء في األمواؿ كاأل
في القضاء العاـ ال تكفر الراضي عنها كالعامل عليها... كمن البٌين أف الذين سألوا أبا مجلز من اإلباضية إنما  

نهاىم  كانوا يريدكف أف ييلزموه الحجة في األمراء ألنهم في معسكر السلطاف، كألنهم ربما عصوا كارتكبوا بعض ما
فإف ىم تركوا شيئان منو عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبان، « َُِِٓ»اهلل عن ارتكابو، كلذلك قاؿ لهم في الخبر األكؿ 

كإذف فلم يكن سؤالهم عما احتج « يىعملوف بما يىعلموف أنو ذنب إنهم« »َُِِٔ»كقاؿ لهم في الخبر الثاني 
كاألعراض بقانوفو مخالف لشريعة اهلل، كال في إصدار قانوفو  بو مبتدعة زماننا من القضاء في األمواؿ أك الدماء

فهذا الفعل صلى اهلل عليو كسلم ملـز ألىل اإلسبلـ، باالحتكاـ إلى غير حكم اهلل في كتابو كعلى لساف نبيو 
 إعراضه عن حكم اهلل كرغبة عن دينو، كإيثاره ألحكاـ أىل الكفر على حكمو سبحانو كتعالى، كىذا كفره ال يشكُّ 

 .اىػفيو أحده من أىل القبلة على اْتبلفهم في تكفير القائل بو كالداعي إليو
فهذا الكبلـ من الشيخ أحمد شاكر كإقراره لكبلـ »األسيوطي في التعقيب على ىذا الكبلـ  قاؿ أبو إسراء    

تي نحن فيها اْلف أْيو كاضحه كضوح الشمس في التفرقة بين الحاؿ التي قصدىا ابن عباس كأبو مجلز كالحاؿ ال
كأف كبلمهما كارد في أمراء الجور الذين يحكموف في قضية أك قضايا بغير ما أنزؿ اهلل مع كوف الشريعة التي 
يحتكموف إليها ىي شريعة اإلسبلـ، كليس كاردان في من سن للناس قانونان مخالفان لشرع اهلل كألزمهم بالتحاكم 

 اىػ«.إليو
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إٌف الذم يواجهو العمل »...اكم في التعقيب على كبلـ الشيخ محمود شاكر كقاؿ الشيخ الدكتور صبلح الص
اإلسبلمي في كاقعنا المعاصر ليس ْلبلن عارضان أك انحرافان جزئيان في قضية من القضايا حاد فيها القاضي عن 

لله في أصل ق ْى اعدة الحق لهولن أك رشوة كما ىو حاؿ االنحرافات في ظل المجتمعات اإلسبلمية، كلكنو 
القانوف الواجب اإلتباع في حياة األمة، ىل ىو ف  ،النزاع التحاكم في الدين الذم يجب أف تيرٌد إليو األمور عند

الكتاب كالسنة أـ القوانين الوضعية التي تصدر عن البرلماف كالسلطة التشريعية؟ إنو يتعلق باإلجابة على ىذا 
 أـ لقوانين أكركبا؟ ىل تقـو الدكلة على تحكيم الشريعة السؤاؿ: لمن الحكم في دار اإلسبلـ؟ لشريعة اهلل

 «.اإلسبلمية؟ أـ على تحكيم القوانين الوضعية؟
كثانيان كل دليل يدؿ على عدـ كفر من ظلم بين اثنين كلم يعدؿ بل كمن ظلم مطلقان غيره كأيضان ]قاؿ المؤلف:     

 .[من كبائر الذنوب  ليس كفران بل كبيرةن ما ذكر ابن عبد البر من اإلجماع على أف الجور في الحكم 
أقوؿ: إٌف مسألتنا ليست الجور في الحكم، كلكنها التشريع مع اهلل كمنازعة اهلل في ربوبيتو كألوىيتو كأسمائو     

كصفاتو، كمنازعتو في الحكم ، كتحليل ما حـر اهلل كتحريم ما أحل اهلل، كتعبيد الناس لغير اهلل في التحاكم، 
 بأحكاـ البشر، إف بين المسألتين فرقان أيها المؤلف فانتبو! أحكاـ اهلل كاستبداؿ

 –كبعد اإلجابة على حججك الثبلث كإثبات أف اْلية محمولةه على الكفر األصغر ألفت نظرؾ ]قاؿ المؤلف:     
ه كبعض الناس دؿ حكم اهلل بحكم غير ػق من بػة قد ييراد بها الكفر األكبر كذلك في حػإلى أف اْلي –يا صاحبي 

ال يعرؼ معنى كلمة بدؿ فيظنها تشمل كل من حكم بغير حكم اهلل ك كلمة بدَّؿ في كبلـ أىل العلم ىو أف يضع 
 [.حكمان غير حكم اهلل زاعمان انو حكم اهلل أما من كضع حكمان غير حكم اهلل كلم يزعم أنو حكم اهلل فليس مبدالن 

و كزعػم أف ىػذا ىػو حكم اهلل فإنػو يعتبر مبٌدالن كجعل حكمان آْر مكانأقوؿ: صحيح أف مىػن بػٌدؿ حكم اهلل     
 حكم اهلل؟م أف الحكم اْلْر ىو ػالتبديل ال يكوف إال إذا زع على اهلل، كلكػن ىػل ان ككاذب لحكم اهلل

ىذه إف حقيقة التبديل في اللغة ىو كضع شيء مكاف آْر، بحيث ال يجتمع البديل كالمبدؿ في آف كاحد، ك     
 الحقيقة عينها كاقعة في إزاحة حكم اهلل ككضع آْر مكانو.

     
 كالتبديل الحاصل من الطواغيت في الحكم يقع على صورتين:    
تبديل حكم اهلل من الحرمة إلى الحل أك العكس، كمن يسمح كيأذف بفعل الفواحش كيجعل ذلك  األكلى/    

اهلل على فاعلو،  مجرمان في النظاـ، كيسقط الحد الذم شرعو كال يعتبر فاعل ذلك المحـرنظامان في دكلتو، 
 كيعاقب من سعى في إبطالو.



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

111 

كذلك الربا: بأف يسمح للبنوؾ التعامل بو، كيسمح للشعب الدْوؿ فيو، كال يعتبر الداْل فيو مجرمان في     
، كييمنع اْلمرين بالمعركؼ النظاـ، كييلـز المتعاقد على القركض الربوية بدفعها، كال يسمح للشرع بالحكم فيو

 كالناىين عن المنكر من إزالتو.
فهذه الصور كغيرىا ىي من تبديل حكم اهلل، فما حرمو اهلل كشرع فيو أحكامان ْاصة من عقوبات كغيرىا،     

 أحلو النظاـ كأسقط عنو ما شرع اهلل فيو.
، كمن يجعل حكم السرقة ار بأف الفعل جريمةمع اإلقر  تبديل حكم اهلل في الحدكد كالجنايات كنحوىا الثانية/    

قد جعل الحكم المخالف بدالن عن  كنحو ذلك، فهذاالسجن أك الغرامة بدؿ القطع، أك السجن مكاف القصاص، 
 حكم اهلل، بحيث أسقط حكم اهلل كجعل غيره مكانو.

إلى ىذا األمر على حقيقتو  كال ينبغي النظر إلى مثل ىذه الصور كغيرىا نظرة سطحية جوفاء، بل إف الناظر    
كىو التشريع مع اهلل، كىو إلزاـ  يعلم يقينان أف ىذا التبديل ىو عين المحاٌدة هلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم،

الناس بالخضوع كالرضوخ لغير اهلل كحكمو، كمعارضة أحكاـ اهلل بأحكاـ غيره، كىو عين االستهانة باهلل كبأحكامو، 
 كعدـ رضىن بو، كىو نبذه لشرع اهلل كتأْير لحكم اهلل كتقديم لحكم غيره، كىو التمرد كىو صدّّ عن حكم اهلل

على اهلل كأحكامو، كىو دفع لما جاء بو النبي صلى اهلل عليو كسلم، كىو إعراض عن اتباع النبي صلى اهلل عليو 
 كسلم، كىو نقض لشهادة أال إلو إال اهلل كأف محمدان رسوؿ اهلل.

: " كأما الرضا بنبيو رسوالن : فيتضمن كماؿ االنقياد لو ، كالتسليم المطلق إليو ، بحيث يكوف  قيمقاؿ ابن ال    
أكلى بو من نفسو ، فبل يتلقى الهدل إال من مواقع كلماتو ، كال يحاكم إال إليو ، كال يحكم عليو غيره ،  كال 

و ،  كال في شيء  من أذكاؽ حقائق اإليماف يرضى بحكم غيره ألبتة ، ال في شيء من أسماء الرب كصفاتو كأفعال
كمقاماتو ، كال في شيء من أحكاـ ظاىره ، كباطنو ، كال يرضى في ذلك بحكم غيره ، كال يرضى إال بحكمو ، بل 

 [.ُِٕ،صِىو معنى شهادة أف محمدان رسوؿ اهلل. .]مدارج السالكين،ج –تعالى  –إف الحكم بما أنزؿ اهلل 

 إبراىيم رحمو اهلل في أقساـ الحكم بغير ما أنزؿ اهلل الكفرية المخرجة من الملة: محمد بنقاؿ الشيخ     
صلى : كىو أعظمها كأشملها كأظهرىا معاندة للشرع، كمكابرة ألحكامو، كمشاقة هلل تعالى كلرسولو الخامس    

ريعان كتشكيبلن كتنويعان كحكمان كمضاىاة بالمحاكم الشرعية، إعدادان كإمدادان كإرصادان كتأصيبلن كتفاهلل عليو كسلم 
كإلزامان... فهذه المحاكم في كثير من أمصار اإلسبلـ مهٌيأة مكملة، مفتوحةي األبواب، كالناسي إليها أسرابه إثر 
أسراب، يحكم حٌكامها بينهم بما يخالف حيكم السنة كالكتاب، من أحكاـ ذلك القانوف، كتلزمهم بو كتقٌرىم 

م، فأمُّ كيفرو فوؽ ىذا الكفر، كأم مناقضة للشهادة بأف محمدان رسوؿي اهلل بعد ىذه عليو، كتيحتّْميوي عليه
 [.ُِٔ،صُٔ.]الدرر السنية،جالمناقضة
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هم لحكم ربّْهم ْضوعه كرضوخه ًلحيكم مىٍن ْلقهم تعالى ليعبدكه فكما  كقاؿ رحمو اهلل: ْيضوع الناس كرضْو ك
إياه كال يعبدكف المخلوؽ، فكذلك يجب أف ال يرضخوا كال يخضعوا أك ال يسجدي الخلقي إاٌل هلًل، كال يعبدكفى إاٌل 

 ينقادكا إالٌ لحيكم الحكيم العليم الحميد، الرءكؼ الرحيم.اىػ
للشرع، كما لو قاؿ  قاؿ رحمو اهلل: "لو قاؿ من حٌكم القانوف أنا أعتقد أنو باطل فهذا ال أثر لو، بل ىو عزؿه ك     

 [.ٔ/ُٖٗ.]فتاكل الشيخ محمد بن إبراىيم،د أنها باطلةأحد: أنا أعبد األكثاف كأعتق
 محمد بن عثيمين رحمو اهلل: الحكم بغير ما أنزؿ اهلل ينقسم إلى قسمين: قاؿ الشيخ    
كييجعل أف يبطل حكم اهلل ليحل محلو حكم آْر طاغوتي، بحيث ييلغى الحكم بالشريعة بين الناس،  :حدىاأ    

، كالذين يينحوف األحكاـ الشرعية في المعاملة بين الناس كيحلوف محلها القوانين بدلو حكمان آْر من كضع البشر
، كىو كفر مخرج عن الملة؛ ألٌف ىذا جعل فهذا ال شك أنو استبداؿ بشريعة اهلل سبحانو كتعالى غيرىاالوضعية، 

عز كجل.]كتاب فقو نفسو بمنزلة الخالق، حيث شرع لعباد اهلل ما لم يأذف بو اهلل، بل ما ْالف حكم اهلل 
 [.َٔالعبادات ص

كتأمل قوؿ اإلماـ محمد األمين الشنقيطي رحمو اهلل: اإلشراؾ باهلل في حكمو، كاإلشراؾ بو في عبادتو، كلها     
بمعنى كاحد، ال فرؽ بينهما ألبتة، فالذم يتبع نظامان غير نظاـ اهلل، كتشريعان غير تشريع اهلل، كالذم يعبد الصنم 

 ، ال فرؽ بينهما ألبتة بوجو من الوجوه ، فهما كاحد ، ككبلىما مشرؾ باهلل.اىػ،كيسجد للوثن
إٌف رفع أحكاـ شرعية من أحكاـ اإلسبلـ معركؼ حكمها من »اهلل تعالى: رحمو الشيخ عبداهلل بن قعود كقاؿ     

كم بها بين الناس دين اإلسبلـ بالضركرة كإحبلؿ قوانين كضعية من صنيع البشر مخالفة لها بدالن منها كالح
 .كحملهم على التحاكم إليها أٌف ذلك شرؾ باهلل في حكمو

كالمقصود أف من أحل ما حـر اهلل أك حـر ما أحل اهلل، أك غير الحد الذم شرعو اهلل، يعتبر مبٌدالن لحكم اهلل     
ل حكم اهلل، كلو لم ينسب ذلك إلى الشرع، كلو فعل ذلك كنسبو إلى الشرع يكوف قد ارتكب مكفرين تبدي

 كالكذب على اهلل.
،  -رحمو اهلل  –ل العلم ال سيما اإلماـ أحمد بن تيمية ػبياف معنى ) عدـ االلتزاـ ( من كبلـ أىقاؿ المؤلف]

و المشهور ػ: كتكفير تارؾ الصبلة ى-رحمو اهلل  –اؿ ػرؾ المستمر كما يتصوره بعضهم قػرادؼ التػو ال يػكأن
ن الصحابة كالتابعين . كمورد النزاع ىو فيمن أقر بوجوبها كالتـز فعلها كلم يفعلها ػور عن جمهور السلف مػالمأث
 ا.ىػ

الحظ قولو " التـز فعلها كلم يفعلها " يفيد أف معنى االلتزاـ غير معنى المداكمة على الفعل فقد يكوف الرجل 
قدم قلبي ال فعلي ؛ لذا لما أراد ابن تيميو الذم ينبني على تركو الكفر أمر ع ـملتزمان لها لكنو ال يفعلها ، فااللتزا

بعد النقل  –التعبير بااللتزاـ الفعلي قيده بوصف )الفعلي ( ثم لم يجعلو مكفران لذاتو بل ألمر آْر عقدم فقاؿ 
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: أف ال يجحد كجوبها ، لكنو ممتنع من التزاـ فعلها كبران أك حسدان أك بغضان هلل كرسولو ، فيقوؿ: اعلم -المتقدـ 
اهلل أكجبها على المسلمين ، كالرسوؿ صادؽ في تبليغ القرآف ، كلكنو ممتنع عن التزاـ الفعل استكباران أك أف 

حسدان للرسوؿ ، أك عصبية لدينو ، أك بغضان لما جاء بو الرسوؿ ، فهذا أيضان كفر باالتفاؽ ، فإف إبليس لما ترؾ 
عالى باشره بالخطاب ، كإنما أبى كاستكبر ككاف من السجود المأمور بو لم يكن جاحدان لئليجاب ، فإف اهلل ت

 الكافرين ا.ىػ
كىو الكبر كالحسد أك بغض رؾ االلتزاـ الفعلي مكفران لذاتو، بل لما احتف بو اعتقاد كفرم،فبلحظ أنو لم يجعل ت

 اهلل كرسولو .
لبلعتقاد ، فإف قيل: ما فبهذا يتبين بجبلء أف ترؾ االلتزاـ ليس تركان للفعل كلو على كجو اإلصرار بل ترؾ  

 معنى ) عدـ االلتزاـ ( ؟
فيقاؿ : معناه ترؾ المأمور لدافع عقدم كفرم كاإلباء كاالستكبار كىكذا...مع اعتقاد كجوبو على نفسو كعلى 

: لكنو ممتنع من التزاـ فعلها كبران أك حسدان أك بغضان هلل  –قريبان  -المسلمين كما في كبلـ ابن تيمية المتقدـ 
 ولو. ثم ذكر إبليس مثاالن لغير الملتـز كىو موجب طاعة اهلل على نفسو لكنو ترؾ إباء كاستكباران[كرس

 نو من كجوه:في ىذا الكبلـ ْلط كتلبيس أبيٌ 
مع ترؾ العمل بو بالكٌلٌية ال يكوف  -أم اإلقرار بوجوبو، كالعـز على فعلو –/ أنو جعل التزاـ الفعل الوجو األكؿ

ترف بأمر قلبي كالجحود أك االستكبار أك البغض، كىذا ال يصح بهذا اإلطبلؽ بل ىو مخالف مكفران إال إذا اق
 لمنهج أىل السنة كالجماعة، كالمسألة فيها تفصيل:

ػ إف كاف مقران باإلسبلـ كادعى التزامو بو كمع ذلك ترؾ جنس العمل فإنو يكوف كافران بتركو العمل الذم ىو     
اإليماف عند أىل السنة كالجماعة قوؿه كاعتقاد كعمل، فمن ترؾ العمل بالكلية ترؾ  شرط صحة في اإليماف؛ فإفٌ 

 ركنان من أركاف اإليماف التي ال يصح اإليماف إال بها.
 شيئا ذلك من يفعل كلم كالحج كالصـو كالزكاة بالصبلةقر أ من إف يقولوف قوما أف رتي ْبً كأي  :الحميدم قاؿ    
 ذلك تركو أف علم إذا جاحدا يكن لم ما مؤمن فهو يموت حتى القبلة مستدبر رهظه مسند يصلي أك يموت حتى
بلؼ الصراح باهلل الكفر ىذا فقلت القبلة كاستقباؿ الفركض يقر كاف إذا إيمانو في  رسولو كسنة اهلل كتاب ْك

 .اىػالمسلمين كفعل
ؤمنان إيمانان ثابتان في قلبو بأف اهلل فرض اإلسبلـ بن تيمية رحمو اهلل :من الممتنع أف يكوف الرجل مكقاؿ شيخ     

عليو الصبلة كالزكاة، كالصياـ، كالحج، كيعيش دىره ال يسجد هلل سجدة، كال يصـو من رمضاف، كال يؤدم هلل 
زكاة، كال يحج إلى بيتو، فهذا ممتنع، كال يصدر ىذا إال مع نفاؽ في القلب كزندقة ال مع إيماف صحيح. 

 [.ُٕٖ،صٕ]مجموع الفتاكل ج
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بن عياض رحمو اهلل : ))ميز أىل البدع العمل من اإليماف، كقالوا: إف فرائض اهلل ليس من  كقاؿ الفضيل    
اإليماف، كمن قاؿ ذلك فقد أعظم الفرية، أْاؼ أف يكوف جاحدان للفرائض رادان على اهلل عز كجل أمره.]السنة 

 [.ّٕٔ،صِلئلماـ عبد اهلل بن أحمد بن حنبل،ج
لو ادعى التزامو بالصبلة كمع ذلك تركها بالكلية أك كاف تركو لها ىو األغلب فإننا نحكم عليو بالكفر ػ كذلك     

لوجود مناط الحكم كىو الترؾ، كال نلتفت إلى ما في قلبو؛ ألننا لسنا مكلفين بأْذ الناس بما في قلوبهم كإنما 
تولى السرائر؛ كتارؾ الصبلة كردت نصوص ْاصة الواجب علينا أف نأْذىم بالظاىر كنحكم عليهم بالظاىر كاهلل ي

تفيد كفره كعلقت الحكم بالترؾ كما في قولو صلى اهلل عليو كسلم:) العهد الذم بيننا كبينهم الصبلة فمن تركها 
فقد كفر( ركاه أىل السنن كقولو صلى اهلل عليو كسلم :) بين الرجل كبين الشرؾ أك الكفر ترؾ الصبلة( ركاه 

 ذا جمهور الصحابة كالتابعين.مسلم، كعلى ى
بن عبد اهلل العقيلي رحمو اهلل: ما كاف أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يركف شيئان من  قاؿ شقيق    

 األعماؿ تركو كفر غير الصبلة. ركاه الترمذم.
ذلك أصٌر على ػ كذلك لو امتنع من فعل الواجب الصريح أك تػىٍرًؾ المحـر الواضح مع أمره كتهديده كمع     

الترؾ أك امتنع من الفعل فإنو يكفر بذلك ألنو ال يمكن أف يعلم أٌف اهلل أمره بالفعل كأنٌو يؤجر على االمتثاؿ 
كيعاقب على الترؾ كأٌف امتثالو ْير لو في دنياه كأْراه ثٌم ىو بعد ذلك يمتنع مع أمره كتهديده فإٌف ىذا ال يكوف 

 قط من مسلم.
 أكجب اهلل بأف مقران  بقلبو مؤمنا يكوف رجبل أف العادة في يتصور كالابن تيمية رحمو اهلل:  اإلسبلـ قاؿ شيخ    
 يقتل حتى فيمتنع بالصبلة األمر كلي يأمره بو جاء كما كسلم عليو اهلل صلى النبي لشريعة ملتزما الصبلة عليو

 ىذا كاف أفعلها ال أنى غير وجوبهاب مقر أنا قاؿ كلو كافرا إال يكوف ال قط الباطن في مؤمنا ذلك مع كيكوف
 جعل أك اهلل كبلـ فيو ما أف أشهد كيقوؿ الحش في المصحف يلقي أْذ لو كما منو اكذب الحاؿ ىذه مع القوؿ
 مؤمن أنا قاؿ فإذا القلب إيماف يتناف التي األفعاؿ من ذلك كنحو اهلل رسوؿ أنو أشهد كيقوؿ األنبياء من نبيا يقتل

 .القوؿ من أظهره مايف كاذبا كاف الحاؿ ىذه مع بقلبي
 التي بالواجبات إلزامهم فيجب كنحوىم اإلسبلـ ديار أىل من الممتنعين غير فأمارحمو اهلل:  كقاؿ ابن تيمية    
 ال كاف فمنك، ذل كغير المعامبلت في بالعهود كالوفاء األمانات أداء من كغيرىا الخمس اإلسبلـ مباني ىي

 إفٌ  ثم العلماء بإجماع يصلى حتى عوقب امتنع فاف بالصبلة يؤمر فإنو كنسائهم جالهمر  من الناس جميع من يصلى
 قولين على فاسقا أك مرتدا أك كافرا يقتل كىل قتل كإال تاب فإف فيستتاب يصل لم إذا قتلو يوجبوف أكثرىم

 من فأما، وجوببال اإلقرار مع كىذا كفره يقتضى السلف أكثر عن كالمنقوؿ كغيره أحمد مذىب في مشهورين
 [ّٔٓص ِٖ. ] مجموع الفتاكل جباالتفاؽ كافر فهو الوجوب جحد
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فأيٌما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفركضات، أك الصياـ، أك الحج، أك عن التزاـ : كقاؿ رحمو اهلل
، أك عن التزاـ جهاد الكفار، أك  تحريم الدماء، كاألمواؿ، كالخمر، كالزنا، كالميسر، أك عن نكاح ذكات المحاـر

ضرب الجزية على أىل الكتاب، كغير ذلك من كاجبات الدين كمحرماتو التي ال عذر ألحد في جحودىا كتركها 
التي يكفر الجاحد لوجوبها، فإف الطائفة الممتنعة تقاتل عليها كإف كانت مقٌرة بها، كىذا مما ال أعلم فيو ْبلفان 

ة الممتنعة إذا أصرت على ترؾ بعض السينن كركعتي الفجر ]أم سنة العلماء، كإنما اْتلف الفقهاء في الطائف بين
الفجر[ كاألذاف كاإلقامة، عند من ال يقوؿ بوجوبها كنحو ذلك من الشعائر، ىل تيقاتل الطائفة الممتنعة على تركها 

قين من أـ ال؟ فأٌما الواجبات كالمحرمات المذكورة كنحوىا فبل ْبلؼ في القتاؿ عليها، كىؤالء عند المحق
 [.َّٓ،صِٖ.اىػ]مجموع الفتاكل،جىم ْارجوف عن اإلسبلـبل العلماء ليسوا بمنزلة البغاة... 

 كالمؤلف يوافقنا في تكفير الممتنع كلكنو يقسمو إلى قسمين:    
–رؾ لذات الحكم كىو مصر على الترؾ مع مقاتلتو على الحكم بما أنزؿ اهلل فهذا كافر ااألكؿ/ تقاؿ المؤلف:] 

 ألنو دليل على عدـ إقراره بوجوبها . –رامة كال ك
رؾ الحكم بما أنزؿ اهلل ْوفان من غيره إذ ىو كإف كاف حاكمان إال أنو محكـو من جهة من ىو أقول منو االثاني / ت

 [.فمثل ىذا ال يدؿ قتالو على أنو غير مقر بالوجوب . كاهلل أعلم.
عة فالمؤلف يوافقنا على كفره كلكنو أْطأ في مناط الكفر أما القسم األكؿ كىو االمتناع عن تطبيق الشري    

حيث جعل مناط كفر الممتنع ىو العمل القلبي كىو عدـ اإلقرار كىذا بسبب لوثتو اإلرجائية مع أنو لو تأمل كبلـ 
ف شيخ اإلسبلـ لتبين لو أف الطائفة الممتنعة عن بعض شرائع اإلسبلـ الظاىرة تكفر كلو كانت مقٌرة بالوجوب كأ

فأيٌما طائفة امتنعت من بعض الصلوات  مناط كفرىا ىو االمتناع كعدـ التسليم، قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية:
المفركضات، أك الصياـ، أك الحج، أك عن التزاـ تحريم الدماء، كاألمواؿ، كالخمر، كالزنا، كالميسر، أك عن نكاح 

، أك عن التزاـ جهاد الكفار، أك ضرب الجز  ية على أىل الكتاب، كغير ذلك من كاجبات الدين ذكات المحاـر
فإف الطائفة الممتنعة تقاتل عليها كمحرماتو التي ال عذر ألحد في جحودىا كتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها، 

، كإنما اْتلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا كإف كانت مقٌرة بها، كىذا مما ال أعلم فيو ْبلفان بين العلماء
على ترؾ بعض السينن كركعتي الفجر ]أم سنة الفجر[ كاألذاف كاإلقامة، عند من ال يقوؿ بوجوبها كنحو أصرت 

ذلك من الشعائر، ىل تيقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أـ ال؟ فأٌما الواجبات كالمحرمات المذكورة كنحوىا فبل 
بمنزلة البغاة... بل ىم ْارجوف عن  ْبلؼ في القتاؿ عليها، كىؤالء عند المحققين من العلماء ليسوا

 [.َّٓ،صِٖاإلسبلـ.اىػ]مجموع الفتاكل،ج
كىو كونو يترؾ الحكم بما أنزؿ اهلل كيحكم بغيره ْوفان ممن ىو أقول -ره المؤلف ػالذم ذك القسم الثانيكأما     

حرمات فضبلن عن تقسيم غير صحيح ؛ كذلك ألٌف الخوؼ ال يكوف عذران في فعل الم -منو أنو ال يكفر بذلك 
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االمتناع عن تحكيم الشريعة كالحكم بالقوانين الوضعية التي ىي من المكفرات، ثٌم إٌف كثيران من المشركين 
األصليين أك القبوريين الذين يٌدعوف اإلسبلـ يمتنعوف عن قبوؿ الحق ْوفان من أسيادىم فهل يعتبر ذلك أيضان 

 مانعان من تكفيرىم.
ؿ اهلل تعالى:} كإذ يتحاجوف في النار فيقوؿ الضعفاء للذين استكبركا إف كنا لكم تبعان فهل ألم يقرأ المؤلف قو     

 انتم مغنوف عنا نصيبان من النار * قاؿ الذين استكبركا إنا كل فيها إف اهلل قد حكم بين العباد{.
القوؿ يقوؿ الذين  كلو ترل إذ الظالموف موقوفوف عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض كقوؿ اهلل سبحانو:}    

استضعفوا للذين استكبركا لوال أنتم لكنا مؤمنين * قاؿ الذين استكبركا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن 
الهدل بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين * كقاؿ الذين استضعفوا للذين استكبركا بل مكر الليل كالنهار إذ تأمركننا 

كا الندامة لما رأكا العذاب كجعلنا األغبلؿ في أعناؽ الذين كفركا ىل أف نكفر باهلل كنجعل لو أندادا ، كأسر 
 يجزكف إال ما كانوا يعملوف{.

 فهل كاف ْوفهم من أسيادىم مانعان من كفرىم كمؤاْذتهم؟    
كالخوؼ ليس ىو اإلكراه، فإف اإلكراه أف يكوف تحت سطوتهم كتحت أيديهم كفي قبضتهم كيعذبونو     

 الخوؼ فهو أف يخاؼ بطشهم كىو ليس تحت قبضتهم.كييهددكنو، كأما 
من كفر باهلل من بعد  )سليماف بن عبداهلل آؿ الشيخ رحمو اهلل:" الدليل الرابع عشر قولو تعالى : قاؿ الشيخ    

فحكم تعالى حكمان ال يبدؿ أف من رجع من دينو إلى الكفر فهو كافر ، سواءن كاف لو عذر ْوفان …اْلية  (إيمانو 
أك أىلو أـ ال كسواءن كفر بباطنو أـ بظاىره دكف باطنو كسواءن كفر بفعالو أك مقالو أك بأحدىما على  نفسو أك ماؿ و

دكف اْلْر ، كسواءن كاف طامعان في دنيا ينالها من المشركين أـ  ال ، فهو كافر على كل حاؿ إال المكره كىو في 
اكفر كإال قتلناؾ أك ضربناؾ ، أك أْذه المشركوف فضربوه  لغتنا المغصوب فإذا أكره اإلنساف على الكفر كقيل لو

كلم يمكنو التخلص إال بموافقتهم جاز لو موافقتهم في الظاىر بشرط أف يكوف قلبو مطمئنان باإليماف أم ثابتا 
 .معتقدا لو كأما إف كافقهم بقلبو فهو كافر كلو كاف مكرىا ". ]حكم مواالة أىل اإلشراؾ[ 

كىو الذم يستولي عليو المشركوف فيقولوف لو اكفر، أك : كال يستثنى من ذلك إال المكره، كقاؿ رحمو اهلل    
أفعل كذا كإال فعلنا بك كقتلناؾ، أك يأْذكنو فيعذبونو حتى يوافقهم، فيجوز لو الموافقة باللساف مع طمأنينة 

 [ُِِ،صٖ.اىػ]الدرر السنية،جالقلب باإليماف
ًإالَّ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي الوىاب في كشف الشبهات: اْلية الثانية قولو تعالى: )اإلماـ محمد بن عبد  قاؿ الشيخك 

ًئنّّ بًاإًليمىافً  ( فلم يعذر اهلل تعالى من ىؤالء إال من أكره مع كوف قلبو مطمئنان باإليماف كأما غير ىذا فقد كفر ميٍطمى
لو أك عشيرتو أك مالو أك فعلو على كجو المزاح أك سواء فعلو ْوفان أك مداراة أك مشحة بوطنو أك أىبعد إيمانو، 

 .اىػلغير ذلك من األغراض إال المكره
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إلى آْر اْلية كفيها :  (من كفر باهلل من بعد إيمانو إال من أكره كقلبو مطمئن باإليماف (قولو تعالى: كقاؿ عند
: أنها نزلت في الصحابة لما فتنهم أىل  فإذا كاف العلماء ذكركا  (ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على اْلْرة )

كذكركا : أف الصحابي إذا تكلم بكبلـ الشرؾ بلسانو مع بغضو لذلك كعداكة أىلو لكن ْوفان منهم أنو كافر مكة 
بعد إيمانو فكيف بالموحد في زماننا إذا تكلم في البصرة أك األحساء أك مكة أك غير ذلك ْوفان منهم لكن قبل 

 .[ ٖ/ َُرر السنية ". ] الد اإلكراه
سليماف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد الوىاب رحمهم اهلل تعالى في رسالتو حكم مواالة أىل  كقاؿ الشيخ    

فنا قيل لهم كذبتم كأيضان  ًْ فما جعل اهلل الخوؼ عذران في اتباع ما يسخطو كاجتناب ما اإلشراؾ قاؿ: فإف قالوا 
كوف الحق ْوفان من زكاؿ دنياىم، كإال فهم يعرفوف الحق كيعتقدكنو كلم يرضيو، ككثير من أىل الباطل إنما يتر 

 .يكونوا بذلك مسلمين
ا الًَّذينى آمىنيوا ال تػىتًَّخذيكا اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل أىٍكلًيىاءى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي : الدليل الثامن قولو تعالى: )كقاؿ أيضان      يىا أىيػُّهى

هيٍم ًإفَّ اللَّوى ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمينى بػىٍعضو كىمىٍن يػىتػىوىلَّ  ( فنهى سبحانو المؤمنين عن اتخاذ اليهود هيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍ
كىكذا حكم من تولى الكفار من المجوس كعباد كالنصارل أكلياء كأْبر أف من توالىم من المؤمنين فهو منهم، 

يفرؽ تعالى بين الخائف كغيره بل أْبر تعالى أف الذين في قلوبهم مرض كلم  –إلى أف قاؿ  – األكثاف فهو منهم
يفعلوف ذلك ْوفان من الدكائر كىكذا حاؿ ىؤالء المرتدين ْافوا من الدكائر فزاؿ ما في قلوبهم من اإليماف بوعد 

قاؿ اهلل تعالى:  اهلل الصادؽ بالنصر ألىل التوحيد فبادركا كسارعوا إلى أىل الشرؾ ْوفان من أف تصيبهم دائرة
( أ ىػ من كتاب الدالئل نى فػىعىسىى اللَّوي أىٍف يىٍأًتيى بًاٍلفىٍتًح أىٍك أىٍمرو ًمٍن ًعٍنًدًه فػىييٍصًبحيوا عىلىى مىا أىسىرُّكا ًفي أىنفيًسًهٍم نىاًدًمي)

 في حكم مواالة أىل اإلشراؾ.اىػ
دان، كأف يسب اهلل أك يسب النبي صلى اهلل عليو ػ كذلك لو قاؿ قوالن مكفران أك فعل فعبلن مكٌفران مختاران قاص

بل كال -كسلم أك يلقي المصحف في القاذكرات أك يسجد للصنم فإننا نحكم عليو بالكفر كال يجب علينا 
 أف نتوقف في تكفيره حتى نعلم ما في قلبو. -يجوز

فرة بل نحكم عليو بها ماداـ ككوف فعلو دليل على تكذيبو أك جحوده ال نلتفت إليو في األقواؿ كاألفعاؿ المك
 أنو فعل ذلك متعمدان عالمان غير مكره.

كإنما ننظر إلى القرائن كاألدلة على كونو فػىعىلى ذلك على كجو الجحود أك االستحبلؿ فيما ليس بمكفرو في 
 األصل كإنما ىو معصية ما لم يقترف بو الجحود أك االستكبار أك االستحبلؿ.

 مكره غير طائعا الكفر بكلمات تكلم من بل كره بغير طوعا كرسولو اهلل سب منهلل: رحمو اقاؿ ابن تيمية     
 [ٕٓٓ،صٕ.اىػ]مجموع الفتاكل،جكظاىرا باطنا فهو كافر كرسولو كآياتو باهلل إستهزأ كمن
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الحظ أف شيخ اإلسبلـ بين أف سب اهلل أك سب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أك االستهزاء بالدين كفر كلم     
شترط تعلقو بالقلب، بل حكم بكفره ظاىران كباطنان، ألنو أتى بقوؿو أك فعلو مكٌفر في حٌد ذاتو، كذلك من أقٌر ي

 بوجوب الصبلة ثٌم ىو يصر على تركها يكفر ألٌف الشرع عٌلق الحكم بالظاىر كىو الترؾ.
بأن: كقاؿ رحمو اهلل     ها كلمة كفر فإنو يكفر بذلك فمن قاؿ كلمة الكفر من غير حاجة عامدا ن لها عالما ن

كال ني  كباطنا ن كمػو في الباطن يجػإن وز أف يقاؿ:جٌ ظاىرا ن بلـ قاؿ ػرؽ من اإلسػن قاؿ ذلك فقد مػوز أف يكوف مؤمنا ن
ن شرح بالكفر صدرا ن أكره كقلبو مطمئنه باإليماف كلكن مى ػو إال مى ػن بعد إيمانػن كفر باهلل مً مى )سبحانو كتعالى:اهلل 

رد ىنا بالكفر اعتقاد القلب فقط،ألف ذلك ال يكره ػو لم يي ػمعلـو أنٌ  ، (ذابه عظيمػن اهلل كلهم عػضبه مً فعليهم غ
الرجل عليو،كىو قد استثنى من أكره كلم يرد من قاؿ كاعتقد، ألنو استثنى المكره كىو ال يكره على العقد 

كلمة الكفر فعليو غضبه من اهلل كلو عذاب عظيم كالقوؿ، كإنما يكره على القوؿ فقط، فػىعيًلم أنو أراد من تكلم ب
كإنو كافر  بذلك إال من أكره كىو مطمئن ه باإليماف ، كلكن من شرح بالكفر صدرا ن من المكرىين فإنو كافر 
، فصار من تكلم بالكفر كافرا ن إال من أكره فقاؿ بلسانو كلمة الكفر كقلبو مطمئنه باإليماف" .] الصاـر :  أيضا ن

ََٓ .] 
كالفرؽ بين اشتراط عمل القلب كبين االستدالؿ بالفعل على ما في القلب: أف الذين اشترطوا عمل القلب لم     

يكفركا حتى يعلموا أف العمل القلبي ىو السبب في ترؾ الفعل أك اإلقداـ عليو، كالذين استدلوا بالفعل على ما 
قلب لكن ليس ذلك شرطان إلنزاؿ الحكم على الفاعل، في القلب كفركا بالفعل كإف استدلوا بالفعل على ما في ال

ىذا فيما عٌلق الشرع الحكم فيو على مجرد الفعل أك الترؾ ككاف الحكم فيو الكفر األكبر،كترؾ الصبلة،أك سب 
 الدين، أك االستهزاء بو، أك مواالة الكفار على المسلمين على ما سيأتي تفصيلو في شبهة المواالة.

ذكف كنحن مأموركف      أف نأْذ الناس بالظاىر كنًكلى سرائرىم إلى اهلل قاؿ عمر رضي اهلل عنو: إٌف أناسان كانوا يْؤ
بالوحي على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كإف الوحي قد انقطع كإنما نأْذكم اْلف بما ظهر لنا من 

 أعمالكم. ركاه البخارم
تو كليس لنا إلى ذلك سبيل، بل مرد ذلك إلى اهلل، كإذا لم نحكم ثٌم إف العلم بما في البواطن لم نيكلف بمعرف    

 على الناس بالظاىر فلن نستطيع أف نحكم على أحد، فكل أحد يستطيع أف يدعي أف باطنو ْبلؼ ظاىره.
أما المعاصي التي ليست كفران فإنو ال ييحكم بكفر فاعلها إال إذا صٌرح بالتكذيب أك االستحبلؿ أك دلت     

 ن على ذلك.القرائ
ٌر على فعل محٌرـ كالزنا كشرب الخمر كنحوىما مع إقراره ػرؾ كاجب غير الصبلة أك أصى ػٌر على تػن أصى ػػ أما مى     

 بأنو عاصو كمستحق للعقاب فإنو في ىذه الحالة ال يكفر كىو عند أىل السنة مؤمن بإيمانو فاسق بكبيرتو.
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ناع من أداء الواجب أك ترؾ المحـر كبين اإلصرار على فعل كقد يشكل على بعض الناس الفرؽ بين االمت    
 المحـر أك ترؾ الواجب، كلتوضيح الفرؽ نقوؿ:

يعتبر في األصل  من المعاصي ما لم يقترف  -غير المكفر -إٌف اإلصرار على ترؾ الواجب، أك فعل المحـر    
 بجحود أك استحبلؿ.

فإنو يكوف بعد األمر كالتهديد بحيث تحصل  -الواضح الصريح -أما االمتناع من فعل الواجب أك ترؾ المحـر    
منو ممانعة كمدافعة فإٌف ىذا يكفر المتناعو من التسليم ألمر اهلل كىذا ما فهمو كعمل بو الصحابة رضي اهلل عنهم 

 في قتالهم لمانعي الزكاة كحكمهم عليهم بالرٌدة حين امتنعوا من دفع الزكاة كقاتلوا على ذلك.
داللة على  :}فبل كربك ال يؤمنوف حتى يحكموؾ ....{كفي ىذه اْلية”في )أحكاـ القرآف(:  لجصاصيقوؿ ا

سواء رده من جهة  أف من رد شيئان من أكامر اهلل تعالى أك أكامر رسولو صلى اهلل عليو كسلم فهو ْارج من اإلسبلـ
 إليو الصحابة في حكمهم بارتداد الشك.. أك ترؾ القبوؿ كاالمتناع من التسليم.. كذلك يوجب صحة ما ذىب

من امتنع عن أداء الزكاة كقتلهم كسبي ذراريهم، ألف اهلل تعالى حكم بأف من لم يسلم للنبي صلى اهلل عليو كسلم 
 اىػ.“ فليس من أىل اإليماف

 أكجب اهلل بأف مقران  بقلبو مؤمنا يكوف رجبل أف العادة في يتصور كالاإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل:  قاؿ شيخ    
 يقتل حتى فيمتنع بالصبلة األمر كلي يأمره بو جاء كما كسلم عليو اهلل صلى النبي لشريعة ملتزما الصبلة عليو

 ىذا كاف أفعلها ال أنى غير بوجوبها مقر أنا قاؿ كلو كافرا إال يكوف ال قط الباطن في مؤمنا ذلك مع كيكوف
 جعل أك اهلل كبلـ فيو ما أف أشهد كيقوؿ الحش في المصحف يلقي أْذ لو كما منو كذبا الحاؿ ىذه مع القوؿ
 مؤمن أنا قاؿ فإذا القلب إيماف يتناف التي األفعاؿ من ذلك كنحو اهلل رسوؿ أنو أشهد كيقوؿ األنبياء من نبيا يقتل

 .القوؿ من أظهره مايف كاذبا كاف الحاؿ ىذه مع بقلبي
الصحابة كالتابعين على كفر تارؾ الصبلة، كىذا بمجرد الترؾ / أٌف شيخ اإلسبلـ بٌين أف جمهور الوجو الثاني

دكف اشتراط ما في القلب، ثٌم ذكر أٌف مورد النزاع عند من ْالف الجمهور في حكم تارؾ الصبلة ىو فيمن أقٌر 
ق بوجوبها كالتـز فعلها كلم يفعلها، كالحق فيما ذىب إليو جمهور الصحابة ألٌف النبي صلى اهلل عليو كسلم علٌ 

الحكم بالترؾ كلم يشترط الجحود أك االستكبار في قولو صلى اهلل عليو كسلم:)العهد الذم بيننا كبينهم الصبلة 
فمن تركها فقد كفر(، كبهذا تعلم أٌف عدـ تكفير تارؾ الصبلة لكونو ملتزمان فعلها مع عدـ أدائها إنما ىو قوؿ 

قاؿ شقيق بن عبد اهلل العقيلي: ما كاف أصحاب رسوؿ اهلل بعض العلماء، كجمهور الصحابة كالتابعين على ْبلفو، 
 صلى اهلل عليو كسلم يركف شيئان من األعماؿ تركو كفر غير الصبلة.ركاه الترمذم.
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كبالتالي تعلم بطبلف ما أٌصلو المؤلف من كبلـ شيخ اإلسبلـ المتقدـ، فإٌف المؤلف استخرج أصبلن من القوؿ 
ذ من حكم مختلفو فيو، فكيف بقوؿو مخالف المخالف لفهم جمهور الصحابة كا لتابعين، كإذا كاف األصل ال يْؤ
 لما عليو أغلب الصحابة كالتابعين؟

الحظ قولو " التـز فعلها كلم يفعلها " يفيد أف معنى االلتزاـ غير معنى المداكمة على  كأما قوؿ المؤلف:]
الذم ينبني على تركو الكفر أمر عقدم قلبي ال فعلي  ـزاالفعل فقد يكوف الرجل ملتزمان لها لكنو ال يفعلها ، فااللت

؛ لذا لما أراد ابن تيميو التعبير بااللتزاـ الفعلي قيده بوصف )الفعلي ( ثم لم يجعلو مكفران لذاتو بل ألمر آْر 
بغضان  : أف ال يجحد كجوبها ، لكنو ممتنع من التزاـ فعلها كبران أك حسدان أك-بعد النقل المتقدـ  –عقدم فقاؿ 

هلل كرسولو ، فيقوؿ: اعلم أف اهلل أكجبها على المسلمين ، كالرسوؿ صادؽ في تبليغ القرآف ، كلكنو ممتنع عن 
التزاـ الفعل استكباران أك حسدان للرسوؿ ، أك عصبية لدينو ، أك بغضان لما جاء بو الرسوؿ ، فهذا أيضان كفر 

لم يكن جاحدان لئليجاب ، فإف اهلل تعالى باشره بالخطاب ،  باالتفاؽ ، فإف إبليس لما ترؾ السجود المأمور بو
 [.كإنما أبى كاستكبر ككاف من الكافرين ا.ىػ

ىذا فيو تلبيس كىو ييشعر القارئ أٌف شيخ اإلسبلـ ال يقوؿ بقوؿ جمهور الصحابة كالتابعين في كفر تارؾ 
ؿ بقوؿ من يشترط العمل القلبي في تكفير الصبلة بمجرد الترؾ كلو لم يقترف بالجحود أك االستكبار، كأنو يقو 

تارؾ الصبلة، كشيخ اإلسبلـ إنما استطرد في بياف القوؿ الثاني كىو قوؿ من ْالف جمهور الصحابة كالتابعين 
 كليس نقلو كبيانو للقوؿ الثاني من باب تصحيحو أك ترجيحو كإنما من باب إيضاح حجة المخالف.

ميو التعبير بااللتزاـ الفعلي قيده بوصف )الفعلي ( ثم لم يجعلو مكفران لذاتو لذا لما أراد ابن تي فقوؿ المؤلف:]
 [.بل ألمر آْر عقدم

ىذا من االفتراء على شيخ اإلسبلـ كتقويلو ما لم يقلو بل قوؿ شيخ اإلسبلـ ىو قوؿ جمهور الصحابة  
ع ذلك يتركها، كإنما قٌوؿ المؤلفي شيخى كالتابعين كىو كفر تارؾ الصبلة كلو كاف مقٌران بوجوبها، كملتزمان فعلها كم

اإلسبلـ ما لم يقلو لعدـ فهمو لما نقلو من كبلـ شيخ اإلسبلـ أك للتلبيس على من يقرأ كتابو، كما ذىب إليو 
المؤلف كأٌصلو من مورد النزاع من اشتراط الجحود أك االستكبار أك العناد كنحوه ىو بسبب ضبللو في باب 

 لو ىذا موافق لقوؿ مرجئة الفقهاء الذين أْرجوا العمل من مسمى اإليماف.األسماء كاألحكاـ، كقو 
كسأكرد من كبلـ شيخ اإلسبلـ ما ييبين ْطأ المؤلف كافتراءه على ابن تيمية نصرةن للحق كتبرئة لساحة اإلماـ 

 ابن تيمية من مخالفة جمهور الصحابة كالتابعين.
 تركها فمن الصبلة كبينهم بيننا الذم العهد:) قاؿ أنو النبي عن تثب فقداإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل: قاؿ شيخ

 كلهذا الصبلة المسلمين شعار فإف أيضا ك( الذمة منو برئت فقد متعمدا الصبلة ترؾ من) المسند كفى (كفر فقد
 تمقاال يقولوف المسلمين لمقاالت كالمصنفوف ،القبلة أىل كاْتلف الصبلة أىل اْتلف فيقاؿ بها عنهم يعبر
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 لو المسلم فذلك ذبيحتنا كأكل قبلتنا كاستقبل صبلتنا صلى من) الصحيح كفى ،المصلين كاْتبلؼ اإلسبلميين
 .كالسنة الكتاب في كثيرة النصوص ىذه كأمثاؿ (علينا ما كعليو لنا ما

 فما لتارؾل كتناكلها للجاحد متناكلة كىي إال حجة لهم فليست كنحوىا الصبلة بترؾ يكفركا لم الذين كأما    
 مثل كىذا تقدـ كما بالتولي الكفر علقت النصوص أف مع التارؾ عن لهم جوابا كاف الجاحد عن جوابهم كاف

 عيسى فأك  اهلل رسوؿ محمدا كأف اهلل إال إلو ال أف شهد من كقولو المرجئة بها يحتج التي بالعمومات استداللهم
 .النصوص من ذلك كنحو الجنة اهلل أدْلو منو كركح مريم إلى ألقاىا ككلمتو كرسولو اهلل عبد

 كاف عليهن حافظ فمن كالليلة اليـو في العباد على اهلل كتبهن صلوات ْمس) قولو عليو اعتمدكا ما كأجود    
 أدْلو شاء كإف عذبو شاء إف عهد اهلل عند لو يكن لم عليهن يحافظ لم كمن الجنة يدْلو أف عهد اهلل عند لو

 الوعد فإف ىذا في داللة كال ،المشيئة تحت يكوف ال كالكافر المشيئة تحت المحافظ غير جعل فقد قالوا (الجنة
 كالصبلة الصلوات على حافظوا} تعالى قاؿ كما أمر كما أكقاتها في فعلها كالمحافظة ،عليها بالمحافظة

 يـو العصر بلةص كسلم عليو اهلل صلى النبي رٌْ أ كما الوقت بعد فعلها مع يكوف المحافظة كعدـ {الوسطى
 .الصلوات من غيرىا كعلى عليها بالمحافظة األمر آية اهلل فأنزؿ الخندؽ

 البن فقيل {غيا يلقوف فسوؼ الشهوات كاتبعوا الصبلة أضاعوا ْلف بعدىم من فخلف} تعالى قاؿ كقد    
 لكانوا تركوىا لو :قاؿف تركها إال ذلك نظن كنا ما :فقالوا .كقتها عن تأْيرىا :فقاؿ إضاعتها؟ ما كغيره مسعود
 .كفارا
 حقوقها عن سهوا ألنهم يصلوف أنهم مع ذمهم{ ساىوف صبلتهم عن ىم الذين للمصلين فويل} قولو ككذلك    

 صبلة تلك) قاؿ أنو النبي عن مسلم صحيح في ثبت كما المفركضة أفعالها كإتماـ الوقت في فعلها من الواجبة
 ال أربعا فنقر قاـ شيطاف قرني بين كانت إذا حتى الشمس يرقب المنافق صبلة تلك المنافق صبلة تلك المنافق

 .كنقرىا الوقت عن ْرىاأ لكونو المنافقين صبلة ىذه فجعل (قليبل إال فيها اهلل يذكر

 قاؿ نقاتلهم أفبل اهلل رسوؿ يا كقالوا ينكر ما يفعلوف الذين بعده األمراء ذكر أنو النبي عن الصحيح في ثبت كقد  
ركف أمراء سيكوف) قاؿ أنو عنو كثبت (صلوا ما ال)  صبلتكم اجعلوا ثم لوقتها الصبلة فصلوا كقتها عن الصبلة يْؤ

ركف أنهم كبين قوتلوا يصلوا لم إذا أنهم على داللة ذلك في ككاف صلوا إذا قتالهم عن فنهى (نافلة معهم  يْؤ
 .تركها ال عليها المحافظة ترؾ كذلك كقتها عن الصبلة

 كنفس ،ترؾ من ال عليها يحافظ لم من المشيئة تحت أدْل إنما فالنبي األمرين بين الفرؽ عرؼ اكإذ    
 مرتدين كفارا قتلوا ذلك تناكؿ لو فإنو يحافظ لم من يتناكؿ كال عليها يحافظوا كلم صلوا أنهم يقتضي المحافظة

 النبي لشريعة ملتزما الصبلة عليو أكجب اهلل بأف مقران  بقلبو مؤمنا يكوف رجبل أف العادة في يتصور كال ريب ببل
 قط الباطن في مؤمنا ذلك مع كيكوف يقتل حتى فيمتنع بالصبلة األمر كلي يأمره بو جاء كما كسلم عليو اهلل صلى
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 لو كما منو كذبا الحاؿ ىذه مع القوؿ ىذا كاف أفعلها ال أنى غير بوجوبها مقر أنا قاؿ كلو كافرا إال يكوف ال
 أنو أشهد كيقوؿ األنبياء من نبيا يقتل جعل أك اهلل كبلـ فيو ما أف أشهد كيقوؿ الحش في صحفالم يلقي أْذ

 كاذبا كاف الحاؿ ىذه مع بقلبي مؤمن أنا قاؿ فإذا القلب إيماف يتناف التي األفعاؿ من ذلك كنحو اهلل رسوؿ
 .القوؿ من أظهره مايف

 قاؿ من أف كعلم الباب ىذا في الشبهة عنو زالت بالباطن رالظاى ارتباط عرؼ فمن تدبره ينبغي الموضع فهذا    
 التي الشبهة عليو دْلت فإنو إسبلمو مع يقتل أك يقتل ال الفعل عن كامتنع بالوجوب أقر إذا أنو الفقهاء من

 من شيء بها يكوف ال التامة القدرة مع الجازمة اإلرادة جعل من على دْلت كالتي كالجهمية المرجئة على دْلت
 من ليست األعماؿ كأف اإليماف مسألة في قولهم على بنوه الفقهاء من ىذا قتل من الممتنعوف كاف كلهذا فعلال

 األعماؿ من شيء بدكف التاـ القلب إيماف كأف القلب إيماف لواـز من األعماؿ جنس أف تقدـ كقد اإليماف
 [.ُّٔ،صٕ.]مجموع الفتاكل،جفاإليما من جزء أك اإليماف لواـز من الظاىر جعل سواء ممتنع الظاىرة

لذا لما أراد ابن تيميو التعبير بااللتزاـ الفعلي قيده بوصف )الفعلي ( ثم لم يجعلو مكفران لذاتو بل  فقوؿ المؤلف:]
 ألمر آْر عقدم[.

 متناكلة كىي إال حجة لهم فليست كنحوىا الصبلة بترؾ يكفركا لم الذين كأما عليو قوؿ شيخ اإلسبلـ: ردُّ يى     
 الكفر علقت النصوص أف مع التارؾ عن لهم جوابا كاف الجاحد عن جوابهم كاف فما للتارؾ كتناكلها للجاحد

 بالتولي.اىػ
فإٌف شيخ اإلسبلـ بٌين ىنا أٌف النصوص علقت الكفر بالتولي كىو الترؾ كلم يأًت دليل في كفر تارؾ الصبلة     

كاف الكفر بترؾ الصبلة البٌد فيو من األمر القلبي لبينو النبي صلى يشترط أمران قلبيان كالجحود أك االستكبار، كلو  
اهلل عليو كسلم، ثٌم إف الجاحد أك المستكبر يكفر في أم كاجبو تركو على سبيل الجحود أك االستكبار فأمي 

الذم ْصوصيةو إذان للصبلة؟ كما فائدة تخصيصها بالحكم إذا كاف الحكم ال ينطبق إال باشتراط األمر القلبي 
 يشترط في كفر تارؾ غيرىا من الواجبات؟

كبهذا تعلم أٌف قوؿ المؤلف كتأصيلو السابق إنما ىو لتلوثو بالمذىب اإلرجائي، لهذا قٌوؿ شيخى اإلسبلـ ما لم     
يقل كأٌصل معنى االلتزاـ كجعلو مطَّرًدان في جميع الواجبات على أصوؿ المرجئة استنباطان من قوؿ مىن ْالف 

 لصحابة كالتابعين.جمهور ا

 حتى متعمدا كاحدة صبلة ترؾ من أف إلى كالتابعين الصحابة من جماعة كذىبتفي تفسيره:  قاؿ القرطبي
 من كرثتو يرثو كال حبلالف كمالو كدمو كافر فإنو أصلي ال كقاؿ كقضائها أدائها من ىكأب عذر لغير كقتها يخرج

 ككذلك:  إسحاؽ قاؿ إسحاؽ قوؿ كىو المرتد ماؿ كحكم مالو كحكم قتل كإال تاب فإف كيستتاب المسلمين
 .اىػىذا زماننا إلى كسلم عليو اهلل صلى النبي لدف من العلم أىل رأم كاف
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 فبلحظ أف حكم الصحابة كالتابعين تعلق بالترؾ كلم يعٌلقوه بالجحود أك االستكبار.
 .كافر فهو كقت في كقتا أدْل حتى علة غير من متعمدا الصبلة ترؾ من بن المبارؾ رحمو اهلل: عبداهلل قاؿك 

فإف قيل: معنى ىذا أٌف من ترؾ صبلة كاحدة متعمدان يكوف كافران عندكم؛ ألف النبي صلى اهلل عليو كسلم عٌلق 
 الحكم بالترؾ.

فالجواب: لقد قاؿ بعض السلف بهذا تمسكان بظاىر الحديث كما مٌر قوؿ ابن المبارؾ رحمو اهلل، كبعضهم     
ى االستمرار كلم يشترط أحد منهم الجحود أك االستكبار، كبهذا تعلم أف الخبلؼ ليس في الحكم حملو عل

 بالكفر، كلكن الخبلؼ في المراد بالترؾ ىل ىو المرة الواحدة أك االستمرار.
 أٌف من ترؾ الحكم بما أنزؿ اهلل كحكم بغيره كزعم أنو ملتـز بتحكيم شرع اهلل فإنو ال تنفعو ىذه كالمقصود

الدعول ألنو قوؿ يكذبو الفعل، ككيف يكوف ملتزمان بالحكم بما أنزؿ اهلل كىو يلـز الناس بالحكم كالتحاكم إلى 
 غير شرع اهلل من األنظمة كالقوانين البشرية كيعاقب من ْالفها أك سعى في إبطالها.

اهلل كألتـز التوحيد ثٌم ىو يشرؾ إنما مثل ىذا مثل الذم يقوؿ: أنا أشهد أال إلو إال اهلل كأف محمدان رسوؿ     
ر حكم  باهلل، فهل ينفعو دعول االلتزاـ مع فعلو ما يناقض ذلك؟ كذلك الذم يقوؿ: أنا ملتزـه حكم اهلل ثٌم ىو يْؤ

 اهلل كيحكم بأحكاـ البشر، فإنو يناقض قولو.
الحكم، كتأْير لحكم اهلل كدفع ثٌم إٌف األمر غير مقتصر على االلتزاـ فإنو قبل ذلك منازعة هلل في التشريع ك     

لو كاستبدالو بأحكاـ مخالفة، كتعبيد الناس لغير اهلل في التحاكم، كفصله للدين عن السياسة، كتسيير نظاـ الدكلة 
 على شريعة الطاغوت.

كإنما ييتصور االلتزاـ بحكم الشرع فيمن يحكم بالشرع في األصل كلم يجعل أحكامان أْرل بدالن عن حكم     
ع كلكن في قضية كنحوىا حملو الهول أك الرشوة أك القرابة ألف يحكم بغير ما أنزؿ اهلل مع اعترافو بالخطأ الشر 

 كالتزامو الحكم بما أنزؿ اهلل في األصل.
محمد بن إبراىيم رحمو اهلل: كأما الذم قيل فيو كفر دكف كفر ، إذا حاكم إلى غير اهلل مع اعتقاد  قاؿ الشيخ

، أما الذم جعل قوانين بترتيب كتخضيع المرة كنحوىاهلل ىو الحق ، فهذا الذم يصدر منو أنو عاص كأف حكم ا
 [َِٖ/ُِفهو كفر ، كإف قالوا أْطأنا كحكم الشرع أعدؿ . أىػ ]فتاكل محمد بن إبراىيم 

حالة ف الحكم بغير ما أنزؿ اهلل يتناكؿ الكفرين األكبر كاألصغر، بحسب بن القيم رحمو اهلل: إ كقاؿ اإلماـ
.اىػ]مدارج مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغركأنو  في الواقعةالحاكم، فإنو إف اعتقد كجوب الحكم بما أنزؿ اهلل 

 [ّّٔ،صُالسالكين،ج
رحمو اهلل: "لو قاؿ من حٌكم القانوف أنا أعتقد أنو باطل فهذا ال أثر لو، بل ىو محمد بن إبراىيم  الشيخقاؿ ك 
 [.ٔ/ُٖٗ.]فتاكل الشيخ محمد بن إبراىيم،نا أعبد األكثاف كأعتقد أنها باطلةللشرع، كما لو قاؿ أحد: أ عزؿه 
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هم لحكم ربّْهم ْضوعه كرضوخه  محمد بن إبراىيم آؿ الشيخ رحمو اهلل: كقاؿ الشيخ ْيضوع الناس كرضْو ك
بدكف المخلوؽ، فكذلك ًلحيكم مىٍن ْلقهم تعالى ليعبدكه فكما ال يسجدي الخلقي إاٌل هلًل، كال يعبدكفى إاٌل إياه كال يع

 يجب أف ال يرضخوا كال يخضعوا أك ينقادكا إالٌ لحيكم الحكيم العليم الحميد، الرءكؼ الرحيم.اىػ
: "اإلشراؾ باهلل في حكمو، كاإلشراؾ بو في عبادتو كلها بمعنى كاحد، ال فرؽ بينهما الشنقيطي اإلماـ قاؿك 

غير تشريع اهلل، كالذم يعبد الصنم كيسجد للوثن، كال فرؽ بينهما  البتة، فالذم يتبع نظامان غير نظاـ اهلل، كتشريعان 
الحاكمية في تفسير أضواء البياف لعبدالرحمن السديس  ]البتة بوجو من الوجوه، فهما كاحد، ككبلىما مشرؾ باهلل.

 [.ُِٔ/ٕ= باْتصار ، كانظر أضواء البياف للشنقيطي  ّٓ،  ِٓص 
المكفرات عند أىل السنة اإلصرار على المعصية تركان لواجب أك فعبلن  قاؿ المؤلف:]يلـز على قولهم أف من

لمحـر فأين ىو من كبلمهم ؟ بل إف كبلمهم المسطور في كتب المعتقد أنو ال يكفر أحد من أىل القبلة بذنب ما 
 لم يستحلو ، كذلك رد على الخوارج المكفرين بارتكاب الكبائر .

عصية بفعل المحـر أك ترؾ الواجب كافر. كىذا مخالف لما ثبت عن ابن كيلـز على قولهم أف المصر على الم
عباس أنو قاؿ: ال صغيرة مع اإلصرار كال كبيرة مع االستغفار . أْرجو ابن أبي حاتم كابن جرير في تفسيرىما 

 لسورة النساء. كيدْل في كبلمو ترؾ المأمور كفعل المحظور.
ير بمجرد اإلصرار على الذنب، كالتكفير حق هلل كرسولو صلى اهلل أنو ال دليل من الكتاب كالسنة على التكف

عليو كسلم ال مدْل للعواطف كال للحماسات فيو ، بل النصوص دلت على عدـ تكفير المصر كحديث صاحب 
 البطاقة كغيره [.

ر كبين نحن لم نقل إف اإلصرار على المعصية كفر مطلقان بل نفٌرؽ بحمد اهلل بين المعاصي التي ليست بكف
المعاصي التي ىي كفر، فمن أصر على ترؾ الصبلة يكفر كإف زعم أنو مقر بوجوبها كحجتنا قوؿ المعصـو صلى 
اهلل عليو كسلم، كلكن من أصر على معصية من فعل أك ترؾ لم يرد الشرع بكفر فاعلو فإنو مؤمن بإيمانو فاسق 

ث جاء فيها كصف الفعل بأنو كفر كلكن مع جمع بكبيرتو، كال نحكم عليو بالكفر ما لم يستحل، كىناؾ أحادي
األدلة تبين أف المقصود بو الكفر األصغر، مثل قولو صلى اهلل عليو كسلم:) سباب المؤمن فسوؽ كقتالو كفر( فإف 

اقتتلوا...{ إلى أف  المؤمنينالقرآف سمى كبل الطائفتين المتقاتلتين باإليماف كما في قولو تعالى:} كإف طائفتاف من 
 ؿ:} إنما المؤمنوف إْوة فأصلحوا بين أْويكم{، إلى غير ذلك من اْلثار.قا

لم يقصدكا بها العمـو  -)ال نكفر أحدان بذنب ما لم يستحلو(-كالسلف رحمهم اهلل عندما أطلقوا ىذه العبارة
ا الكبيرة كليس المطلق بل ىم قالوىا ردان على الخوارج الذين يكفركف بالكبيرة، كبالتالي فإف مقصودىم بالذنب ىن

عمـو الذنب، فإف سب اهلل ذنب كاالستهزاء بالدين ذنب كإىانة المصحف ذنب ككلهم مجمعوف على كفر 
 فاعلها كلو لم يستحل.
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، قاؿ الخبٌلؿ: أنبأن ـي أحمدي إطبلؽ عبارة: ال نيكفّْر بذنبو محمد بن ىاركف أفَّ إسحاؽ بن  اكىقىد أنكر اإلما
بلن سأؿ أبا عبد اهلل فقاؿ: يا أبا عبد اهلل اجتماع المسلمين على اإليماف بالقدر إبراىيم حدثهم قاؿ: حضرتي رج

فقاؿ أبو عبد اهلل: اسكت من ترؾ الصبلة فقد   اؿ: كال نيكٌفر أحدان بذنب؟قْيره كشٌره؟ قاؿ أبو عبد اهلل: نعم، 
 ف مخلوؽ فهو كافر.آكفر كمن قاؿ القر 

لنا أىل السُّنَّة مٌتفقوف على أنو ال يكفر بالذنب؛ فإنَّما نيريد بو [: )كنحني إذا قي َِّ/ٕ] قاؿ شيخ اإلسبلـ
 المعاصي كالزنا، كالشرب(.

ا من أىل ّْٕ/ُفي المقاالت ]كقاؿ أبو الحسن األشعرم  [ حاكينا مذىب أىل الحديث: )كال ييكفّْركف أحدن
، كنحو الزّْنا كالسَّرقة، كما أٍشبىوى ذلك من الكبائًر(.  القبلة بذنبو

واؿ، فمن ػو أبلغ في الداللة من األقػن األفعاؿ ما ىػم إف االستحبلؿ ال يشترط أف يكوف باللساف بل إٌف مث
و مستحل، كدليل ذلك ػو يحكم بكفره كلو لم يقل بلسانو إنػبلؿ فإنػرف بفعلو عبلمات االستحػفعل معصية كاقت

تزكج امرأة أبيو لم أرسل ْالو أبا بردة إلى رجل حديث البراء بن عازب رضي اهلل عنو أف النبي صلى اهلل عليو كس
 ْذ مالو. كفي ركاية قاؿ: فما سألوه كال كلموه. ركاه أصحاب السنن كىو صحيح.أف يضرب عنقو كييؤ 

في ىذا الحديث دليل على أف النبي صلى اهلل عليو كسلم حكم على الفاعل بالردة ألنو قتلو كأْذ مالو كلو  
 ثتو.كاف مسلمان لكاف مالو لور 

: إٌف ىذا الرجل لما أعلن نكاحو بامرأة أبيو مع علمو بحرمة ذلك دٌؿ على أنو مستحل لذلك قاؿ العلماء
 مسخفه بحكم الشرع محادّّ هلل كرسولو كبهذا يكوف كافران مرتدان.

 كنكاح امرأة األب ذنب كبير كليس بكفر، كلكن لما أحاطت بالفاعل القرائن التي تدؿ على أنو مستحل حيكم
، كالذم يدؿ على أنو مستحل للفرج  عليو بالردة استنادان إلى القرائن، كالقرينة ىنا ىي إعبلف ىذا النكاح المحـر

 الحراـ.
إذا تبين ىذا فإف ترؾ الحكم بما أنزؿ اهلل كالحكم بالقوانين الوضعية مع كونو كفران بحد ذاتو ألنو منازعة هلل 

و دليل على االستحبلؿ كاالستخفاؼ بحكم اهلل، كالقرائن المحيطة بو كشرؾ معو في التشريع، ىو كفر أيضان ألن
أعظم كأكثر كضوحان من القرائن في الحديث السابق، فكونو يعلم بوجوب الحكم بما أنزؿ اهلل كحرمة الحكم 
بغيره، كيعلم أف اهلل أحكم الحاكمين كحكمو أحسن كأعدؿ األحكاـ، ثٌم مع ذلك يشٌرع األحكاـ المخالفة 

ر حكم اهلل، كيحكم بما ْالفو، كيلـز الناس بذلك، ال شك أف ىذا أبلغ في كي جعل نفسو أك غيره ندان هلل، كيْؤ
 الداللة على االستحبلؿ كاالستخفاؼ بحكم اهلل.

 كليس يصحُّ في األذىاف شيءه                   إذا احتاج النهار إلى دليل.         
 لخلطو الكبير في مسألة الحكم كألخصها في أمور: كإلزامات المؤلف الباطلة ىي نتيجة
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ػ أف الحكم بغير ما أنزؿ اهلل في القضية كنحوىا مع االعتراؼ بالخطأ كعدـ استبداؿ حكم اهلل بغيره، ليس  
كتشريع األحكاـ المخالفة، فإف األكؿ معصية كظلم، كالثاني شػرؾ مع اهلل في التشريع كمنازعػة هلل في ْاصية 

 كفر أكبر.  الحكم، كىذا
ػ أف الحكم بغير ما أنزؿ اهلل في القضية كنحوىا مع االعتراؼ بالخطأ كعدـ استبداؿ حكم اهلل بغيره، ليس  
كترؾ حكم اهلل كاستبدالو بحكم غيره، فإف األكؿ معصية كظلم، كالثاني تأْير لحكم اهلل كدفعه لو كتقديمه لحكم 

 غيره على حكمو، كىذا كفر أكبر.
ر ما أنزؿ اهلل في القضية كنحوىا مع االعتراؼ بالخطأ كعدـ استبداؿ حكم اهلل بغيره، ليس  ػ أف الحكم بغي

كإلزاـ الناس بالحكم بحكم الطاغوت كالتحاكم إلى حكم الطاغوت كالرضوخ كاإلذعاف كاالنقياد لو، فإف األكؿ 
نهم بغير حكمو، كالخضوع معصية كظلم، كالثاني تعبيد للناس لغير اهلل بالتحاكم إلى غير شرعو كالفصل بي

 كالرضوخ كاالنقياد لحكم غيره كىذا كفر أكبر.
 كأعيد بعض أقواؿ العلماء لتوضيح الفرؽ:

هم لحكم ربّْهم ْضوعه كرضوخه  محمد بن إبراىيم آؿ الشيخ رحمو اهلل: قاؿ الشيخ ْيضوع الناس كرضْو ك
، كال يعبدكفى إاٌل إياه كال يعبدكف المخلوؽ، فكذلك ًلحيكم مىٍن ْلقهم تعالى ليعبدكه فكما ال يسجدي الخلقي إاٌل هللً 

 يجب أف ال يرضخوا كال يخضعوا أك ينقادكا إالٌ لحيكم الحكيم العليم الحميد، الرءكؼ الرحيم.اىػ
للشرع، كما لو  : "لو قاؿ من حٌكم القانوف أنا أعتقد أنو باطل فهذا ال أثر لو، بل ىو عزؿه قاؿ رحمو اهلل ك

 [.ٔ/ُٖٗ.]فتاكل الشيخ محمد بن إبراىيم،أعبد األكثاف كأعتقد أنها باطلةقاؿ أحد: أنا 
محمد األمين الشنقيطي رحمو اهلل: " اإلشراؾ باهلل في حكمو ، كاإلشراؾ بو في عبادتو ، كلها  كقاؿ اإلماـ

هلل ، كالذم يعبد بمعنى كاحد ، ال فرؽ بينهما ألبتة ، فالذم يتبع نظامان غير نظاـ اهلل ، كتشريعان غير تشريع ا
 الصنم ،كيسجد للوثن ، ال فرؽ بينهما ألبتة بوجو من الوجوه ، فهما كاحد ، ككبلىما مشرؾ باهلل.

كمىن أصدر تشريعان عامان ميلزمان للناس يتعارض مع حكم اهلل فهذا عبد اهلل بن حميد رحمو اهلل:  كقاؿ الشيخ
 .اىػيىخرج من الملة ]كيكوف[ كافران 

في تفسير قولو تعالى }كما أرسلنا من رسوؿ إاٌل لييطاع بإذف اهلل{  يضاكم رحمو اهلل تعالىالب اإلماـقاؿ 
كاف كافران مستوجب   -كإف أظهر اإلسبلـ-ككأنٌو احتٌج بذلك على أٌف الذم لم يرضى بحكمو [: »ْٔ]النساء: 

يرض بحكمو، لم يقبل رسالتىو، كمن   القتل، كتقريره أٌف إرساؿ الرسوؿ لٌما لم يكن إاٌل ليطاع، كاف من لم يطعو كلم
 «.كاف كذلك كاف كافران مستوجب القتل

: " كأما الرضا بنبيو رسوالن: فيتضمن كماؿ االنقياد لو، كالتسليم المطلق إليو، بحيث يكوف أكلى  قاؿ ابن القيم
و غيره ، كال يرضى كال يحاكم إال إليو ، كال يحكم عليبو من نفسو ، فبل يتلقى الهدل إال من مواقع كلماتو، 
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بحكم غيره ألبتة، ال في شيء من أسماء الرب كصفاتو كأفعالو، كال في شيء من أذكاؽ حقائػق اإليماف كمقاماتو، 
كال في شيء من أحكاـ ظاىره، كباطنو، كال يرضى في ذلك بحكم غيره، كال يرضى إال بحكمو ، بل إف الحكم 

 [ُِٕ/صِاىػ]مدارج السالكين/جمحمدان رسوؿ اهلل. ىو معنى شهادة أف –تعالى  –بما أنػزؿ اهلل 
أقوؿ:كبهذا تعلم أف الحكم بغير شرع النبي صلى اهلل عليو كسلم مناقض لشهادة أف محمدان رسوؿ اهلل أعظم 

 المناقضة، كىذا ما أيده الشيخ محمد بن إبراىيم آؿ الشيخ رحمو اهلل حيث قاؿ:
صلى ة للشرع، كمكابرة ألحكامو، كمشاقة هلل تعالى كلرسولو الخامس: كىو أعظمها كأشملها كأظهرىا معاند

كمضاىاة بالمحاكم الشرعية، إعدادان كإمدادان كإرصادان كتأصيبلن كتفريعان كتشكيبلن كتنويعان كحكمان اهلل عليو كسلم 
يها أسرابه إثر كإلزامان... فهذه المحاكم في كثير من أمصار اإلسبلـ مهٌيأة مكملة، مفتوحةي األبواب، كالناسي إل

أسراب، يحكم حٌكامها بينهم بما يخالف حيكم السنة كالكتاب، من أحكاـ ذلك القانوف، كتلزمهم بو كتقٌرىم 
 .مناقضة للشهادة بأف محمدان رسوؿي اهلل بعد ىذه المناقضة عليو، كتيحتّْميوي عليهم، فأمُّ كيفرو فوؽ ىذا الكفر، كأم

}فبل كربك ال يؤمنوف حتى يحكموؾ –ؿ على أف اإليماف المنفي ىنا عندم أكثر من دليل يد قاؿ المؤلف.]
 -ذلك : الواجب ال أصلو من كمالو-فيما شجر بينهم...{

سبب نزكؿ اْلية كىو ما ركاه الشيخاف عن عبد اهلل بن الزبير أف رجبلن من األنصار ْاصم الزبير عند / ُ
صلى ، كفيو أف األنصارم لم يرض بحكم رسوؿ اهلل إلخ  … في شراج الحرة  صلى اهلل عليو كسلمرسوؿ اهلل 

فقاؿ ابن الزبير : كاهلل إني ألحسب ىذه اْلية ما  إلخ  ، … كاف ابن عمتك إف    فغضب ثم قاؿ اهلل عليو كسلم
  فىبل كىرىبّْكى ال يػيٍؤًمنيوفى  ...نزلت إال في ذلك 

كمع ذلك  سلم تسليمان لحكم رسوؿ اهلل ي كلم  حرج األنصارم البدرم كجد  في نفسو / أن كجو الداللة
ل بدرم كالبدريوف مغفورة لهم ذنوبهم كما في حديث علي في قصة حاطب لما الرجأف كيؤكد عدـ كفره  يكفر لم 

:" كما يدريك أف اهلل اطلع على أىل بدر فقاؿ :اعملوا ما شئتم فقد غفرت  صلى اهلل عليو كسلمقاؿ رسوؿ اهلل 
. نص عليو ابن تيمية ال يغفر ، فدؿ ىذا على أف البدريين معصوموف من أف يكونوا كفاران ، كالكفر األكبرلكم "  

 ثم إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لم يطالبو باإلسبلـ .
صلى ما ركاه الشيخاف من حديث أبي سعيد الخدرم قاؿ بعث على بن أبي طالب كىو باليمن إلى النبي /  ِ

اتق اهلل فقاؿ  " كيلك ألست أحق أىل األرض : اهلل قسمها بين أربعة فقاؿ رجل يا رسوؿبذىيبة ف اهلل عليو كسلم
صلى اهلل عليو  أضرب عنقو؟ قاؿ رسوؿ اهلل أالأف يتقي اهلل ثم كلى الرجل فقاؿ ْالد بن الوليد يا رسوؿ اهلل 

في قلبو ، فقاؿ رسوؿ اهلل  ، قاؿ ْالد: ككم من مصلو يقوؿ بلسانو ما ليس"ال لعلَّو أف يكوف يصلي " : كسلم
 إني لم أؤمر أف أنقب عن قلوب الناس كال أشق بطونهم "الحديث.صلى اهلل عليو كسلم:" 



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

128 

ككجد  ،كلم يرض بو كيسلّْم  صلى اهلل عليو كسلمأف ىذا الرجل اعترض على حكم رسوؿ اهلل  :كجو الداللة
كامتنع عن قتلو ْشية أف يكوف مصليان كلو كاف كاقعان ،  صلى اهلل عليو كسلمفي نفسو حىرىجان كلم يكفّْره الرسوؿ 

 .في أمرو كفرمٍّ لم تنفعو صبلتو ألف الشرؾ كالكفر األكبرين يحبطاف األعماؿ ، فبل تنفع الصبلة معهما 
أف ْالدان أراد أف  صلى اهلل عليو كسلمكأيضان مما يدؿ على أف الرجل لم يقع في أمر كفرم عند رسوؿ اهلل 

كلو كاف قولو كفران لتمسك  صلى اهلل عليو كسلممر كفرم ْفي في القلب فلم يرتض ىذا رسوؿ اهلل يحيلو على أ
: إني لم أؤمر أف أنقب عن قلوب الناس .. " ألف  صلى اهلل عليو كسلمبو ْالد بن الوليد كلما قاؿ رسوؿ اهلل 

 ليست كفران أنو ثبت في الصحيحين ذه الكلمةػد ظهر منو ، كمما يوضح أف ىػق –المدعى أنو مكفر –ىذا القوؿ 
و العدؿ في بنت أبي قحافة ، كلم يكن ىذا منهن  ػجئنو يناشدن صلى اهلل عليو كسلمأف أزكاج النبي  ن عائشةػع

 كفران.
ركل الشيخاف عن أنس بن مالك أف ناسان من األنصار قالوا يـو حنين حين أفاء اهلل على رسولو من  ما/  ّ

يعطي رجاالن من قريش المائة من اإلبل فقالوا يغفر اهلل  صلى اهلل عليو كسلمطفق رسوؿ اهلل أمواؿ ىوازف ما أفاء ف
لرسوؿ اهلل يعطي قريشان كسيوفنا تقطر من دمائهم " كفي ركاية لما فيتحت مكة قسم الغنائم في قريش فقالت 

 … "األنصار إف ىذا لهو العجب إف سيوفنا تقطر من دمائهم 
 ككجدكا في أنفسهم حرجان كلم يكفّْرىم صلى اهلل عليو كسلمؤالء استنكركا فعل رسوؿ اهلل / أف ى كجو الداللة

 . صلى اهلل عليو كسلم
كالمقصود ىنا أف كل ما نفاه اهلل كرسولو من مسمى أسماء األمور الواجبة كاسم اإليماف  لذا قاؿ ابن تيمية:

ذلك فإنما يكوف لترؾ كاجبو من ذلك المسمى كمن كاإلسبلـ كالدين كالصبلة كالصياـ كالطهارة كالحج كغير 
نػىهيٍم ثيمَّ ال يىًجديكا ًفي أىنٍػفيًسًهٍم حىرىجان ًممَّا  ىذا قولو تعالى  ا شىجىرى بػىيػٍ فىبل كىرىبّْكى ال يػيٍؤًمنيوفى حىتَّى ييحىكّْميوؾى ًفيمى

ية دؿ على أف ىذه الغاية فرض على الناس، فلما نفى اإليماف حتى توجد ىذه الغا قىضىٍيتى كىييسىلّْميوا تىٍسًليمان 
 .ا. ىػ… الوعيد  فمن تركها كاف من أىل

كقاؿ ابن تيمية : فمن لم يلتـز تحكيم اهلل كرسولو فيما شجر بينهم فقد أقسم اهلل بنفسو أنو ال يؤمن ، كأما 
زلة أمثالو من العصاة . كىذه من كاف ملتزمان لحكم اهلل كرسولو باطنان كظاىران ، لكن عصى كاتبع ىواه ، فهذا بمن

مما يحتج بها الخوارج على تكفير كالة األمر الذين ال يحكموف بما أنزؿ اهلل  فىبل كىرىبّْكى ال يػيٍؤًمنيوفى ...  اْلية 
، ثم يزعموف أف اعتقادىم ىو حكم اهلل. كقد تكلم الناس بما يطوؿ ذكره ىنا ، كما ذكرتو يدؿ عليو سياؽ اْلية 

 .ا.ىػ[.
 زعم المؤلف أٌف اإليماف المنفي في اْلية ىو كمالو الواجب ال أصلو يرد عليو: إفٌ 
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فهذا ىو النص الذم ال يحتمل تأكيبلن ”( عن ىذه اْلية: ِّٗ/ّرحمو اهلل تعالى في الفصل ) ابن حـز قوؿ
 اىػ.“ كال جاء نص يخرجو عن ظاىره أصبلن، كال جاء برىاف بتخصيصو في بعض كجوه اإليماف

في )أحكاـ القرآف( عن ىذه اْلية بعد أف ذكر بعض معاني الحرج كمنها الضيق أك الشك:  الجصاص يقوؿك 
كفي ىذه اْلية داللة على أف من رد شيئان من أكامر اهلل تعالى أك أكامر رسولو صلى اهلل عليو كسلم فهو ْارج من ”

 يم..سواء رده من جهة الشك.. أك ترؾ القبوؿ كاالمتناع من التسل اإلسبلـ
ن أداء الزكاة كقتلهم كسبي ػن امتنع عػداد مى ػة في حكمهم بارتػكذلك يوجب صحة ما ذىب إليو الصحاب

 اىػ.“ م للنبي صلى اهلل عليو كسلم فليس من أىل اإليمافسلٌ ن لم يي ػتعالى حكم بأف مى سبحانو هم، ألف اهلل ػذراري
نص تعالى كأقسم بنفسو أنو ال يكوف مؤمنان إال ف(: ”ِّٓ/ّفي )الًفصىل( عن اْلية ذاتها ) كيقوؿ ابن حـز

فصح أف  ،بتحكيم النبي صلى اهلل عليو كسلم في كل ما عىٌن، ثم يسلم بقلبو كال يجد في نفسو حرجان مما قضى
 اىػ.“ التحكيم شيء غير التسليم بالقلب، كأنو ىو اإليماف الذم ال إيماف لمن لم يأت بو

ف من تولى عن طاعة الرسوؿ كأعرض عن حكمو فهو من المنافقين كليس رحمو اهلل :" أ اإلسبلـ شيخ كقاؿ
بمؤمن كأف المؤمن ىو الذم يقوؿ : )) سمعنا كأطعنا (( فإذا كاف النفاؽ يثبت كيزكؿ اإليماف بمجرد اإلعراض 

 ٗٔمحض كقد يكوف سببو قوة الشهوة ".] الصاـر : عن حكم الرسوؿ كإرادة التحاكم إلى غيره مع أف ىذا ترؾه 
]. 

 كأما ما ذكره من األدلة على أف المراد بالنفي كمالو الواجب.
فأقوؿ: إف من المقرر شرعان أف ما ثبت حكمو باألدلة الصحيحة الصريحة، ثٌم جاءت حادثة محتملة تخالف 

لي األصل، فإنها ال تغير الحكم، كيسميها العلماء بحادثة عين ، أك قضية عين، كىي ال تغير األصل كال يتأصَّ 
 عليها حكم.

 كلها أمثلة من الشرع منها:
ػ أف محمد بن مسلمة رضي اهلل عنو أذف لو النبي صلى اهلل عليو كسلم في النيل منو كالكبلـ عليو حتى يصل 
إلى الطاغية كعب بن األشرؼ كيقتلو، كمعلـو أف سب النبي صلى اهلل عليو كسلم كالنيل منو كفر، كلكن النبي 

أذف لمحمد بن مسلمة كتنازؿ عن حقو في ىذه القضية لقتل اليهودم الذم كاف يؤذم النبي صلى اهلل عليو كسلم 
صلى اهلل عليو كسلم، فبل يصح أف يأتي أحد بعد ىذا كيسب النبي صلى اهلل عليو كسلم ليصل إلى قتل كافر، 

ن حق النبي صلى اهلل عليو ألف األكؿ أذف لو النبي صلى اهلل عليو كسلم كلم يأذف لغيره، كليس ألحد أف يتنازؿ ع
ذ منها أصل ألنها حادثة عين لها حكم ْاص، كنحن نتمسك باألصل كىو أف  كسلم، فبل يقاس عليها كال يْؤ

 سب النبي صلى اهلل عليو كسلم من غير إكراه كفر.
 كاألمثلة التي ذكرىا المؤلف ىي من حوادث األعياف كتوضيح ذلك:
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الذم حكم النبي صلى اهلل عليو كسلم بينو كبين الزبير، فقاؿ األنصارم:  / قصة األنصارم البدرمالمثاؿ األكؿ
 أف كاف ابن عمتك.

من المعلـو عندنا أٌف الذم يتهم النبي صلى اهلل عليو كسلم في حكمو بالمحاباة كغيرىا يكفر، ألٌف ذلك طعن 
ابى ابن عمتو الزبير بن العواـ في في صدقو كأمانتو، فلو جاء أحد اْلف كقاؿ إف النبي صلى اهلل عليو كسلم قد ح

الحكم فإنا نحكم بكفره ألنو اتهم النبي صلى اهلل عليو كسلم في حكمو كىذا كفر، كلكن لما حصل ىذا مع 
النبي صلى اهلل عليو كسلم كعلمى النبي صلى اهلل عليو كسلم بالوحي كالقرائن صحة إيماف األنصارم كأنها كانت 

الطعن في حكمو متعلق بحق النبي صلى اهلل عليو كسلم تنازؿ عن حقو صلى اهلل فلتة من لسانو ككاف الخطأ ب
عليو كسلم كيف ال كىو الذم أكصى باألنصار ْيران أف ييقبل من محسنهم كيعفى عن مسيئهم، كلكن بعد موت 

قصة األنصار النبي صلى اهلل عليو كسلم ليس ألحد أف يتنازؿ عن حقو عليو الصبلة كالسبلـ، كمثل ىذا ييقاؿ في 
 في غزكة حنين حين صدر منهم ما صدر.

 كىو باألنصارم كصفوه فإنهم الرسوؿ في شاؾ كال بمنافق األنصارم ىذا كليس :قاؿ في التحرير كالتنوير
 .يستتبو كلم اهلل رسوؿ عنو فعفا كغفل جهل كلكنو بالمنافق كصفوه كما المؤمنين من لخيرة كصفه 

في الحكم فهو كافر،  صلى اهلل عليو كسلم: كل من اتهم رسوؿ اهلل ِٕٔ/ٓفي األحكاـ  قاؿ ابن العربي
كأقاؿ عثرتو لعلمو بصحة يقينو، كأنها كانت فلتة،  صلى اهلل عليو كسلملكن األنصارم زؿ زلة فأعرض عنو النبي 

 .اىػ  صلى اهلل عليو كسلمكليست ألحدو بعد النبي 
لنبي صلى اهلل عليو كسلم في الحكم ، كقاؿ:يا رسوؿ اهلل / كىي قصة الذم اعترض على حكم االمثاؿ الثاني

 اتق اهلل، كفي ركاية قاؿ: يا محمد اعدؿ.
فهذا االعتراض على حكم النبي صلى اهلل عليو كسلم في األصل كفر أكبر، كلكن لما كاف حقان لو عليو 

بي صلى اهلل عليو كسلم في الصبلة كالسبلـ عفا عنو كلو أف يعفو عن حقو، كلكن األصل ىو كفر من اتهم الن
حكمو كما مٌر قوؿ ابن العربي رحمو اهلل، كلو قاؿ ىذا أحد بعد موت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاتهمو بعدـ 
ذ من مثل ىذه القضايا أصل شرعي ألنها قضايا أعياف،  العدؿ فإنو يكفر بإجماع أىل السنة، كبالتالي فبل يْؤ

 كفر من سب النبي صلى اهلل عليو كسلم أك اتهمو في حكمو.  كالواجب الرجوع إلى األصل كىو
كلم يرض بو  صلى اهلل عليو كسلمأف ىذا الرجل اعترض على حكم رسوؿ اهلل :كجو الداللةكأما قوؿ المؤلف]    

ان ، كامتنع عن قتلو ْشية أف يكوف مصلي صلى اهلل عليو كسلمككجد في نفسو حىرىجان كلم يكفّْره الرسوؿ  ،كيسلّْم 
رو كفرمٍّ لم تنفعو صبلتو ألف الشرؾ كالكفر األكبرين يحبطاف األعماؿ ، فبل تنفع الصبلة ػكلو كاف كاقعان في أم

 [معهما 
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ىذا قوؿ باطل، بل كقع المعترض في أمر كفرم صريح كلكن لما كاف الكفر الذم كقع فيو متعلق بحق النبي 
 ن حقو.صلى اهلل عليو كسلم تجاكز عليو الصبلة كالسبلـ ع

كأما االستدالؿ على عدـ كفره لكونو يصلي فبل يصح؛ ألف النبي صلى اهلل عليو كسلم امتنع عن قتلو حماية 
لسمعة الدعوة كليس لكونو لم يكفر، فإنو لما كاف يصلي كاف يظهر اإلسبلـ كلو قتلو النبي صلى اهلل عليو كسلم 

هلل عليو كسلم أحرص ما يكوف على تأليف القلوب لتحدث الناس أف محمدان يقتل أصحابو ككاف النبي صلى ا
كتحبيب الدعوة للناس كالذم يدؿ على ذلك ما ركاه البخارم كمسلم عندما قاؿ رأس المنافقين: لئن رجعنا إلى 

 المدينة ليخرجن األعز منها األذؿ.
و ال يتحدث الناس قاؿ عمر دعني يا رسوؿ اهلل أضرب عنق ىذا المنافق، فقاؿ لو عليو الصبلة كالسبلـ:) دع

أف محمدان يقتل أصحابو(، فهذا قد قاؿ كلمة الكفر كظهر نفاقو كمع ذلك امتنع النبي صلى اهلل عليو كسلم عن 
 قتلو حماية لسمعة الدعوة.

كأيضان مما يوضح أف النبي صلى اهلل عليو كسلم امتنع عن قتل من علم كفره كنفاقو لكونو يؤدم الصبلة ال 
ركاه اإلماـ مالك في الموطأ كالشافعي في مسنده عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن الخيار أف عبد لكونو لم يكفر ما 

اهلل بن عدم بن الحمراء حدثو أف رجبلن من األنصار جاء إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كىو في مجلس 
يو كسلم:) أليس يشهد أال إلو إال اهلل؟( ييسىارُّه يستأذنو في قتل رجل من المنافقين، فقاؿ لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عل

قاؿ األنصارم : بلى كال شهادة لو. قاؿ:) أليس يشهد أف محمدان رسوؿ اهلل؟( قاؿ األنصارم: بلى كال شهادة لو. 
قاؿ:) أليس يصلي؟( قاؿ األنصارم: بلى كال صبلة لو. فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ:) أكلئك الذين نهاني اهلل عن 

 قتلهم(.
ىذا الحديث: فإف النبي صلى اهلل عليو كسلم مقرّّ بأنو منافق كذلك بسكوتو عند قوؿ األنصارم: بلى كال  تأمل

 شهادة لو ، بلى كال صبلة لو.
كأيضان قوؿ الراكم في صدر الحديث :يستأذنو في قتل رجل من المنافقين، فدؿ على أف نفاقو كاف معلومان لدل 

 الصحابة.
إقراره بكفره كنفاقو، ألنو مظهر لئلسبلـ كقتلو ليس في صالح الدعوة، فترؾ قتلو  كلكن مع ذلك لم يقتلو مع

 مع علمو بكفره، كلم يقل لؤلنصارم: صبلتو تمنع من تكفيره.
كامتنع عن قتلو ْشية أف يكوف مصليان كلو كاف كاقعان في أمرو كفرمٍّ لم تنفعو ]قوؿ المؤلف كبالتالي تعلم بطبلف
 [.فر األكبرين يحبطاف األعماؿ ، فبل تنفع الصبلة معهما صبلتو ألف الشرؾ كالك

فإف ىذا المنافق قد طعن في النبي صلى اهلل عليو كسلم كامتناع النبي صلى اهلل عليو كسلم عن قتلو ليس 
لكونو لم يكفر كلكن لما كاف يصلي ْشي النبي صلى اهلل عليو كسلم على سمعة الدعوة فترؾ قتلو كلو كاف إتيانو 
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بلة مانعان من تكفيره لم ييعلل النبي صلى اهلل عليو كسلم ترؾ قتلو لئبل يتحٌدث الناس أٌف محمدان يقتل أصحابو بالص
ألنو لو كاف مسلمان لبين ذلك النبي صلى اهلل عليو كسلم كلبين أٌف إسبلمو ىو الذم منع من قتلو، ْاصة كأٌف العلة 

ور اإلسبلـ كانتشاره ، كلو كاف إتيانو بالصبلة مانعان من تكفيره لرد التي ذكرىا النبي صلى اهلل عليو كسلم تزكؿ بظه
النبي صلى اهلل عليو كسلم على األنصارم قولو: كال شهادة لو كال صبلة لو؛ فإف ىذه ألفاظ دالة على التكفير، 

 م يكفر كلكنفلما امتنع النبي صلى اهلل عليو كسلم عن قتلو مع إقراره بكفره دٌؿ على أف األمر ليس لكونو ل
 لكونو يظهر اإلسبلـ كالمصلحة في عدـ قتلو.

أف  صلى اهلل عليو كسلمكأيضان مما يدؿ على أف الرجل لم يقع في أمر كفرم عند رسوؿ اهلل ]كأما قوؿ المؤلف
كلو كاف قولو   صلى اهلل عليو كسلمْالدان أراد أف يحيلو على أمر كفرم ْفي في القلب فلم يرتض ىذا رسوؿ اهلل 

: إني لم أؤمر أف أنقب عن قلوب  صلى اهلل عليو كسلمران لتمسك بو ْالد بن الوليد كلما قاؿ رسوؿ اهلل كف
قد ظهر منو ، كمما يوضح أف ىذه الكلمة ليست كفران أنو ثبت  –المدعى أنو مكفر –الناس .. " ألف ىذا القوؿ 

يناشدنو العدؿ في بنت أبي قحافة ، كلم جئنو  صلى اهلل عليو كسلمأف أزكاج النبي  عن عائشة في الصحيحين
 [يكن ىذا منهن كفران.

 قوؿ باطل من كجوه:
أف من اتهم النبي صلى اهلل عليو كسلم في حكمو يكفر ىذا ىو األصل، كلكن لما كاف كفره في أمر  األكؿ/

ن بعد موتو ليس يتعلق بحق للنبي صلى اهلل عليو كسلم عفا النبي صلى اهلل عليو كسلم عن حقو كلم يكفره، كلك
 ألحد أف يعفو عن حق النبي صلى اهلل عليو كسلم.

في الحكم فهو كافر،  صلى اهلل عليو كسلم: كل من اتهم رسوؿ اهلل ِٕٔ/ٓقاؿ ابن العربي في األحكاـ 
كأقاؿ عثرتو لعلمو بصحة يقينو، كأنها كانت فلتة،  صلى اهلل عليو كسلملكن األنصارم زؿ زلة فأعرض عنو النبي 

 .اىػ  صلى اهلل عليو كسلميست ألحدو بعد النبي كل
 أف النبي صلى اهلل عليو كسلم امتنع عن قتلو حماية لسمعة الدعوة، كما مٌر في الرد السابق.الثاني/

صلى اهلل عليو كسلم لم يتهم ْالدان بالتسرع في التكفير، كلم يقل لخالد إنو لم يىكفير، كلكنو  / أف النبيلثالثا
و مأمور أف يأْذ الناس بالظاىر، كلو كاف الرجل لم يكفر لبين ذلك النبي صلى اهلل عليو كسلم لخالد  بين لخالد أن

كما بين ذلك في شارب الخمر حين قاؿ:) إنو يحب اهلل كرسولو( ككما بين في قصة حاطب حين قاؿ:)صدقكم 
 فاتركوه(.

أف أزكاج  عن عائشة في الصحيحين كمما يوضح أف ىذه الكلمة ليست كفران أنو ثبت كأما قوؿ المؤلف:]
 [جئنو يناشدنو العدؿ في بنت أبي قحافة ، كلم يكن ىذا منهن كفران. صلى اهلل عليو كسلمالنبي 
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ىذا من أعظم الخلط، فإف نساء النبي صلى اهلل عليو كسلم لم تكن مناشدتهن العدؿ من النبي صلى اهلل عليو 
بل شك يعلمن عدلو بينهن في القسمة كالمبيت، كلكن كٌن رضي كسلم في عائشة من الطعن في عدلو، فإنهن ب

اهلل عنهن يغرف من شدة حب النبي صلى اهلل عليو كسلم لعائشة، كسألنو أف يعدؿ بينهن في المحبة كىذا أمره ال 
يطاؽ ألنو أمر جبلي فطرم قلبي، كالذم كاف يحصل في بيوت النبي صلى اهلل عليو كسلم من زكجاتو رضي اهلل 

هٌن من الغيرة كالمراجعة كغير ذلك ىو أمر ال تخلو منو بيوت الزكجية، كإف كاف النبي صلى اهلل عليو كسلم عن
معصومان فإف زكجاتو لسنى معصومات، كالحاصل أٌف مناشدة زكجاتو إياه العدؿ لم يكن تهمةن في عدلو كلكن كاف 

نساف بل ال يقدر أف يعدؿ فيو كما قاؿ تعالى:} كلن سببو الغيرة على المحبة القلبية كىذا أمره ال يؤاْذ عليو اإل
 تستطيعوا أف تعدلوا بين النساء كلو حرصتم..{

نو كاف مخالفان لؤلدب مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فإنو حقه لو عليو الصبلة كالسبلـ كلو أف إ كلو قلنا
 يعفو عنو.

 يمية كتلميذه ابن القيم تتضح لك المسألة:كتأمل أْي الموحد ما سأكرده من كبلـ شيخ اإلسبلـ ابن ت
 عمن يعفو أف لو كاف سلم ك عليو اهلل صلى النبي أف:  الرابع الجواب: قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل

 اهلل صلى النبي سب من أف ْبلؼ ال أنو ذلك يوضح، ذلك عن عفوات أف لؤلمة ليس ك حياتو في سبو ك شتمو
 ىذا مع ك األنبياء من نبيا سب من ككذلك ،الدـ حبلؿ كافراكاف   المسلمين من موتو دبع عابو أك سلم ك عليو
 [ ٗٔ:  األحزاب{ ]  قالوا مما اهلل فبرأه موسى آذكا كالذين تكونوا ال آمنوا الذين أيها يا: }  تعالى اهلل قاؿ فقد

[  ٓ: الصف{ ]  إليكم اهلل سوؿر  أني تعلموف قد ك تؤذكنني لم قـو يا:لقومو موسى قاؿ إذ ك:} تعالى كقاؿ
 موسى يقتلهم لم ك قتلو كجب المسلمين من أحد اليـو قالو لو بما حياتو في موسى يؤذكف إسرائيل بنو فكاف
 المؤذم يعاقب فبل بلغو أك ذاهأ سمع فربما ذلك في بو يقتدم سلم ك عليو اهلل صلى نبينا كاف ك السبلـ عليو
 تعالى قاؿ ك[  ُٔ:  التوبة]  اْلية{  أذف ىو يقولوف ك النبي يؤذكف الذين نهمم ك: }  تعالى اهلل قاؿ ذلك على
:  التوبة{ ]  يسخطوف ىم إذا منها يعطوا لم إف ك رضوا منها أعطوا فإف الصدقات في يلمزؾ من منهم ك: } 
ٖٓ ] 

 ذم بن اهلل عبد جاء إذ يقسم سلم ك عليو اهلل صلى النبي بينا:  قاؿ سعيد أبي عن سلمة أبي عن الزىرم كعن    
:  الخطاب بن عمر قاؿ[  ؟ أعدؿ لم إذا يعدؿ من يلك ك: ]  قاؿ اهلل رسوؿ يا أعدؿ:  فقاؿ التميمي الخويصرة

 الدين من يمرقوف صيامهم مع صيامو ك صبلتهم مع صبلتو يحقر أصحابا لو فإف دعو: ]  قاؿ عنقو أضرب دعني
 [ٖٓ:  التوبة{ ]  الصدقات في يلمزؾ من منهم ك}  نزلت فيو ك يثالحد ذكر ك[  الرمية من السهم يمرؽ كما

 الزىرم عن أْرل كجوه من الصحيحين في أْرجاه ك الزىرم عن معمر حديث من غيره ك البخارم ركاه ىكذا
 ىو ك سلم ك عليو اهلل صلى النبي عند جلوس نحن بينا:  قاؿ سعيد أبي عن الهمداني الضحاؾ ك سلمة أبي عن
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 ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ أعدؿ اهلل رسوؿ يا:  فقاؿ ػ تميم من رجل ىو ك ػ الخويصرة ذك أتاه ماقس يقسم
 لي ئذفا:  الخطاب بن عمر فقاؿ[  أعدؿ لم إف ْسرت ك ْبت قد ؟ أعدؿ لم إذا يعدؿ من!  كيلك: ]  سلم
 صبلتهم مع صبلتو أحدكم يحقر صحاباأ لو فإف دعو: ]  سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ عنقو فأضرب فيو
 .اْلية نزكؿ يذكر لم ك المشهور الخوارج حديث ذكر ك[  صيامهم مع صيامو ك

 ىو ك عنو اهلل رضي علي بعث:  قاؿ سعيد أبي عن نعم أبي بن الرحمن عبد حديث من أيضا الصحيحين كفي    
 األنصار ك قريش فغضبت:  فيو ك نفر أربعة بين هافقسم تربتها في بذىيبة سلم ك عليو اهلل صلى النبي إلى باليمن

 اللحية كث الجبين ناتئ العينين غائر رجل فأقبل أتألفهم إنما:  فقاؿ يدعنا ك نجد أىل صناديد يعطي:  قالوا ك
 أىل على أفيأمنني ؟ عصيتو إذا اهلل يطع فمن: ]  قاؿ اهلل اتق محمد يا:  فقاؿ الرأس محلوؽ الوجنتين مشرؼ
 ىذا ضئضئ من إف: ]  قاؿ كلى فلما فمنعو الوليد بن ْالد أراه قتلو القـو من رجل فسأؿ[  تأمنوني ال ك األرض

 ك اإلسبلـ أىل يقتلوف]  آْره في ك الخوارج صفة في الحديث ذكر ك[  حناجرىم يجاكز ال القرآف فك يقرؤ  قوما
 [ عاد قتل ألقتلنهم أدركتهم لئن األكثاف أىل يدعوف

 فقاؿ فيها ك[  مساء ك صباحا السماء ْبر يأتيني السماء في من أمين أف ك تأمنوني أال: ]  لمسلم ركاية كفي    
[  ؟ اهلل يتقي أف األرض أىل أحق ليست أك!  كيلك: ]  سلم ك عليو اهلل صلى النبي فقاؿ اهلل اتق اهلل رسوؿ يا: 

 قاؿ[  يصلي يكوف أف لعلو ال: ]  فقاؿ عنقو ربأض أال اهلل رسوؿ يا:  الوليد بن ْالد فقاؿ الرجل كلى ثم:  قاؿ
 إني: ]  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ ؟ قلبو في ليس ما بلسانو يقوؿ مصل من كم ك:  الوليد بن ْالد

 [بطونهم أشق ال ك الناس قلوب عن أنقب أف أكمر لم

[  ال: ]  قاؿ ؟ عنقو أضرب أال اهلل رسوؿ يا:  فقاؿ الخطاب بن عمر إليو فقاـ:  الصحيح في ركاية في ك
 القرآف نص قد الذم الرجل فهذا[  ال: ]  قاؿ ؟ عنقو أضرب أال اهلل رسوؿ يا:  فقاؿ اهلل سيف ْالد إليو فقاـ
 قولو ك عليك يطعن ك يعيبك أم[  ٖٓ:  التوبة{ ]  الصدقات في يلمزؾ من منهم ك: }  بقولو المنافقين من أنو

 ك عليو اهلل صلى النبي نسب األربعة أكلئك بالماؿ ْص ما بعد اهلل اتق ك اعدؿ:  لمس ك عليو اهلل صلى للنبي
 يتقي أف األرض أىل أحق لست أك: ]  سلم ك عليو اهلل صلى النبي قاؿ لهذا ك اهلل يتق لم ك جار أنو إلى سلم
 [؟ السماء في من أمين أنا ك تأمنني أال ؟ اهلل

 ألنو سلم ك عليو اهلل صلى النبي يقتلو لم إنما ك ،أحد اليـو قالو لو القتل يوجب أنو ريب ال الكبلـ ىذا مثل ك
 عليو اهلل صلى النبي يخص بما نفاقو كاف إنما ك يفعلوىا حتى الناس يقاتل التي الصبلة ىو ك اإلسبلـ يظهر كاف

 يقتل محمدا أف سالنا يتحدث لئبل للقلوب تأليفا عنهم يعفو كاف ك عنو يعفو أف لو كاف ك األذل من سلم ك
 جابر عن الزبير أبي عن صحيحو في مسلم فركل،هامثل في أك القصة ىذه في مفسرا ذلك جاء قد ك أصحابو

 ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ك فضة ببلؿ ثوب في ك ػ حنين من منصرفة بالجعرانة رجل أتى:  قاؿ عنو اهلل رضي
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 لقد أعدؿ؟ لم إذا يعدؿ كمن !كيحك ] :فقاؿ اعدؿ محمد يا : فقاؿ ػ الناس منها يعطي ك منها يقبض سلم
 ك ْبت

 عليو اهلل صلى فقاؿ المنافق ىذا فأقتل اهلل رسوؿ يا دعني: الخطاب بن عمر فقاؿ[ أعدؿ أكن لم إف ْسرت
 حناجرىم يجاكز ال القرآف فك يقرؤ  أصحابو ك ىذا إف أصحابي أقتل أني الناس يتحدث أف اهلل معاذ: ]  سلم ك

 رسوؿ بينما:  عنهما اهلل رضي جابر عن عمرك عن مثلو البخارم ركل ك[  الرمية من السهم يمرؽ كما منو يمرقوف
  [أعدؿ لم إف شقيت لقد:] فقاؿ اعدؿ:  رجل لو قاؿ إذا بالجعرانة غنيمة يقسم سلم ك عليو اهلل صلى اهلل

 بكير ابن ركاية في إسحاؽ ابن قاؿ ىذا من أغلظ ىو ما سلم ك عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ كبلمو من جاء ك    
:  قاؿ الحارث بن اهلل عبد مولى القاسم أبي مقسم عن ياسر بن عمار بن محمد بن عبيدة أبو حدثني:  عنو

 لو فقلنا يديو في نعليو معلقا بالكعبة يطوؼ العاص بن عمرك بن اهلل عبد فلقينا الليثي كبلب بن تليد ك أنا ْرجت
 فقاؿ حدثنا ثم نعم:  قاؿ ؟ يكلمو التميمي الخويصرة ذك عنده ك سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حضرت ىل: 
 قد محمد يا:  فقاؿ بحنين المغانم يقسم ىو ك سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ التميمي الخويصرة ذك أتى: 

 قاؿ ك سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فغضب عدلت أرؾ لم:  فقاؿ[  ؟ رأيت فكيف: ]  قاؿ صنعت ما رأيت
 رسوؿ فقاؿ عنقو فأضرب إليو أقـو أال اهلل رسوؿ يا:  عمر فقاؿ[  ؟ يكوف من فعند عندم العدؿ يكن لم إذا: ] 
 السهم يمرؽ كما منو يمرقوف حتى الدين في يتعمقوف شيعة لو سيكوف فإنو دعو: ]  سلم ك عليو اهلل صلى اهلل
 .الحديث تماـ ذكر ك[  الرمية من
 اهلل رسوؿ آثر حنين يـو كاف لما:  قاؿ اهلل عبد عن كائل أبي عن الصحيحين في ْرجاه ما الباب اىذ من ك    

 مثل حصن بن عيينة أعطى ك ف اإلبل من مائة حابس بن األقرع فأعطى القسمة في ناسا سلم ك عليو اهلل صلى
 فيها عدؿ ما لقسمة ىذه إف اهلل ك:  رجل فقاؿ القسمة في يومئذ آثرىم ك العرب أشراؼ من ناسا أعطى ك ذلك

 قاؿ بما فأْبرتو فأتيتو:  قاؿ سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ألْبرف اهلل ك فقلت:  قاؿ اهلل كجو بها أريد ما ك
 قاؿ ثم ؟ رسولو ك اهلل يعدؿ لم إذا يعدؿ فمن: ]  قاؿ ثم كالصوؼ كاف حتى سلم ك عليو اهلل صلى كجهو فتغير

 .حديثا بعدىا أرفع ال جـر ال فقلت:  قاؿ[  فصبر ىذا من بأكثر كذمأ قد موسى اهلل يرحم: 

]  كاف بهذا المتكلم أف الواقدم ذكر ك اهلل كجو بها أراد ما:  األنصار من رجل قاؿ البخارم ركاية في ك    
 اهلل لىص النبي جعل ألنو باالتفاؽ القتل يوجب مما الكبلـ فهذا، المنافقين من معدكد ىو ك[  قشير بن معتب
 العفو في اقتدل ثم المرسلين أذل من ىذا بأف سلم ك عليو اهلل صلى النبي صرح قد ك مرائيا ظالما سلم ك عليو
 .بشيء ذلك في تكلم ال ك القائل يراجع لم فإنو يثبت لم القوؿ ألف يستتب لم ك السبلـ عليو بموسى ذلك عن

 زبير يا اسق: ]  سلم ك عليو اهلل صلى لو قاؿ لما الحرة شراج في الزبير حاكم الذم األنصارم قوؿ ذلك كمن    
 ؟ عمتك ابن كاف أف:  فقاؿ[  جارؾ إلى سرح ثم
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 أتى أْاه أف جده عن أبيو عن حكيم بن بهز عن المعركؼ الحديث مثل تتبعت إذا الحديث في نظائر كلهذا    
 إف:  فقاؿ سلم ك عليو اهلل صلى النبي نوع فأعرض أْذكا ماذا على جيراني:  فقاؿ سلم ك عليو اهلل صلى النبي
 لو ْلوا عليهم ىو ما ك لعلي إنو ذلك أفعل كنت لئن: ]  فقاؿ بو تستخلي ك الغي عن تنهى أنك يزعموف الناس
 ك انتقاصو بو قصد فإنما غيره عن القذؼ ىذا حكى قد كاف إف ك فهذا، صحيح بإسناد داكد أبو ركاه[  جيرانو
 .السب أنواع من ىذا ك قالو من على الرد كجو على ويحك لم ك بذلك إيذاءه

 من جزكرا سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ابتاع:  قاؿ عائشة عن أبيو عن ىشاـ عن إسحاؽ ابن حديث كمثل    
 األعرابي إلى فخرج:  قاؿ البيت في يجده فلم التمر فالتمس منزلة إلى بو فجاء الذْيرة تمر من بوسق أعرابي
 فقاؿ[  نجده فلم عندنا أنو نرل نحن ك الذْيرة تمر من بوسق ىذا جزكرؾ منك ابتعنا إنا اهلل عبد يا : ] فقاؿ

 رسوؿ فقاؿ ؟ ىذا تقوؿ سلم ك عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ:  قالوا ك الناس فوكزه اعذراه ك اعذراه ك:  األعرابي
 .الدالئل في حباف ابن ك عاصم أبي ابن ركاه[  دعوه: ]  سلم ك عليو اهلل صلى اهلل

 غيره ك سلم ك عليو اهلل صلى النبي كاف الدـ حبلؿ كافرا الرجل بو يكوف ك القتل يوجب مما كلو الباب فهذا    
{  الجاىلين عن أعرض ك بالعرؼ أمر ك العفو ْذ: }  تعالى لقولو امتثاال قالو عمن كيصفحوف يعفوف األنبياء من
 ال ك: }  تعالى قولو ك[  ٔٗ:  المؤمنين{ ]  أحسن ىي بالتي ادفع}  : تعالى كقولو ك[  ُٗٗ:  األعراؼ] 

 إال يلقاىا ما ك حميم كلي كأنو عداكة بينو ك بينك الذم فإذا أحسن ىي بالتي ادفع السيئة ال ك الحسنة تستوم
 القلب غليظ فظا كنت لو ك: }  تعالى كقولو ك[  ّٓ:  فصلت{ ]  عظيم حظ ذك إال يلقاىا ما ك صبركا الذين

:  تعالى كقولو ك[  ُٗٓ:  عمراف آؿ{ ]  األمر في شاكرىم ك لهم استغفر ك عنهم فاعف حولك من نفضوا ال
 على الصبر ك الحلم درجة ألف كذلك[،  ْٖ:  األحزاب{ ]  أذاىم دع ك المنافقين ك الكافرين تطع ال ك} 

:  تعالى قاؿ القياـ ك بالصياـ يبلغو ال ما بها رجلال يبلغ كاْلْرة الدنيا أىل أْبلؽ أفضل الظلم عن كالعفو األذل
 ك: }  تعالى قاؿ ك[  ُّْ:  عمراف آؿ{ ]  المحسنين يحب اهلل ك الناس عن العافين ك الغيظ الكاظمين ك} 

 أك ْيرا تبدكا إف: }  تعالى قاؿ ك[  َْ:  الشورل{ ]  اهلل على فأجره أصلح ك عفا فمن مثلها سيئة سيئة جزاء
 فعاقبوا عاقبتم إف ك: }  تعالى كقاؿ[  ُْٗ:  النساء{ ]  قديرا عفوا كاف اهلل فإف سوء عن تعفوا أك تخفوه
 .[ُِٔ:  النحل{ ]  للصابرين ْير لهو صبرتم لئن ك بو عوقبتم ما بمثل

 إليها الناس أحوج ك لفضلهم الدرجة بهذه الناس أحق األنبياء إف ثم مشهورة كثيرة الباب ىذا في كاألحاديث
 عودم إال أحد بو يأت لم أمر ىو ك العادات من عليو كانوا ما تغيير ك معالجتهم ك الناس دعوة من بو ابتلوا لما

 يظهر ممن كاف إف منافقا أك مرتدا ك عهد ذا كاف إف محاربا بو فيصير الرجل بو يكفر يؤذيهم الذم فالكبلـ
 القود لمستحق جعل كما اهلل حق على اْلدمي قلح تغليبا اْلدمي حق من فيو لما ذلك عليهم ككسع، اإلسبلـ

 العظيمة المصالح من نحوىم ك األنبياء عفو جواز في لما أكلى ىم ك القاذؼ ك القاتل عن يعفو أف القذؼ كحد
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 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ضرب ما: ]  عنها اهلل رضي عائشة قوؿ معنى ىذا ك بالدين ك باألمة ك بالنبي المتعلقة
 .[ قط لنفسو انتقم ال ك اهلل سبيل في يجاىد أف إال قط شيئا ال ك دابة ال ك امرأة ال ك ْادما بيده سلم ك

 يقم لم اهلل محاـر انتهكت فإذا اهلل محاـر تنتهك أف إال صاحبو من فانتقمو شيء منو نيل ما: ] لفظ كفي 
 . ينتقم حتى شيء لغضبو

 االنتقاـ أك العفو في إليو األمر كاف حقو فيها دْل لما لكن المحاـر انتهاؾ من أعظم منو النيل أف كمعلـو    
 ظلم أك سرقة أك زنا من فيو لو حق ال ما بخبلؼ ذلك في المصلحة رأل إذا بالقتل أمر ربما ك العفو يختار فكاف
 بو القياـ عليو يجب فإنو لغيره

 سلم ك عليو اهلل صلى عنو ىو فيعفو القتل يستحق بأنو لعلمهم قتلو أرادكا يؤذيو من رأكا إذا أصحابو كاف كقد    
 لم سلم ك عليو اهلل صلى النبي عفو قبل قاتل قتلو لو ك قتلو جواز على لهم إقراره مع أصلح عفوه أف لهم بين ك

 قتل كما عليو يثني ك ذلك على يحمده بل رسولو ك هلل انتصر قد بأنو لعلمو سلم ك عليو اهلل صلى النبي لو يعرض
 تعذر فإذا السابة اليهودية آْر ك مركاف بنت رجل قتل كما ك بحكمو يرض لم الذم الرجل عنو اهلل رضي عمر
، إقامتو فيجب مستحقو عنو يعف لم للمؤمنين ك لرسولو ك هلل محضا حقا بقي سلم ك عليو اهلل صلى بموتو عفوه
 أعرابيا أف عنو اهلل رضي ريرةى أبي عن عكرمة عن أبي حدثني:  أباف بن الحكم بن إبراىيم ركل ما ذلك كيبين
 ال:  األعرابي قاؿ ؟ إليك أحسنت:  قاؿ ثم شيئا فأعطاه شيء في يستعينو سلم ك عليو اهلل صلى النبي إلى جاء

 إلى أرسل ثم منزلو فدْل قاـ ثم كفوا أف إليهم فأشار إليو قاموا ك المسلموف فغضب:  قاؿ أجملت ال ك
 أنفس في ك قلت ما فقلت فأعطيناؾ فسألتنا جئتنا إنك:  فقاؿ فرضي عطاهفأ يعني البيت إلى فدعاه األعرابي

:  قاؿ عليك فيها ما صدكرىم من يذىب يدم بين قلت ما أيديهم بين فقل أحببت فإف ذلك من شيء المسلمين
 فقاؿ فأعطيناه فسألنا جاء صاحبكم إف:  سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ جاء العشي أك الغد كاف فلما نعم
 ك أىل من اهلل فجزاؾ نعم:  األعرابي قاؿ ؟ أكذلك رضي قد أنو فزعم فأعطيناه البيت إلى دعوناه إنا ك قاؿ ما

 ناقة لو كانت رجل كمثل األعرابي ىذا مثل ك مثلي فإ أال]  سلم ك عليو اهلل صلى النبي فقاؿ ْيرا عشيرة
 بها أرفق فأنا ناقتي بين ك بيني ْلوا:  الناقة صاحب ىمفنادا نفورا إال يزيدىا فلم الناس فاتبعها عليو فشردت

 استول ك رحلها عليها فشد فاستناْت فجاءت األرض قماـ من لها فأْذ يديها بين الناقة صاحب لها فتوجو
 .النار دْل فقتلتموه قاؿ ما الرجل قاؿ حين تركتكم لو إني ك عليها

 الكلمة بتلك كافرا صار أنو ك االستتابة قبل جائزا كاف قاؿ ما قولو ألجل الرجل ذلك قتل أف لك يبين بهذا    
 كاف ك شهيد مظلـو ألنو الجنة يدْل كاف بل الكلمة تلك مجرد على قتل إذا النار يدْل كاف لما ذلك ال لو ك

 لدـا سفك ألف يحل لم قتلو أف يبين سلم ك عليو اهلل صلى النبي لكاف ك متعمدا مؤمنا قتل ألنو النار دْل قاتلو
 لفظ حقو في سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ لهذا ك مسلما كاف األعرابي ىذا ك الكبائر أكبر من حق بغير
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 النبي كاف لو ك شيء في يستعينو جاء لما محاربا كافرا كاف لو ك يستعينو األعرابي جاءه لهذا ك[  صاحبكم] 
 ممن كاف أنو على دؿ ذكر لئلسبلـ يجر لم فلما أسلم أنو الحديث في لذكر ليسلم أعطاه سلم ك عليو اهلل صلى
 منها يعطوا لم إف ك رضوا منها أعطوا فإف: }  تعالى قولو في دْل ممن ك األعراب جفاء فيو ك اإلسبلـ في دْل

 [ٖٓ:  التوبة{ ]  يسخطوف ىم إذا
 حتى نفاقهم في يشك ال ينالذ المنافقين عن يعفو كاف سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف ذلك يوضح كمما    
 ك لهم ارفاالستغ ك عليهم الصبلة عن اهلل نهاه حتى[  لزدت لو غفر السبعين على زدت لو أني أعلم لو]  قاؿ
 ك العفو ك الصفح من يعاملهم ما ك الكبلـ من المنافقين من يحتملو كاف مما فكثير عليهم باإلغبلظ أمره

[  ْٖ:  األحزاب{ ]  أذاىم كدع المنافقين ك الكافرين تطع ال ك: }  لو قيل لما براءة نزكؿ قبل كاف االستغفار
 سلم ك عليو اهلل صلى صرح قد ك منهم أحدان  قتل إذا عنو العرب نفور ْشية ك استعطافهم إلى ذاؾ إذ الحتياجو

 ذك قاؿ الم ك[  ٖ:  المنافقين{ ]  األذؿ منها األعز ليخرجن المدينة إلى رجعنا لئن: }  أبي ابن قاؿ لما
 محمدا أف الناس يتحدث لئبل يقتلهم لم إنما: ]  القصة ىذه غير عند ك[  تعدؿ لم فإنك اعدؿ]  الخويصرة

 بعض يقتل أنو الظاف فيظن قتل قد أصحابو من كاحدا فيركف األمر ظاىر إلى ينظركف الناس فإف[  أصحابو يقتل
 يتألف أف شريعتو من كاف إذا ك اإلسبلـ في وؿالدْ عن الناس فينفر ذلك نحو أك حقد أك غرض على أصحابو

 .أحرل ك أكلى بالعفو يتألفهم فؤلف كلمتو تعلو ك اهلل دين ليقـو العظيمة باألمواؿ اإلسبلـ على الناس

 ك الكفار يجاىد أف أمره ك قبورىم على القياـ ك المنافقين على الصبلة عن نهاه ك براءة تعالى اهلل أنزؿ فلما
 بو يعاملوف الكفار كاف ما نسخ كما العفو من بو يعاملوف المنافقوف كاف ما جميع نسخ عليهم لظيغ ك المنافقين

ل إنساف.أىػ ]الصاـر ك حق في اهلل كلمة إعبلء ك الحدكد إقامة إال يبق لم ك سالم عمن الكف من
 .[ِّْ،صُالمسلوؿ،ج

 لئن قاؿ كقد أبي بن اهلل عبد يقتل لم كسلم عليو اهلل صلى فالنبي:  قيل فإف: كقاؿ اإلماـ بن القيم رحمو اهلل     
 تعدؿ لم فإنك اعدؿ:  لو قاؿ كقد التميمي الخويصرة ذا يقتل كلم األذؿ منها األعز ليخرجن المدينة إلى رجعنا

 بها أريد ما القسمة ىذه إف:  لو القائل يقتل كلم بو كتستخلي الغي عن تنهى إنك:  يقولوف:  لو قاؿ من يقتل كلم
 كاف ممن ىؤالء كغير عمتك ابن كاف أف:  السقي في بتقديمو للزبير حكم لما لو قاؿ من يقتل كلم اهلل وكج

 .كتنقص لو أذل عنهم يبلغو

 أف لو تعالى الرب أف كما حقو يسقط أف بعده لمن كليس يسقطو أف كلو يستوفيو أف فلو لو كاف الحق: قيل    
 كرذي  من قتل ترؾ في كاف كقد كيف كجوبو بعد تعالى حقو سقطي أف ألحد كليس سقطي أف كلو حقو يستوفي
 يقتل أنو بلغهم لو فإنو عنو تنفيرىم كعدـ الناس تأليف من موتو بعد زالت حياتو في عظيمة مصالح كغيرىم
 حمدام أف الناس يبلغ ال ):أبي بن اهلل عبد بقتل عليو أشار لما لعمر كقاؿ بعينو ذاػى إلى ارػأش كقد لنفركا أصحابو



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

139 

 المصلحة من إليو كأحب عنده أعظم كانت عليو القلوب كجمع التأليف ىذا مصلحة أف ريب كال، (أصحابو يقتل
 بن بكعب فعل كما الساب قتل جدا كترجحت القتل مصلحة ظهرت لما كلهذا كآذاه سبو من بقتل الحاصلة
 كلد كأـ كالجاريتين كمقيس ْطل ابن لقت ككذلك إبقائو من أرجح قتلو فكاف كالسب بالعداكة جاىر فإنو األشرؼ
لفائو نوابو إلى األمر صار فإذا الراجحة للمصلحة ككف الراجحة للمصلحة فقتل األعمى  أف لهم يكن لم ْك
 [.ّٖٓ،صّ.اىػ]زاد المعاد،ج حقو يسقطوا

قاؿ رحمو  قوؿ شيخ اإلسبلـ حيث نقلالمؤلف من قوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية فهو حجة عليو، كأما ما ذكره    
فمن لم يلتـز تحكيم اهلل كرسولو فيما شجر بينهم فقد أقسم اهلل بنفسو أنو ال يؤمن ، كأما من كاف ملتزمان  اهلل:]

فىبل كىرىبّْكى  لحكم اهلل كرسولو باطنان كظاىران ، لكن عصى كاتبع ىواه ، فهذا بمنزلة أمثالو من العصاة . كىذه اْلية 
يحتج بها الخوارج على تكفير كالة األمر الذين ال يحكموف بما أنزؿ اهلل ، ثم يزعموف أف مما  ال يػيٍؤًمنيوفى ... 

 [.اعتقادىم ىو حكم اهلل. كقد تكلم الناس بما يطوؿ ذكره ىنا ، كما ذكرتو يدؿ عليو سياؽ اْلية
ر حكم اهلل كيقدـ حكم غيره كيلـز الناس بالتحاكم إلى غير حكم اهلل ملتـز ل     حكم اهلل كرسولو ىل من يْؤ

 ظاىران كباطنان؟؟
ىل من يعلم أف اهلل أحكم الحاكمين كأف أحكامو أحسن األحكاـ كأعدلها كأف الحكم بها كاجب كالحكم     

، ثم يأتي بعد ذلك بالقوانين الوضعية كيجعلها بدالن عن أحكاـ اهلل ىل ىذا ملتزـه لحكم اهلل كرسولو  بغيرىا محـر
 ظاىران كباطنان؟؟

ل من يجعل نفسو نًدان هلل فينازعو في ربوبيتو كحكمو كتشريعو، فيحلل ما حرمو اهلل كيحـر ما أحلو اهلل ىل ى    
 ىذا يعتبر ملتزمان لحكم اهلل ظاىران كباطنان؟

 كيف يكوف ملتزمان بحكم اهلل ظاىران كباطنان كىو قد بٌدلو كاستعاض عنو بغيره، ىل يصح ىذا شرعان أك عقبلن؟!    
 ؤلف ينقل من كبلـ العلماء ما ىو حجة عليو دكف أف يشعر.إف الم

إف الذم يلتـز الحكم بالشريعة ظاىران كباطنان كلكن في بعض القضايا يظلم في الحكم اتباعان لهواه دكف أف     
 يشرع األحكاـ من عنده أك يستبدلها بغيرىا مع اعترافو بالخطأ ىو الذم يعتبر ملتزمان لحكم اهلل.

بالحكم بها المخالفة لحكم اهلل أك يأتي بأحكاـ أنتجتها عقوؿ البشر كيلـز الناس  لذم يشٌرع األحكاـاأما     
فإنو غير ملتـز تحكيم الشرع ال ظاىران كال باطنان كإف حلف األيماف  كالتحاكم إليها كالرضوخ كاالنقياد لها

 المغلظة.
ا أيٍنًزؿى ًإلىٍيكى كىمىا أيٍنًزؿى ًمٍن قػىٍبًلكى ييرًيديكفى أىٍف }أىلىٍم تػىرى ًإلىى الًَّذينى ف ىذه اْليةإقاؿ المؤلف] يػىٍزعيميوفى أىنػَّهيٍم آمىنيوا ًبمى

عاريةي الداللة عن تكفير  {يػىتىحىاكىميوا ًإلىى الطَّاغيوًت كىقىٍد أيًمريكا أىٍف يىٍكفيريكا بًًو كىييرًيدي الشٍَّيطىافي أىٍف ييًضلَّهيٍم ضىبلالن بىًعيدان 
 كذلك يتضح من أكجو : ،في الحكم بغير ما أنزؿ اهلل الواقعً 
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 الوجو األكؿ :  أف اْلية محتملةه ألمرين :
 أف إيمانهم صار مزعومان لكونهم أرادكا الحكم بالطاغوت كىذا ما تمسكت بو . -ُ
ين كونهم يريدكف التحاكم للطاغوت كمشابهة المنافق  –المنافقين  –أف من صفات أىل اإليماف المزعـو -ِ

فعلى ىذا من حكم بغير ما أنزؿ اهلل فقد شابو المنافقين في صفةو من ، في صفةو من صفاتهم ال توجب الكفر 
صفاتهم كىذا ال يوجب الكفر إال بدليل آْر كمن شابو المنافقين في الكذب لم يكن كافران فمن ثمَّ إذا توارد 

فر بهذا األمر لكوف األصل ىو اإلسبلـ فالنػتيجة أنو ال االحتماؿ في أمرو بين كونو مكفّْران أك غير مكفّْر لم يك
 يصح تمسكك باْلية في التكفير لكونها من المحتمل .

الوجو الثاني : أف ىؤالء يريدكف الحكم بالطاغوت كليست إرادتهم ىذه إرادةن مطلقةن بل ىي إرادةه تنافي الكفر 
فىمىٍن   وت فبل شك في كفره الكفر األكبر قاؿ تعالى كمن لم يعتقد كجوب الكفر بالطاغ االعتقادم ، بو الكفر 

ًة اٍلويثٍػقىى    يىٍكفيٍر بًالطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمٍن بًاللًَّو فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركى
قاؿ ابن جرير :" يريدكف  أف يتحاكموا في ْصومتهم إلى الطاغوت يعني إلى من يعظمونو كيصدركف عن قولو 

حكم اهلل كقد أمركا أف يكفركا بو يقوؿ كقد أمرىم أف يكذبوا بما جاءىم بو الطاغوت  كيرضوف بحكمو من دكف
 الذم يتحاكموف إليو فتركوا أمر اهلل كاتبعوا أمر الشيطاف" ا. ىػ

فإف أبيت إال أف تحملها على مطلق اإلرادة فييقاؿ إف اإلرادة ىنا محتملةه لما قلتى كقلتي كالكفر ال يكوف في 
 [.ملةاألمور المحت

 أقوؿ: إف في ىذا الكبلـ ْلط عجيب كإيراد احتماالت باطلة.    
ليس بصحيح بل إف اْلية كاضحة كضوح الشمس في رابعة النهار كىو أف [ أف اْلية محتملةه ألمرين :]فقولو    

لموا أف اهلل الذين كانوا يظهركف اإلسبلـ كيٌدعوف اإليماف تبين أف زعمهم في ذلك باطل عندما عرفوا حكم اهلل كع
ال يظلم أحدان كأنو أحكم الحاكمين ثٌم مع ذلك تركوا حكمو كأرادكا التحاكم إلى غيره من البشر فإنهم بذلك غير 
راضين بحكم اهلل، مقدمين حكم غيره على حكمو، كمن يفعل ذلك فإنو كاذب في دعواه اإليماف، ألف الذم 

بالطاغوت بل آمن بو، كمن يترؾ حكم اهلل كقد أمر أف يتحاكم إلى الطاغوت كقد أمر أف يكفر بو لم يكفر 
يتحاكم إليو، ثٌم ىو يتحاكم إلى حكم غيره فإنو ليس مؤمنان باهلل بل كافر بو، قاؿ تعالى:)فمن يكفر بالطاغوت 
كيؤمن باهلل فقد استمسك بالعركة الوثقى( فمن لم يكفر بالطاغوت فقد انتقص ركنان من أركاف التوحيد كىو الكفر 

الطاغوت، كقاؿ تعالى:)كلقد بعثنا في كل أمة رسوالن أف اعبدكا اهلل كاجتنبوا الطاغوت( فمن لم يجتنب الطاغوت ب
، لم يحقق عبادة اهلل، ألف عبادة اهلل مستلزمة للكفر بالطاغوت، كمن أعظم الطواغيت الحاكم بغير ما أنزؿ اهلل

 .كالمغير ألحكاـ اهلل
 [.َُِ/ِٖ.]مجموع الفتاكل لذلك سيٌمي من تيحوكم إليو من حاكم بغير كتاب اهلل طاغوتان ك :قاؿ ابن تيمية رحمو اهلل    
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: كمن حاكم ْصمو إلى غير اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم فقد حاكم إلى كقاؿ ابن القيم رحمو اهلل   
طريق الهجرتين الطاغوت، كقد أيًمر أف يكفر بو، كال يكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم هلل كحده.]

 [.ّٕص
كونهم يريدكف التحاكم للطاغوت   –المنافقين  –أف من صفات أىل اإليماف المزعـو  :]كأما قوؿ المؤلف    

فعلى ىذا من حكم بغير ما أنزؿ اهلل فقد شابو ، كمشابهة المنافقين في صفةو من صفاتهم ال توجب الكفر 
ر إال بدليل آْر كمن شابو المنافقين في الكذب لم يكن  المنافقين في صفةو من صفاتهم كىذا ال يوجب الكف

كافران فمن ثمَّ إذا توارد االحتماؿ في أمرو بين كونو مكفّْران أك غير مكفّْر لم يكفر بهذا األمر لكوف األصل ىو 
 .[اإلسبلـ فالنػتيجة أنو ال يصح تمسكك باْلية في التكفير لكونها من المحتمل 

د لذكر صفة من صفات رً ف ال عجيب من المؤلف كنحن نقوؿ لو: إٌف اْلية لم تى فهذا قوؿ عجيب غير أ    
المنافقين فحسب بل كردت لبلستنكار كالتكذيب لدعول اإليماف الذم يزعمو من ترؾ حكم اهلل كرضي بالتحاكم 

قين منها ما إلى الطاغوت، كحتى لو قلنا جدالن إف اْلية كردت لذكر صفة من صفات المنافقين، فإف صفات المناف
ىو كفر أكبر كمنها ما ىو دكف ذلك، فًمن صفات المنافقين إظهار اإليماف كإبطاف الكفر كىذا نفاؽ أكبر مخرج 
من الملة، ككذلك من صفات المنافقين بغض النبي صلى اهلل عليو كسلم كىذا نفاؽ أكبر، كمن صفاتهم بغض ما 

، فلماذا عندما ذكر المؤلف أنها من صفات المنافقين جاء بو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كىذا نفاؽ أكبر
لف الوعد كلم يصٌنفها ضمن النفاؽ األكبر كىي بو ألصق كإليها أقرب؛ فإف  صٌنفها ضمن صفة الكذب ْك
اإلعراض عن حكم اهلل كرسولو كالتحاكم إلى الطواغيت دليله على عدـ الرضى بحكم اهلل كرسولو، كالرضى 

لف الوعد، أـ أنو من جنس بيغض ما جاء بو النبي صلى اهلل عليو بحكم الطاغوت، فهل ىذا  من جنس الكذب ْك
 كسلم، كاإلعراض عن حكم اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم؟

كاْلية التي تليها ترٌد على المؤلف كتنقض قولو، فقد قاؿ تعالى بعد ذلك:}كإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزؿ اهلل     
 لمنافقين يصدكف عنك صدكدا{.كإلى الرسوؿ رأيت ا

كاهلل سبحانو إذا ذكر المنافقين في كتابو فإف المقصود بهم  ،فاهلل سبحانو بين صفة أكلئك كىو النفاؽ    
المنافقوف النفاؽ األكبر، كصدكدىم عما أنزؿ اهلل كعن الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم نفاؽ أكبر، فكيف يجعل 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كالتحاكم إلى الطاغوت من صور النفاؽ المؤلف اإلعراض عن كتاب اهلل كعن 
لف الوعد، ىذا كاهلل ىو صنيع أىل البدع الذين يلوكف أعناؽ  األصغر كيجعل ذلك من جنس الكذب ْك

 النصوص، بل ىو من صنيع اليهود الذين يحرفوف الكلم عن مواضعو، نعوذ باهلل من الهول كالعمى.
: ثم أْبر تعالى عػن حاؿ ىػؤالء المتحاكمين إلى غير ما جاء بو رسػولو صلى اهلل عليو رحمو اهلل قاؿ ابن القيم    

كسلم فقاؿ:} كإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزؿ اهلل كإلى الرسوؿ رأيتى المنافقين يصدكف عنك صدكدا{،فجعل 
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ف حقيقة اإليماف ىو تحكيمو كارتفاع اإلعراض عما جاء بو الرسوؿ كااللتفات إلى غيره ىو حقيقة النفاؽ كما أ
الحرج عن الصدكر كالتسليم لما حكم بو رضىن كاْتياران كمحبةن، فهذا حقيقة اإليماف كذلك اإلعراض حقيقة 

 [.ُٓٓ/ِالنفاؽ.]مختصر الصواعق المرسلة 
الذين يزعموف  أحمد شاكر رحمو اهلل في عمدة التفسير: ثم يرينا اهلل سبحانو كتعالى حكمو في كقاؿ الشيخ    

أنهم يؤمنوف  برسولو محمد صلى اهلل عليو كسلم كما أنزؿ إليو، ثم يريدكف أف يتحاكموا إلى الطاغوت كقد أمركا 
أف يكفركا بو، فيحكم سبحانو بأنهم منافقوف؛ ألنهم إذا ديعوا إلى ما أنزؿ اهلل كإلى الرسوؿ صدكا عنو صدكدا، 

 [ُِّ/ّر.]عمدة التفسيكالنفاؽ أشد أنواع الكفر
ىي إرادةه تنافي  أف ىؤالء يريدكف الحكم بالطاغوت كليست إرادتهم ىذه إرادةن مطلقةن بل ]أما قوؿ المؤلف:    

  كمن لم يعتقد كجوب الكفر بالطاغوت فبل شك في كفره الكفر األكبر قاؿ تعالى  االعتقادم ، الكفر بو الكفر
ٍن يىٍكفيٍر بًالطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمٍن بًا ًة اٍلويثٍػقىى فىمى  [ للًَّو فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركى

 ىذا قوؿ باطل: فأين في اْلية أف اإلرادة إرادة مقيدة منافية للكفر بالطاغوت؟    
كالمؤلف إنما يأتي بشركط ما أنزؿ اهلل بها من سلطاف بسبب تأثره الشديد بمذىب المرجئة فإٌف اشتراط مثل     

ؿ عليها الكتاب كال السنة كال أقواؿ أئمة السلف إنما ىو من مذىب المرجئة الضبلؿ، ىذه الشركط التي ال يد
كاهلل سبحانو رٌتب الحكم في اْلية على إرادة التحاكم كمعلـو أٌف القاعدة عند العلماء: أٌف األصل األْذ بالظاىر 

 ما لم يرد دليل يصرؼ عن األْذ بالظاىر.
 على القيد الذم ذكرتو؟ كدكف ذلك ْرط القتاد، كإنما ىو الهول كالبدعة.كىنا نقوؿ للمؤلف: أين الدليل     

كذلك القاعدة عند العلماء: أف األصل عدـ اإلضمار. فأين الدليل على أٌف المقصود من اْلية اإلرادة المنافية 
 للكفر بالطاغوت؟

 كلو لم يتحاكم إلى الطاغوت.ثٌم إنو لو لم يعتقد كجوب الكفر بالطاغوت فإنو يكفر كىو جالس في بيتو     
فالكفر بالطاغوت ركن من أركاف التوحيد، كمن لم يكفر بالطاغوت فليس بمؤمن كليس بموحد، كحينئذو نقوؿ     

للمؤلف: اإليماف المنفي في اْلية ىل ىو منفي عمن لم يكفر بالطاغوت أـ عمن أراد التحاكم إلى الطاغوت كما 
 ىو صريح اْلية؟

 و منفي عمن لم يكفر بالطاغوت.فإف قاؿ: إن    
فنقوؿ: فبل حاجة إذان إلى مسألة التحاكم ألنو لو لم يكفر بالطاغوت فهو كافر حتى لو تحاكم إلى اهلل      

 كرسولو صلى اهلل عليو كسلم.
كإف كاف منفيان عمن أراد التحاكم إلى الطاغوت فذلك دليل على أٌف اإليماف الذم انتفى كاف بسبب إرادة     

 التحاكم إلى الطاغوت كأٌف التحاكم إلى الطاغوت في حٌد ذاتو مناؼو لئليماف.
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كإذا كاف اهلل سبحانو نفى اإليماف عمن أراد كعـز على التحاكم إلى الطاغوت فإٌف في ذلك تنبيهان باألدنى على     
 األعلى كىو كفر من تحاكم حقيقة إلى الطاغوت.

كم إلى الطاغوت إرادة مطلقة ال يكفر عندؾ، كلكن إف أراد إرادة منافية ثٌم نقوؿ للمؤلف: إف أراد التحا     
للكفر بالطاغوت يكفر، كاْلية كما بعدىا ترٌد عليك حيث إٌف القرآف يفٌسر بعضو بعضان قاؿ اهلل تعالى بعد ذلك 

 بآيات:}فبل كربك ال يؤمنوف حتى يحكموؾ فيما شجر بينهم....{ اْلية.
م كلم تذكر اإلرادة كبهذا تعلم صٌحة ما ذكرتو لك من أٌف اْلية ذكرت اإلرادة من باب فاْلية ذكرت التحاك    

التنبيو باألدنى على األعلى فإذا كانت اإلرادة الجازمة على التحاكم إلى الطاغوت منافية لئليماف فمن باب أكلى 
 التحاكم حقيقة إلى الطاغوت.

وت دكف جيب كاالستقباح على ًذكر إرادة التحاكم إلى الطاغالتعذه اْلية: رحمو اهلل حوؿ ى ودقاؿ أبو السع    
نفسو] أم التحاكم[ للتنبيو على أف إرادتو مما ييقضى منو العجب كال ينبغي أف يدْل تحت الوقوع فما ظنك 

 اىػبنفسو؟!.
التحاكم إليو  ثٌم إٌف اْلية صريحة في أٌف من أراد التحاكم إلى الطاغوت أنو بذلك لم يكفر بالطاغوت ألفٌ     

 ن لك تقسيم اإلرادة كما ىو دليلك؟مناؼو للكفر بو، فمن أي
 كىل من يريد التحاكم إلى الطاغوت ينقسموف عندؾ إلى قسمين:   

 ػ قسم كافر بالطاغوت.    
 ػ كقسم لم يكفر بالطاغوت؟    
 فإف كاف كذلك فما ىو دليلك على ىذا التقسيم؟    
 وت كييعرض عن حكم اهلل مختاران من الممكن أف يكوف مؤمنان باهلل كافران بالطاغوت؟كىل من يتحاكم إلى الطاغ    

كما ىي الصورة التي يكوف فيها المتحاكم إلى الطاغوت مؤمنان باهلل كافران بالطاغوت؟ كما ىو الدليل على ذلك؟ 
 كمن ىم سلفك من العلماء فيما زعمت؟

و إلى غير اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم فقد حاكم إلى رحمو اهلل: كمن حاكم ْصم قاؿ ابن القيم    
الطاغوت، كقد أيًمر أف يكفر بو، كال يكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم هلل كحده.]طريق الهجرتين 

 [.ّٕص
ف من تولى عن طاعة الرسوؿ كأعرض عن حكمو فهو من المنافقين كليس إرحمو اهلل :"  شيخ اإلسبلـقاؿ ك     

كأف المؤمن ىو الذم يقوؿ : )) سمعنا كأطعنا (( فإذا كاف النفاؽ يثبت كيزكؿ اإليماف بمجرد اإلعراض بمؤمن 
، فكيف بالنقص عن حكم الرسوؿ كإرادة التحاكم إلى غيره مع أف ىذا ترؾه محض كقد يكوف سببو قوة الشهوة

 [ . ٗٔ:  المسلوؿ ". ] الصاـر كالسب كنحوه
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حانو أف من ديعي إلى التحاكم إلى كتاب اهلل كإلى رسولو فصد عن رسولو كاف منافقان، : بين سبكقاؿ رحمو اهلل    
 كليس بمؤمن... فالنفاؽ يثبت كيزكؿ اإليماف بمجرد اإلعراض عن حكم الرسوؿ كإرادة التحاكم إلى غيره.

 [.ُُٗ/ْتفسير النسفي )ضمن كتاب مجموعة من التفاسير(  ]
جعل اإلعراض عما جاء بو الرسوؿ، كااللتفات إلى غيره ىو حقيقة النفاؽ، كما أف :فكقاؿ ابن القيم رحمو اهلل    

حقيقة اإليماف ىو تحكيمو كارتفاع الحرج عن الصدكر بحكمو، كالتسليم لما حكم رضىن كاْتياران كمحبة، فهذا 
 [.ّّٓ/ِحقيقة اإليماف، كذلك اإلعراض حقيقة النفاؽ.] مختصر الصواعق المرسلة 

فطاغوت كل قوـو من كالطاغوت كل ما تجاكز بو العبد حده من معبود أك متبوع أك مطاع، : حمو اهللكقاؿ ر     
أك يعبدكنو من دكف اهلل أك يتبعونو على غير بصيرة من اهلل أك  صلى اهلل عليو كسلميتحاكموف إليو غير اهلل كرسولو 

م إذا تأٌملتها كتأملت أحواؿ الناس معها رأيت يطيعونو فيما ال يعلموف أنو طاعة هلل، فهذه ]ىي[ طواغيت العال
إلى صلى اهلل عليو كسلم أكثرىم أعرض عن عبادة اهلل إلى عبادة الطاغوت، كعن التحاكم إلى اهلل كإلى الرسوؿ 

.اىػ]إعبلـ إلى الطاغوت كمتابعتوصلى اهلل عليو كسلم التحاكم إلى الطاغوت، كعن طاعتو كمتابعة رسولو 
 .[َٓ،صُالموقعين،ج

فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم ًفي شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإلىى اللًَّو كىالرَّسيوًؿ ًإٍف كيٍنتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو   : عند قولو تعالى:رحمو اهللكقاؿ     
ره كىأىٍحسىني تىٍأًكيبلن  يػٍ ْى ًر ذىًلكى  ًْ يجب رد موارد ] كىذا دليل قاطع على أنو  قاؿ: (ٗٓ)النساء: من اْلية  كىاٍليػىٍوـً اٍْل

النزاع في كل ما تنازع فيو الناس، من الدين كلو، إلى اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم. ال إلى أحد غير اهلل 
، كمن دعا عند النزاع إلى حكم غير  كرسولو صلى اهلل عليو كسلم، فمن أحاؿ الرد إلى غيرىما، فقد ضاد أمر اهلل

فبل يدْل العبد في اإليماف حتى يرد كل ما تنازع فيو المتنازعوف إلى اهلل اهلل كرسولو، فقد دعا بدعول الجاىلية، 
كىذا مما ذكر آنفا، أنو شرط ينفي المشركط  إف كنتم تؤمنوف باهلل كاليـو اْلْر  كرسولو، كلهذا قاؿ تعالى:

ماف باهلل كاليـو بانتفائو، فدؿ على أف من حٌكم غير اهلل كرسولو في موارد النزاع كاف ْارجا عن مقتضى اإلي
فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها، عاصمة  اْلْر.كحسبك بهذه اْلية العاصمة القاصمة بيانا كشفاء
 للمستمسكين بها، المتمثلين ما أمرت بو[ )الرسالة التبوكية(.

نازع فيو المؤمنوف من شىٍيءو{ نكرة في سياؽ الشرط تعم كل ما ت ًفي تػىنىازىٍعتيمٍ  إف قولو }فىًإف :كقاؿ رحمو اهلل    
فيو، كلو لم يكن في كتاب اهلل كرسولو بياف حكم ما تنازعوا فيو، كلم يكن كافيان  مسائل الدين دقة كجلو، جليو ْك
لم يأمر بالرد إليو، إذ من الممتنع أف يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من ال يوجد عنده فصل النزاع كمنها أنو جعل 

إليماف كلوازمو، فإف انتفى ىذا الرد انتفى اإليماف، ضركرة انتفاء الملزـك النتفاء الزمو، كال ىذا الرد من موجبات ا
سيما التبلـز بين ىذين األمرين فإنو من الطرفين، ككل منهما ينتفي بانتفاء اْلْر، ثم أْبرىم أف ىذا الرد ْير 

 [.َٓ،  ْٗ/ُأعبلـ الموقعين ] .لهم، كأف عاقبتو أحسن عاقبة
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د لو بالصحة فهو الحق، كماذا بعد الحق ػ:"فما حكم بو كتاب اهلل كسنة رسولو، كشهرحمو اهلل ابن كثيراؿ كق    
ٍوـً  بًالٌلوً  كينتيٍم تػيٍؤًمنيوفى  }ًإف -إال الضبلؿ، كلهذا قاؿ تعالى: ًر{ أم ردكا الخصومات كالجهاالت إلى   كىاٍليػى ًْ اْل

جر بينكم، فدؿ على أف من لم يتحاكم في محل النزاع إلى كتاب اهلل كسنة رسولو فتحاكموا إليهما فيما ش
 [.َِٗ/ّتفسير ابن كثير ]الكتاب كالسنة كال يرجع إليهما في ذلك، فليس مؤمنان باهلل كال باليـو اْلْر. 

 فكمن أصرح األدلة في ىذا أف اهلل جل كعبل في سورة النساء بين أف من يريدكف أ: كقاؿ اإلماـ الشنقيطي    
نهم مؤمنوف، كما ذلك إال ألف دعواىم اإليماف مع إرادة أوا إلى غير ما شرعو اهلل، يتعجب من زعمهم يتحاكم

 الًَّذينى  ًإلىى تػىرى  }أىلىمٍ  -التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منو العجب، كذلك في قولو تعالى: 

ا آمىنيواٍ  أىنػَّهيمٍ  يػىٍزعيميوفى  أضواء  .]الطَّاغيوًت...{ اْلية ًإلىى يػىتىحىاكىميواٍ  أىف ييرًيديكفى  قػىٍبًلكى  ًمن أينًزؿى  اًإلىٍيكى كىمى  أينًزؿى  ًبمى
 [ّٖ/ْالبياف 

سهم ْمسة: األكؿ: الشيطاف... ؤك كالطواغيت كثيرة كر محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل:  كقاؿ اإلماـ    
... الرابع: الذم يٌدعي علم حكم بغير ما أنزؿ اهللكالثالث: الذم ي... كالثاني: الحاكم الجائر المغير ألحكاـ اهلل

 .اىػالغيب من دكف اهلل... الخامس: الذم ييعبد من دكف اهلل كىو راضو بالعبادة
صلى فمن ْالف ما أمر اهلل بو كرسولو »...عبد الرحمن بن حسن آؿ الشيخ رحمو اهلل تعالى:  الشيخقاؿ ك     

ر ما أنزؿ اهلل، أك طلب ذلك اتباعان لما يهواه كيريده فقد ْلع ربقة اإلسبلـ بأف حكم بين الناس بغياهلل عليو كسلم 
كاإليماف من عنقو كإف زعم أنو مؤمن، فإف اهلل تعالى أنكر على من أراد ذلك، كأكذبهم في زعمهم اإليماف لما 

ىو فيها كاذب  في ضمن قولو }يزعموف{ من نفي إيمانهم، فإٌف }يزعموف{ إنما يقاؿ غالبان لمن اٌدعى دعول
لمخالفتو ًلميوجبها كعملو بما يينافيها، يحٌقق ىذا قولو تعالى }كقد أمركا أف يكفركا بو{ ألف الكفر بالطاغوت ركن 
التوحيد، كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل ىذا الركن لم يكن موحدان، كالتوحيد ىو أساس اإليماف الذم تصلح 

ًمو، ك ما أٌف ذلك بيّْنه في قولو تعالى }فمن يكفر بالطاغوت كيؤمن باهلل فقد بو جميع األعماؿ كتفسيد بعدى
اىػ]فتح «.[ كذلك أف التَّحاكم إلى الطاغوت إيمافه بؤِٓاستمسك بالعركة الوثقى{ ]البقرة: 

 [.ّٕٗ،صُالمجيد،ج
حميد في شرح كتاب سليماف بن عبد اهلل آؿ الشيخ رحمو اهلل في كتابو )تيسير العزيز ال كقاؿ الشيخ العبلمة    

التوحيد( عند كبلمو على قولو تعالى:}ألم تر إلى الذين يزعموف أنهم ءامنوا بما أنزؿ إليك كما أنهزؿ من قبلك 
يريدكف أف يتحاكموا إلى الطاغوت كقد أمركا أف يكفركا بو{،قاؿ: فإف من عرؼ أف ال إلو إال اهلل فبلبد من 

م جاء من عنده على يد رسولو صلى اهلل عليو كسلم، فمن شهد أال إلو إال االنقياد لحكم اهلل كالتسليم ألمره الذ
إلى أف  -اهلل ثم عدؿ إلى تحكيم غير الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم في موارد النزاع فقد كذب في شهادتو..

اؼ كقولو تعالى:}كقد أمركا أف يكفركا بو{ أم: بالطاغوت كىو دليل على أف التحاكم إلى الطاغوت من -قاؿ
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لئليماف مضاد لو، فبل يصح اإليماف إال بالكفر بو كترؾ التحاكم إليو، فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن باهلل، 
كقولو تعالى:}كيريد الشيطاف أف يضلهم ضبلالن بعيدا{؛ ألف إرادة التحاكم إلى غير كتاب اهلل كسنة رسولو صلى 

ػزابو ليكونوا من أصحاب السعير، كفي اْلية دليل على أف اهلل عليو كسلم من طاعة الشيطاف كىو إنما يدعػوا أح
من الفرائض،كأف المتحاكم إليو ليس بمؤمن بل كال  -كىو ما سول الكتاب كالسنة-ترؾ التحاكم إلى الطاغوت

 مسلم.اىػ
آمنوا  عبد الرحمن السعدم رحمو اهلل تعالى في تفسير قولو تعالى }ألم تر إلى الذين يزعموف أنهم الشيخقاؿ ك     

بما أنزؿ إليك{ أف: )الرد إلى الكتاب كالسنة شرط في اإليماف، فدؿ ذلك على أف من لم يرد إليهما مسائلى 
لشرع اهلل كتحكيمو، في كل أمر  االنقيادالنزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت ... فإف اإليماف يقتضي 

 .اىػلى حكم اهلل فهو كاذب في ذلك(من األمور، فمن زعم أنو مؤمن، كاْتار حكم الطاغوت ع
(  تكذيب لهم فيما  يػىٍزعيميوفى )  –تعالى  –إف قولو : محمد بن إبراىيم آؿ الشيخ رحمو اهلل كقاؿ الشيخ    

مع  اإليماف في  -صلى اهلل عليو كسلم-اٌدعوه من اإليماف ، فإنو ال يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء بو النبي 
حدىما ينافي اْلْر ، كالطاغوت مشتق من الطغياف كىو مجاكزة الحد ، فكل من حكم قلب عبد أصبلن ، بل أ
 فقد حكم بالطاغوت كحاكم إليو.اىػ   -صلى اهلل عليو كسلم-بغير ما جاء بو الرسوؿ 

سليماف بن سحماف رحمو اهلل: إذا عرفت أف التحاكم إلى الطاغوت كفر فقد ذكر اهلل في كتابو  كقاؿ الشيخ    
كفر أكبر من القتل قاؿ تعالى:} كالفتنة أكبر من القتل{ كقاؿ:} كالفتنة أشد من القتل{، كالفتنة ىي الكفر، أف ال

فلو اقتتلت البادية كالحاضرة حتى يذىبوا لكاف أىوف من أف يينصبوا في األرض طاغوتان يحكم بخبلؼ شريعة 
 اإلسبلـ التي بعث اهلل بها رسولو صلى اهلل عليو كسلم.

قاؿ: إذا كاف ىذا التحاكم كفران كالنزاع إنما يكوف ألجل الدنيا، فكيف يجوز لك أف تكفر ألجل  ثم    
ٌيرؾ بين أف  ذلك؟..فلو ذىبت دنياؾ كلها لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت ألجلها، كلو اضطرؾ مضطر ْك

الطاغوت.]الدرر تحاكم إلى الطاغوت أك تبذؿ دنياؾ لوجب عليك البذؿ كلم يجز لك المحاكمة إلى 
 [َُٓ/َُالسنية

ًإذىا كيقوؿ محمد رشيد رضا     "كاْلية  -.{ اْلية: .الٌلوي  أىنزىؿى  مىا ًإلىى تػىعىالىٍواٍ  لىهيمٍ  ًقيلى  عند تفسيره لقولو تعالى: }كى
ال  ناطقة بأف من صد كأعرض عن حكم اهلل كرسولو عمدان كال سيما بعد دعوتو إليو كتذكيره بو، فإنو يكوف منافقان 

 يعتد بما يزعمو من اإليماف، كما يدعيو من اإلسبلـ. "
: " قاؿ الرازم : المقصود أف بعض الناس أراد أف يتحاكم إلى بعض أىل الطغياف ، كلم يرد كقاؿ الكتاني    

التحاكم إلى محمد صلى اهلل عليو كسلم ، قاؿ القاضي : كيجب أف يكوف التحاكم إلى ىذا الطاغوت كالكفر ، 
 الرضى بحكم محمد عليو السبلـ كفر ، كيدؿ عليو كجوه :كعدـ 
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أنو تعالى قاؿ )يريدكف أف يتحاكموا إلى الطاغوت كقد أمركا أف يكفركا بو ( فجعل التحاكم إلى  األكؿ :    
 الطاغوت يكوف إيمانان بو ، كال شك أف اإليماف بالطاغوت كفر باهلل ، كما أف الكفر بالطاغوت إيماف باهلل .

قولو )فبل كربك ال يؤمنوف حتى يحكموؾ فيما شجر بينهم ثم ال يجدكا في أنفسهم حرجان مما قضيت  الثاني :    
 كىذا نص في تكفير من لم يرض بحكم الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم .   كيسلموا تسليما( 

ليو كسلم فهو ْارج عن كفي ىذه اْليات دالئل على أف من رد شيئان من أكامر اهلل أك أكامر الرسوؿ صلى اهلل ع
اإلسبلـ ، سواء من جهة الشاؾ ، أك من جهة التمرد ، كذلك يوجب صحة ما ذىب الصحابة إليو من الحكم 

 "مذراريهبارتداد مانع الزكاة كقتلهم كسبي 
النيسابورم رحمو اهلل: كتدؿ اْلية على أف من لم يرض بحكمو كفر، كما كرد من فعل عمر كقتلو  كقاؿ الحاكم    

 المنافق يدؿ على أف دمو ىدر ال دية فيو كال قصاص.
كىنا فرع: كىو أف ييقاؿ: إذا تحاكم رجبلف في أمر فرضي أحدىما بحكم المسلمين كأبى الثاني كطلب     

]انظر محاسن التأكيل . ػاىالمحاكمة إلى حكم المبلحدة فإنو يكفر ألف في ذلك رضىن بشعائر الكفرة.
ِ/ّٖٔ]. 

 : ىل في ىذه األقواؿ من العلماء الراسخين من قاؿ بالقيد الذم ذكرتو في تقسيم اإلرادة؟أيها المؤلف    
كبعد ىذا نقوؿ: إذا كاف اهلل سبحانو بٌين أف أراد كعـز أف يتحاكم إلى الطاغوت أٌف إيمانو مجرد زعم كاذب، 

 س بو؟؟فكيف بمن تحاكم إلى الطاغوت حقيقة، ككيف بمن يحكم بحكم الطاغوت، كيلـز النا
 بل كيف بالطاغوت الذم ييشٌرع األحكاـ كييقنن القوانين المخالفة كالمضاٌدة لحكم اهلل؟

 ال شٌك أٌف ىؤالء أحق كأكلى بالكفر كانتفاء اإليماف.
أظٌن أف ىذا يكفي في الرد على ىذه الشبهة لمن تبصر المسألة كعقلها، فإف المؤلف زعم في بداية رده على 

بت دليل كاحد من حيث الثبوت كالداللة على كفر الحاكم بالقوانين الوضعية أنو يصير إليو ىذه الشبهة أنو لو ث
كأظن أنني في ىذا الرد ذكرت أدلة كثيرة ككبلمان ألىل العلم يوضح المسألة كحكمها، كىي كافية بأذف اهلل لمن 

 تجٌرد للحق.
وضعية كفار ال تصح كاليتهم كال يجوز كبهذا تعلم أف الحكاـ الذين يحكموف المسلمين بتلك القوانين ال

 للمسلمين تركهم على كراسي الحكم، كيجب عليهم إزالتهم فإف عجزكا أعدكا العدة لذلك.
 كالحاكم السعودم داْل في ىذا الحكم ألنو كقع في الحكم بغير ما أنزؿ اهلل من الجهتين:

ين المخالفة للشريعة في التعامل بو، كالقوانين التشريع مع اهلل، كما في اإلذف في الربا كتقنين القوان األكلى/
التي شٌرعوىا في المحاكم التجارية كالعيٌمالية، كالقوانين الوضعية التي كضعوىا في المحاكم العسكرية، كإحالة 

 الحكم في الكفر كالزندقة التي في الصحف كالقنوات إلى كزارة الثقافة كاإلعبلـ ال إلى شريعة الملك العبلـ.
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الحكم بالقوانين الوضعية المأْوذة من الدكؿ الكافرة كما في المحاكم العسكرية كالمحاكم التجارية  ة/الثاني
كمحاكم العمل كالعيٌماؿ كغيرىا، فاألحكاـ التي فيها منها ما ىو من كضع الطواغيت، كمنها ما ىو مأْوذ عن 

 الكفار.
 كالفرؽ بين القسمين:

 ين مع اهلل كجعلوا من أنفسهم نٌدان هلل في التشريع.ػ أنهم في األكلى نصبوا أنفسهم مشرع
ػ كفي الثانية لم يشٌرعوا من عند أنفسهم كلكن نٌحوا حكم اهلل كأعرضوا عنو، كأتوا بتشريعات الكفار كنصبوىا 

 للحكم بين الناس بدالن عن حكم اهلل، محادة هلل كشرعو.
غيض من فيض فمن يتأمل القوانين كالشرائع  كأذكر ىنا بعض األمثلة من حكمهم بغير ما أنزؿ اهلل كىي

كاألنظمة المعموؿ بها في النظاـ السعودم ذات العػبلقة بالنظاـ التجارم كالجمركي، كأنظمة ضريبة الدْل، كنظاـ 
البنوؾ كمراقبتها، كنظاـ المطبوعات كالنشر، كنظاـ الجيش كالخدمة العسكرية، كالنظاـ كالشرائع المتعلقة بعلىم 

كأعبلـ الدكؿ األْرل، كنظاـ التأمين، كنظاـ أحكاـ الجنسية العربية السعودية .. يجد أف شرائع اإلسبلـ المملكة 
 في كادو كشرائع كقوانين آؿ سعود كنظامهم في كادو آْر !

أما من جهة الحدكد كالعقوبات الشرعية فإف نظاـ الجيش العربي السعودم كنظاـ األكراؽ التجارية كنظاـ 
 .لئلسبلـ بصلة متٌ تى وة، كغيرىا كثير، فيها عدد كبير من العقوبات ال مكافحة الرش

حوم أشكاالن من ت افإنه اأما من جهة المسائل المدنية كالتجارية كنظاـ األكراؽ التجارية كنظاـ الشركات كغيرى
تحفظ جميع فض المنازعات كأنماط الصلح المخالفة للشريعة جملة كتفصيبلن، كنظاـ مراقبة البنوؾ يبيح ببل 

 .األنشطة الربوية التي حرمت بالدليل القاطع من الكتاب كالسنة، كيعتبرىا محمية من قبل الدكلة
كسعيان إلمضاء ىذه التشريعات كالقوانين المسماة أنظمة ػ تهربان كتلبيسان ػ فقد شكلت الدكلة محاكم غير     

عضاء ىذه المحاكم أف يكونوا متقنين لما كرد في شرعية، أسمتها لجانان كىيئات كدكاكين كمجالس، كيشترط في أ
تلك األنظمة كالقوانين ال أف يكونوا شرعيين، كقد تقٌصى أحد الباحثين ىذه المحاكم فوجدىا أكثر من ثبلثين 
لجنة أك ىيئة كلها تمارس دكران قضائيان مناىضان للشرع، منها على سبيل المثاؿ ىيئة فض المنازعات المصرفية، 

 التجارية كديواف المحاكم العسكرية، كغيرىا كثير.كالمحاكم 
أما المحاكم الشرعية فهي محصورة عمليان في شؤكف محدكدة، كمع ذلك فهي نفسها ال تسلم من ىيمنة     

تعميمات مجلس الوزراء كالوزارات المختصة كاإلمارات بالقوانين غير الشرعية، فالقضاة الشرعيوف ملزموف 
لفت تلك التعليمات الشرع، كأحكاـ القضاة المخالفة لتلك التعليمات أك لؤلنظمة كالبلديات، حتى لو ْا

المذكورة أعبله غير نافذة أبدان، بل إف القاضي نفسو ال يمكن أف ينظر في كثير من القضايا إال "حسب النظاـ"، 
لوضعي في مساحات  كالنظاـ ىو تصنيف القضايا بما يضمن حصار الشرع في حدكد معينة، كإطبلؽ يد القانوف ا
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 كبيرة!.
فهذا ىو الواقع إذان! السيادة ليست للشرع، كالهيمنة ليست لئلسبلـ، كالقوانين كالتشريعات غير اإلسبلمية 
كالمخالفة للشرع قد سرت في معظم أنظمة الدكلة، كالقضاة الشرعيوف محاصركف في دكائر صغيرة ال يستطيعوف 

ه الدكلة تطبق الشريعة أك تحكم باإلسبلـ؟ ككيف يشك طالب حق تجاكزىا؟ فكيف يمكن أف يدعي مدع أف ىذ
 أف االحتكاـ إلى تلك التشريعات احتكاـ إلى الطاغوت؟.

الحجة قد قامت على الحكاـ ببل شك كال جدؿ، فلقد كقف العلماء من أمثاؿ الشيخ بن عتيق كالشيخ بن ك 
عان في كجو تلك التشريعات بشكل صريح، سعدم كالمفتي السابق الشيخ محمد بن إبراىيم رحمهم اهلل جمي

ٌكنت مراسبلت الشيخ محمد بن إبراىيم في إنكار تلك القوانين كاألنظمة كالتحذير منها كاحدان كاحدان، كبدالن كدي 
من أف يرتدع آؿ سعود، كيعملوا بنصيحة الشيخ محمد بن إبراىيم فقد منعوا "بالقوانين نفسها" كبأمر ملكي طبع 

 .تاكل الشيخ محمد بن إبراىيم حتى ال يفتضح ىذا الكفر كالنفاؽكتوزيع مجموع ف
" ال يجوز للصحف نشر  ":ِّفعلى سبيل المثاؿ انظر ماذا يقولوف في قانوف العقوبات، كما في المادة "    

" ييعاقب ِّ":" كل من يخالف المادة "ِٓالتخريف كاإللحاد ". كعقوبة ذلك كما في المادة"  مقاالت تدعو إلى
 لاير سعودم "! رتكب المخالفة بالحبس من أسبوع إلى شهر، أك بغرامة نقدية مقدارىا ْمسمائة إلى ألفم

فالذم ينشر مقاالت تدعو إلى الكفر كاإللحاد ػ كما في قوانين النظاـ السعودم ػ عقوبتو ال تتعدل أكثر من     
.. بينما حكمو في شرع اهلل ىو حكم  " لاير سعودم ََٓحبس أسبوع إلى شهر، أك غرامة مالية مقدارىا " 

 في الحديث الصحيح:" من بٌدؿ دينو فاقتلوه ". الشرع في المرتد؛ االستتابة فإف تاب كإال قيتل، كما قاؿ 
في المقابل من ييهين أم شعار أك علم ألم دكلة من دكؿ الكفر المحاربة لئلسبلـ كالمسلمين في األرض ػ     

اـ السعودم ػ عقوبتو كما في القانوف السعودم:" حبس لمدة ال تتجاكز سنة، كبغرامة كالمصنفة كدكؿ صديقة للنظ
 ال تزيد عن ثبلثة آالؼ لاير، أك بإحدل ىاتين العقوبتين "!

الذم يعتدم على الخالق عز كجل .. كيتعٌرض لو كلدينو باإلىانة .. كيدعو إلى الكفر كالجحود كاإللحاد     
عقوبتو ػ كما في القانوف السعودم ػ حبس ال يتعدل أكثر من أسبوع إلى شهر، أك غرامة ليفتن الناس عن دينهم .. 

" لاير سعودم .. بينما من يتعرض باإلىانة لشعارات الكفر .. عقوبتو أغلظ كأشد " حبس  ََٓمالية مقدارىا " 
تين "، أىكذا ػ يا قـو ػ يكوف لمدة ال تتجاكز سنة، كبغرامة ال تزيد عن ثبلثة آالؼ لاير، أك بإحدل ىاتين العقوب
 كحرمة دينو؟!! الحكم بما أنزؿ اهلل .. أف تجعلوا للكفر كشعاراتو حرمة كقدسية تعلو حرمة الخالق 

":" العقوبة شخصية، كال جريمة  ِّقالوا في الدستور السعودم ) النظاـ األساسي للحكم ( كما في المادة "     
 ك نص نظامي، كال عقاب إال على األعماؿ البلحقة للعمل بالنص النظامي "!كال عقوبة إال بناء على نص شرعي أ
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قد ينبرم بعض الناس لييرٌقع ىذا الكبلـ فيقوؿ: إٌف الحكم الشرعي ىنا مقدـ كيكوف النظاـ فيما لم يرد فيو نص 
 من الشرع كبعض أنظمة المركر كغيرىا التي تدْل ضمن المصالح المرسلة.

الكبلـ البعيد عن الواقع ال يحتاج إلى كبير عناء كال إلى كثير بحث كلتوضيحو أذكر بعض كالجواب على ىذا     
 األمثلة لكي يعلم القارئ أيهما مقدـ في الحكم ىل ىو الشرع أـ النظاـ:

ر محتـر للنظاـ غي بينما النظاـ أذف بو كاعتبر المتعامل بوػ انظر مثبلن الربا حرمو الشرع كآذف صاحبو بالحرب،     
الذـ كال العقاب  ْارج عن النظاـ، كلم يعتبره النظاـ مجرمان ألنو لم يفعل جريمة حسب النظاـ كبالتالي ال يستحق

ألنو غير مجـر في النظاـ، كال يستطيع أىل الحسبة إغبلؽ تلك البنوؾ الربوية ألنها مصرحة من قبل النظاـ، 
  كف بو في النظاـ، كمن حاكؿ أف ييغلقها فإنو يعاقب من النظاـ،كتعاملها بالربا إف كاف محرمان في شرع اهلل فإنو مأذ

 حكم الشرع أـ النظاـ؟! ىنا ما ىو المقدـف
كاألفبلـ الساقطة محـر في الشرع، بينما النظاـ أذف بذلك كال يعتبر ذلك  ،ػ كذلك بيع أشرطة الغناء الماجن    

حتى لو كاف ىذا ىو  -المحبلت بعدـ بيع تلك المحرمات جريمة كال مخالفان للنظاـ، كال يحق ألحدو أف ييلـز تلك
كإف قلتى للمسؤكلين يجب إغبلقها ألنها تبيع ما حـر اهلل كما ؛ ألٌف النظاـ سمح كإذف بذلك، -حكم الشرع

ـ ىنا حكم الشرع أـ النظاـ؟!يفسد المسلمين، فسيقولوف لك كلكن النظاـ سمح كأذف في ذلك،   فأيهما قيدّْ
الذم ال -ًذف الشرع للمسلم أف يقيم بببلد اإلسبلـ معززان مكرمان، بينما النظاـ ال يسمح للمسلم ػ كذلك أى     

فإذا انتهت ميحاطان بالذؿ كالقهر كالهواف، بطاقة اإلقامة أف يقيم بأرض الجزيرة إال ب -يحمل الجنسية السعودية
 حتى لو كاف بلده األصلي بلد كفر.. ك خرج من الببلد كلو لم يرتكب إم جريمةكلم تيجٌدد فإنو يي  البطاقة

هنا لم يرتكب ذلك المسلم جريمة في الشرع كلكنو في النظاـ ايعتيبر مجرمان مستحقان للعقاب، كلو كاف من ببلد  ف
ـ ىنا  كافرة فإف الشرع ييحـر إعادتو إليها، كلكن النظاـ يوجب إْراجو إلى ببلده كلو كانت كافرة، فأيهما قيدّْ

 كم النظاـ؟!حكم الشرع أـ ح
ػ كذلك أجازت الشريعة طلب الرزؽ الحبلؿ بالبيع كالشراء كالعمل المباح، بينما النظاـ السعودم ال يسمح     

حيث جيعل كالعبد ال يمكنو أف يعمل شيئان إال  ،لغير السعودم أف يتاجر أك يعمل إال فيما ىو تحت ميلك كفيلو
فبل بأس كال حرج بالعمل في  ،لغناء أك بائعان ألفبلـ الفيديو الهابطةبإذف كفيلو، كلو كضعو كفيلو بائعان ألشرطة ا

بدكف إذف كفيلو ذلك ألنو ميصٌرحه بو في النظاـ، بينما لو أراد ترؾ ذلك العمل المحـر كالبحث عن رزؽ حبلؿ 
الف شرع اهلل فبل بأس عليو ألنو محت ـر للنظاـ فإنو ْارج عن النظاـ، مستحق للعقاب، فهو إف كافق النظاـ ْك

متقٌيد بو، كإف ْالف النظاـ ككافق شرع اهلل فإنو ييعتبر مجرمان مستحقان للعقاب. فأيهما قيٌدـ ىنا حكم الشرع أـ 
 النظاـ؟!
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ػ كحتى المحاكم التي تزعم أنها تحكم بالشريعة ال يستطيع القاضي أف يحكم إال فيما أذف لو النظاـ أف يحكم     
في الحكم فيو فبل يصح حكمو كال ينفذ، كحتى نظره فيما ييعرض عليو من القضايا  فيو، كما لم يأذف لو النظاـ
كقد جعل النظاـ قيودان كشركطان البٌد من توفرىا حتى يتسنى للقاضي أف ينظر في  ،البٌد أف يكوف كفق النظاـ

ية مع حكمهم ، كالقضاة ميلزموف بأحكاـ نظام-كالقيود مخالفة للشرع حتى لو كانت تلك الشركط –القضية 
 بالشريعة، كلكي تتأكد من ىذا سأذكر لك صورتين:

الصورة األكلى/ إذا ارتكب غير السعودم ْطأ أْبلقيان أك ْالف النظاـ في العمل، فإف النظاـ قرر ترحيلو     
ذم ، فأما ْبلفو للنظاـ فيما يتعلق بالكفيل كالعمل فإف ال-حتى لو كانت دكلتو كافره  -كإبعاده من الببلد  

يحكم عليو ىو النظاـ كليس المحاكم الشرعية، كأما إف ارتكب ْطأ أْبلقيان فإنهم ييحيلونو إلى المحكمة 
الشرعية، فيحكم القاضي عليو بحكم الشرع كبحكم النظاـ كىو اإلبعاد من الببلد، كىذا الحكم ملـز بو القاضي 

اضي ملـز بو كيجعلو من أصل الحكم، بلد فإف القكليس لو فيو اْتيار، فكل ما نص النظاـ عليو باإلبعاد من الب
 حتى لو ْالف شرع اهلل.

كرضي كلي المرأة كرضيت أك العكس، الصورة الثانية/ إذا كنت غير سعودم كأردت أف تتزكج من سعودية     
ـ المرأة كأتيت بالشهود، فإنك ستصادـ من القاضي الشرعي الذم يزعم أنو يحكم بالشرع فيقوؿ لك: إف النظا

 يمنع ىذا.
لقو فزكجوه إال تفعلوه تكن فتنة    فإف قلت لو إف النبي صلى اهلل عليو كسلم قاؿ:) إذا أتاكم من ترضوف دينو ْك

 في األرض كفساد كبير(، فسيقوؿ لك: أعلم ىذا كلكن النظاـ ال يسمح بهذا.
رضيت بو زكجان، فسيقوؿ: كلكن كإف قاؿ لو كلي المرأة: أنا كلي المرأة كقد رضيتي بو صهران، كىذه ابنتي    

 النظاـ يمنع من ىذا كأنا متقيد بالنظاـ.
 ىل النظاـ تحت حكم اهلل أـ أف حكم اهلل تحت سطوة النظاـ كىيمنتو؟! ؟فأيهما ىنا يعتبر تحت اْلْر    
ا سمح لهم ػ كحتى ىيئة األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر ال تستطيع أف تيزيل جميع المنكرات إنما تيزيل م    

 النظاـ بإزالتو، كما لم يسمح لهم النظاـ بإزالتو فبل سلطة كال صبلحية لهم في إزالتو.
مركزان للهيئة كقلتى لهم لماذا ال تمنعوف محبلت الغناء كمحبلت الفيديو فإنو سيقوؿ لك: إف النظاـ  كلو دْلتى 

 ال يسمح لنا بذلك، ألف ىذه المحبلت ميصٌرحة من ًقبل النظاـ.
إف قلتى لو: كلكن أنتم في ىيئة األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر ميخٌولوف من ًقبل الشرع كسلطتكم ف  

كلكن ليس عندنا تصريح من النظاـ،  ،مستمٌدة من الشرع كىذا منكر يجب عليكم إزالتو، فسيقوؿ لك: نعم
 كالنظاـ لم يأذف لنا في ىذا.
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كم على النظاـ أـ أف النظاـ ىو الذم يحكم على حكم الشرع ىل الشرع يح ؟فأيهما ىنا يحكم على اْلْر    
 كيقيده كيتصرؼ فيو؟!

ما ىو الحكم الميقدـ ىل ىو حكم الشرع أـ النظاـ؟! كأيهما أقول سلطة  -كغيرىا كثير-ففي ىذه الحاالت     
 كىيمنة ىل ىو حكم الشرع أـ النظاـ؟!

ك حقيقة الحكم في السعودية بكل كضوح كشفافية: دعني أصف ل -كىي غيض من فيض-كبعد ىذه األمثلة     
إف الحكم في السعودية قائم في األصل على النظاـ، كالنظاـ ىو المصدر األساسي للحكم، كحكم النظاـ مقدـ 

، كال رمو النظاـ فليس للشرع سلطاف عليو، كما حالنظاـ فليس للشرع سلطاف عليو على حكم الشرع، فما أىحٌلو
كإذا  ،إال فيما أذف فيو النظاـ ، كما لم يسمح النظاـ بحكم الشرع فيو فإنو ال ييحكم فيو بالشرعييحكم بشرع اهلل 

الف النظاـ فإنو يينقض كال ينفذ، كالمحكمة الشرعية كىيئة األمر بالمعركؼ كالنهي عن  حيكم فيو بالشرع ْك
إلى النظاـ كالتقيد بما أذف فيو  المنكر كغيرىا ال تستطيع االستقبلؿ بحكم الشرع كتطبيق الشرع بدكف رجوع

 النظاـ.
تحت عنواف )حركة  ّْْجاء في كتاب )الوجيز في تاريخ القوانين( للدكتور محمود عبد المجيد المغربي ص    

!! قاؿ  الٌتدكين كالٌتشريع في المملكة العربية السعودية( بعد أف ذكر أٌف التشريعات كانت قديمان إسبلمية بسيطة
تغٌير ىذا الوضع بعد قياـ الٌدكلة الٌسعودية كظهور الٌثركات الطبيعية، مٌما دعا إلى ”ى سبيل المدح: كىو يتكٌلم عل

اإلصبلح!!كالتغيير كدْوؿ عناصر جديدة في حياة أىل الببلد فقامت الٌشركات األجنبية كأصبحت لها امتيازاته 
جديدة بسٌن تشريعات تبلئم الحاجات ْاصة، إلى أف قاؿ: لهذه األسباب كاف ال بد من مواجهة الحياة ال

 المستجدة فصدرت:
 . تشريعاته في أصوؿ المحاكمات 
 .كالقوانيني التجارية 
 .كالقوانيني الجزائية 
 .كتشريعاتي العمل كالعٌماؿ 
 ...كالضرائبي كغيرىا.“ 
  :تجارم( من أىم يعتبر قانوف الٌتجارة البرية كالبحرية المعركؼ باسم )النظاـ ال”كقاؿ عن القوانين التجارية

ـ كىو على غرار القوانين التجارية الحديثة ُُّٗالقوانين التجارية السعودية كقد صدر ىذا القانوف سنة 
عربيةن كانت أـ أكركبيةن يبحث في أصوؿ المحاكمات التجارية كتسجيلها من القوانين التجارية الهامة إلى 

 “.جانب القوانين األْرل المتعٌلقة بالتجارة
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( من الفصل الثالث من القانوف نفسو كتحت عنواف )توزيع االْتصاص( تبين أٌف ِِ( ك)َِالمادة رقم ) كفي    
ىناؾ من الجرائم ما تختص بو المحاكم الشرعية كىناؾ منها ما يختص بو )ديواف المحاكمات(، كتنص المادة 

يتها فيما تحاؿ إليها من ( من القانوف نفسو على أنٌو: "إذا ظهر لكل من جهتي االْتصاص عدـ أحقُِ)
محاكمات أك المرافعات التي تكوف ْارج اْتصاصها فعليها إعادتها إلى الجهة التي كردت منها مع بياف أسباب 
ذلك.....ككلُّ حكمو يصػدر من الجهتين ْارجان عن حدكد اْتصاصها يػيٍعتبري مىٍلًغيان كيعاد النظر فيو ثانيان من 

 اىػ.“ الجهات المختصة
ا رفع أمره ما إلى المحاكم الشرعية كقضت فيو بحكم اهلل، كلكن تبين أف ىذا في النظاـ ليس من فإذ    

اْتصاص المحاكم الشرعية فإٌف ذلك الحكم يينقض كيحاؿ إلى الجهة المختصة، كمن أمثلة ىذا الربا، ككثير من 
 بالدين كبأىل العلم كببعض شرائع اإلسبلـ.المعامبلت التجارية، كالعيٌمالية، كاإلعبلمية كما فيها من كفر كاستهزاء 

ينص ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية ػ الذم ييعتبر النظاـ السعودم من مؤسسيو، كمن الدعاة إليو، كمن أبرز األعضاء 
تحتـر كل دكلة من الدكؿ المشتركة ":"  ٖاألكائل الذين عملوا على إنشاء جامعة الدكؿ العربية ػ تحت المادة " 

، كتتعهد بأف ال تقـو نظاـ الحكم القائم في دكؿ الجامعة األْرل، كتعتبره حقان من حقوؽ تلك الدكؿ ةفي الجامع
 ىػ -بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظاـ فيها "ا

 كىذا كاهلل من الكفر الصراح البواح؛ فاحتراـ األنظمة الكافرة المرتٌدة احتراـ للكفر.    
 كؿ العربية؟كما ىي األنظمة القائمة في الد    
حماية األضرحة كالقبور، اإلباحية كنشر الرذيلة، إباحة الربا كحمايتو، إباحة الخمور كحمايتها، مواالة الكفار     

 كحماية مشاريعهم، محاربة الحجاب، محاربة أىل الصبلح كاالستقامة، محاربة الجهاد كأىلو.
هلل كبأحكامو، كيجعل البشر من أنفسهم نًٌدان هلل يشٌرعوف كذلك تحتـر المجالس التشريعية التي ييستهزأ فيها با    

 األحكاـ المخالفة لحكم اهلل.
كاألدىى من ذلك أنها تعتبر ذلك حقان من حقوؽ تلك الدكؿ، فيا سبحاف اهلل أين حق اهلل في الحكم بين     

 عباده؟
 أين حق اهلل في إقامة التوحيد كمحاربة الشرؾ؟    
 قامة دينو كالحكم بين الناس بشرعو ؟أين حق اهلل في إ    
 أين حق النبي صلى اهلل عليو كسلم باتباع ىديو كالرجوع إلى سنتو؟    
حٌقان من حقوؽ الدكؿ فقد نقض شهادة أال إلو إال اهلل،  -المخالف لحكم اهلل–فمن جعل نظاـ الحكم     

 كشهادة أف محمدان رسوؿ اهلل من أصلها.
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ة الكافرة فهو كافر باهلل العظيم، ألنها أنظمة قائمة على الشرؾ كالكفر كالتشريع مع من يحتـر ىذه األنظمك    
 للشرؾ كالكفر، كال يشك في كفره إال مطموس البصيرة. حترـه ها مي حترمي اهلل، كمي 

 رحمو اهلل في مبلحظاتو:الشيخ عبد اهلل بن حميد كقاؿ     
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 لعماؿ من األْطاء كالتناقض كالضبلؿبياف ما في نظاـ العمل كا
صنا بمحمد الذم أكتي      الحمد هلل الذم جعلنا من ْير األمم، كنجانا بنور الوحيين من حوالك الظلم، ْك

جوامع الكلم، صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو الذين حازكا بمتابعتو العز في الدنيا كفي اْلْرة، كسلم تسليما. 
؟، ُّٔٔ/ ُُ/ ِٓعض من نظاـ العمل كالعماؿ، الذم صدر األمر كالعمل بو بتاريخ أما بعد: فقد قرئ علي ب

كالذم لم يزؿ العمل بو مستمرا إلى ىذا الوقت. كلما سمعت بعض مواده كفقراتو، طاؿ تعجبي من كجود مثل 
كيحق  ر بو،ىذه األنظمة يحكم بها بين ظهراني المسلمين، كتقررىا كتنفذىا دكلة إسبلمية، تحكم القرآف كتفخ

الفخر لمن تمسك بو، كعمل بأحكامو، ككنت قبل اطبلعي عليو أسمع شيئا مما يتناقلو الناس عنو، غير أني ال 
. ]ثٌم ذكر أصدؽ كال أكذب بكل ما أسمع عنو. كلما اطلعت عليو كجدتو فوؽ ما أسمع، كأفظع مما يقاؿ فيو

 [.ِّٕ،صُٔنية، جبعض تلك األنظمة كبين كجو مخالفتها للشريعة[]الدرر الس
أف يزعموا أف السعودية تطبق شرع اهلل في المجادلين عنهم كبعد ىذا كيف يصح للمدافعين عن الطواغيت     

 جميع شؤكنها؟!
 أف طواغيت الجزيرة يحكموف بشرع اهلل في كل شيء ال يخلوف من أحد كصفين:إف الذين يزعموف     
قع الحكم فيها، كعلى ىذا فبل يجوز لهم الكبلـ فيما يجهلوف حقيقتو، األكؿ/ إما أنهم جهلة بواقع الدكلة ككا    

فإف الحكم على الشيء فرع عن تصوره، كإذا كاف من جهل حقيقة شيء أْطأ في الحكم عليو، فكيف بمن 
أف حكمو عليو يكوف أكثر انحرافان، كإذا كانوا يجهلوف كاقع دكلتهم تصور الشيء على عكس حقيقتو؟ ال شك 

 يشوف فيها، فكيف يتجرأكف على الحكم على الدكؿ التي بينهم كبينها آالؼ األمياؿ؟!التي يع
الثاني/ كإما أنهم عرفوا الحقيقة كلكنهم مكابركف أْذتهم العزة باإلثم، فجعلوا بضاعتهم الكذب على الناس،     

 .كتغيير الحقائق كإنكار الواضحات، كىذا القسم ستفضحو األياـ كتهتك ستره األحداث
 كنيذٌكر ىؤالء جميعان بقوؿ اهلل تعالى:}كال تجادؿ عن الذين يختانوف أنفسهم أف اهلل ال يحب من كاف ْوانان أثيمان{.

كقولو تعالى:}ىا أنتم ىؤالء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادؿ اهلل عنهم يـو القيامة أٌمن يكوف عليهم 
 ككيبل{

م بغير ما أنزؿ اهلل يتمسك بها بعض أنصار الطواغيت في ىذا العصر كىناؾ بعض الشبو في مسألة الحك    
 .نذكرىا كنذكر الرد عليها بشيء من اإليجاز كإف كاف ما سبق فيو غنية لمن أراد اهلل ىدايتو كتٌجرد للحق
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 قاؿ الشيخ الفاضل عبد العزيز بن صهيب المالكي فك اهلل أسره:
 من تلك الشبو:

 كفرالشبهة األكلى: كفره دكف  
، حيث قاؿ أف الكفر الوارد باْلية }كمن لم رضي اهلل عنوالشبهة األكلى ىي التفسير الخاطئ لقوؿ ابن عٌباس      

 يحكم بما أنزؿ اهلل فأكلئك ىم الكافركف{ ىو "كفره دكف كفر".
طلوف في ىذا دىرىجى المب»يقوؿ الدكتور صبلح الصاكم حفظو اهلل تعالى في معرض رده على ىذه الشبهة أنو:     

العصر على أف يشغبوا ]كىو تهييج الشر[ على ما سبق تقريره مما دؿَّ عليو الكتاب كالسنة كانعقد عليو إجماع 
األمة من كفر من بٌدؿ شرائع اهلل تعالى، أك ردَّ أحكاـ اهلل تعالى، بالقوؿ بأف ىذا األمر من جنس الذنوب 

لك أنو ال يكفر أحد من أىل القبلة بذنب إالٌ إذا استحٌلو، كأف  كالمعاصي التي ال تخرج من الملة؟ كحجتهم في ذ
[ من أىل العلم ذكر في تفسير قولو تعالى: }كمن لم يحكم بما أنزؿ اهلل فأكلئك ىم  كثيران ]كالصواب ىو بعضه

[ قوؿ ابن عباس كطاككس كمجاىد كغيرىم أف ىذا كفره دكف كفر، كأنو ليس كمن كفر ْْالكافركف{ ]المائدة: 
باهلل تعالى كمبلئكتو، كيقولوف إف التَّكفير بذلك ىو منهج الخوارج الذين كانوا يكفركف مخالفيهم من أىل القبلة 

[. كالعجيب أف ىذه َْمعتمدين على مثل ىذه النصوص كعلى مثل قولو تعالى: }إف الحكم إاٌل هلل{ ]يوسف: 
ة التيار اإلسبلمي، فتجد ممثٌلي االدعاء العاـ الشبو دْلت إلى أركقة المحاكم الوضعية التي انتصبت لمحاكم

يبدءكف كيعيدكف في تكرار ىذه المقولة متهمين أبناء الحركة اإلسبلمية بأنهم يرددكف مقوالت الخوارج؟ كأف 
مجتمعاتنا المعاصرة لم تنكر هلل حكمان كلم ترٌد لو أمران فبل يصدؽ عليها كصف الكفر الوارد في اْلية، بل كال 

 «.ثمه كذلك، نظران للظركؼ الدقيقة التي تمٌر بها األمة اإلسبلمية في كاقعنا المعاصريلحقها إ
ىذه ىي جملة أقوالهم، كقد قاـ بالرٌد على ىذه الشبهة جمعه من العلماء األفاضل، كلكن ْشية اإلطالة     

لعبلمة أحمد شاكر في أقتصر على رٌد الشيخ أحمد شاكر كأْوه محمود شاكر رحمهما اهلل تعالى، قاؿ الشيخ ا
ىذه اْلثار عن ابن عباس كغيره مما يلعب بها »"عمدة التفسير" تعليقان على أثر ابن عباس المشار إليو أف: 

المضللوف في عصرنا ىذا من المنتسبين للعلم كمن غيرىم من الجراء على الدين يجعلونها عذران أك إباحة للقوانين 
بلد اإلسبلـ، كىناؾ أثره عن أبي مجلز في جداؿ اإلباضية الخوارج إياه فيما  الوثنية الموضوعة التي ضيربت على ب

كاف يصنع بعض األمراء من الجور فيحكموف في بعض قضائهم بما يخالف الشريعة عمدان إلى الهول أك جهبلن 
م على ما بالحكم، كالخوارج من مذىبهم أف مرتكب الكبيرة كافر، فهم يجادلوف يريدكف من أبي مجلز أف يوافقه

يركف من كفر ىؤالء األمراء ليكوف ذلك عيذران لهم فيما يركف من الخركج عليهم بالسيف، كىذاف األثراف ركاىما 
ككتب عليهما أْي محمود محمد شاكر تعليقان نفيسان جدان قويان « َُِِٔ»ك« َُِِٓ»الطبرم ]تحت رقم[ 

      « صريحان...
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اللهم إني أبرأ إليك من الضبللة، »ر بمناسبة ىذين األثرين ما نٌصو: فكتب أْي محمود محمد شاك»ثم قاؿ:     
كبعد فإف أىل الريب كالفتن ممن تصٌدركا الكبلـ في زماننا ىذا قد تلمس المعذرة ألىل السلطاف في ترؾ الحكم 

كفي اتخاذىم قانوف  بما أنزؿ اهلل، كفي القضاء في األمواؿ كاألعراض كالدماء بغير شريعة اهلل التي أنزلها في كتابو
أىل الكفر شريعة في ببلد اإلسبلـ، فلٌما كقف على ىذين األثرين، اتخذىما رأيان يرل صواب القضاء في األمواؿ 
كاألعراض كالدماء بغير ما أنزؿ اهلل، كأف مخالفة شريعة اهلل في القضاء العاـ ال تكفر الراضي عنها كالعامل 

ا أبا مجلز من اإلباضية إنما كانوا يريدكف أف ييلزموه الحجة في األمراء ألنهم في عليها... كمن البٌين أف الذين سألو 
معسكر السلطاف، كألنهم ربما عصوا كارتكبوا بعض ما نهاىم اهلل عن ارتكابو، كلذلك قاؿ لهم في الخبر األكؿ 

 إنهم« »َُِِٔ»لثاني فإف ىم تركوا شيئان منو عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبان، كقاؿ لهم في الخبر ا« َُِِٓ»
كإذف فلم يكن سؤالهم عما احتج بو مبتدعة زماننا من القضاء في األمواؿ أك « يىعملوف بما يىعلموف أنو ذنب

الدماء كاألعراض بقانوفو مخالف لشريعة اهلل، كال في إصدار قانوفو ملـز ألىل اإلسبلـ، باالحتكاـ إلى غير حكم 
راضه عن حكم اهلل كرغبة عن دينو، كإيثاره ػفهذا الفعل إع اهلل عليو كسلم،صلى  اهلل في كتابو كعلى لساف نبيو

ل القبلة على اْتبلفهم في ػده من أىػذا كفره ال يشكُّ فيو أحػل الكفر على حكمو سبحانو كتعالى، كىػألحكاـ أى
و ػاـو غير حكمو في كتابو ىجره ألحكاـ اهلل، كإيثاري أحكػتكفير القائل بو كالداعي إليو، كالذم نحن فيو اليـو ى

كتعطيله لكل ما في شريعة اهلل، بل بلغ مبلغ االحتجاج على تفضيل أحكاـ القانوف صلى اهلل عليو كسلم كسنة نبيو 
 زلت لزماف غير زماننا كلعللو ػالموضوع على أحكاـ اهلل المنزلة، كاٌدعاء المحتجين لذلك بأف أحكاـ الشريعة إنما أن

حكاـ كلها بانقضائها، فأين ىذا مما بٌينا في حديث أبي مجلز كالنفر من اإلباضية كأسباب انقضت فسقطت األ
ر على ما ظنوا في ْبر ابن مجلز أنهم أرادكا مخالفة السلطاف في حكم ػدكس؟ كلو كاف األمػمن بني عمر بن س

يعة ملزمة للقضاء بها، ٌن حاكمه حكمان كجعلو شر ػبلـ أف سػدث في تاريخ اإلسػمن أحكاـ الشريعة فإنو لم يكن يح
رل أف الحاكم الذم حكم في قضية بعينها بغير حكم اهلل فيها فإنو إٌما يكوف حكم بها كىو ػدة، كاألْػذه كاحػكى

ولن كمعصية، فهذا ذنبه تنالو التوبة، كتلحقو ػره أمر الجاىل بالشريعة، كإما أف يكوف حكم بها ىػل، فهذا أمػجاى
ذا حكمو حكم كل متأٌكؿو يستمد تأكيلو ػر العلماء، فهػبها متأكالن حكمان ْالف بو سائالمغفرة، كإما أف يكوف حكم 

، كأما أف يكوف في زماف أبي مجلز أك قبلو أك صلى اهلل عليو كسلموؿ ػرار ببعض الكتاب كسنن الرسػن اإلقػم
ل الكفر على أحكاـ أىل ػىأحكاـ ران ألػؤثػدان بحكمو من أحكاـ الشريعة، أك مػرو جاحػبعده، حاكمه حكمى في أم

اإلسبلـ، فذلك لم يكن قط، فبل يمكن صرؼ كبلـ أبي مجلز كاإلباضية إليو، فمن احتج بهذين األثرين كغيرىما 
في غير بابها كصرفها إلى غير معناىا، رغبةن في نيصرًة سلطاف أك احتياالن على تسويغ الحكم بغير ما أنزؿ اهلل 

رى كجحد حكم ػككاب رٌ ػالشريعة كالجاحد لحكم من أحكاـ اهلل أف يستتاب فإف أصكفرض على عباده، فحيٍكميو في 
 «.اهلل كرضٌي بتبديل األحكاـ، فحكم الكافًر المصر على كفره معركؼه ألىل ىذا الدين"
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فهذا الكبلـ من الشيخ أحمد شاكر كإقراره لكبلـ »قاؿ أبو إسراء األسيوطي في التعقيب على ىذا الكبلـ     
كاضحه كضوح الشمس في التفرقة بين الحاؿ التي قصدىا ابن عباس كأبو مجلز كالحاؿ التي نحن فيها اْلف أْيو 

كأف كبلمهما كارد في أمراء الجور الذين يحكموف في قضية أك قضايا بغير ما أنزؿ اهلل مع كوف الشريعة التي 
ونان مخالفان لشرع اهلل كألزمهم بالتحاكم يحتكموف إليها ىي شريعة اإلسبلـ، كليس كاردان في من سن للناس قان

 «.إليو
إٌف الذم يواجهو العمل »...كقاؿ الشيخ الدكتور صبلح الصاكم في التعقيب على كبلـ الشيخ محمود شاكر     

اإلسبلمي في كاقعنا المعاصر ليس ْلبلن عارضان أك انحرافان جزئيان في قضية من القضايا حاد فيها القاضي عن 
لله في أصل قاعدة  الحق لهولن  ْى أك رشوة كما ىو حاؿ االنحرافات في ظل المجتمعات اإلسبلمية، كلكنو 

التحاكم في الدين الذم يجب أف تيرٌد إليو األمور عند النزاع في القانوف الواجب اإلتباع في حياة األمة، ىل ىو 
ريعية؟ إنو يتعلق باإلجابة على ىذا الكتاب كالسنة أـ القوانين الوضعية التي تصدر عن البرلماف كالسلطة التش

السؤاؿ: لمن الحكم في دار اإلسبلـ؟ لشريعة اهلل أـ لقوانين أكركبا؟ ىل تقـو الدكلة على تحكيم الشريعة 
 «.اإلسبلمية؟ أـ على تحكيم القوانين الوضعية؟

 

 الشبهة الثانية:
 ال ييكٌفر أحد بذنب إال إذا استحٌلو

م "ال ييكفَّر أحده بذنبو إاٌل إذا استحلو". كقد رد على ىذه الشبهة علماء أىل السنة الشبهة الثانية: ىي قوله     
امتنع  »قديمان كحديثان، منهم على سبيل المثاؿ ال الحصر اإلماـ ابن أبي العز الحنفي، قاؿ رحمو اهلل تعالى أنو قد: 

ال نكفرىم بكل ذنب كما تفعلو الخوارج،  كثيره من األئمة عن إطبلؽ القوؿ: بأنٌا ال نكفر أحدان بذنب، بل يقاؿ:
، كالواجب إنما ىو نفي العمـو مناقضةن لقوؿ الخوارج الذين يكفركف بكل  كفرؽ بين النفي العاـ كنفي العمـو

 «.ذنب
كىذا بٌين كاضح، فإٌف مجرد »قاؿ الشيخ أبو قتادة الفلسطيني حفظو اهلل تعالى معقبان على ىذا القوؿ:     

فر كردة، ألف فيو الرد على اهلل تعالى، فاالستحبلؿ بذاتو ميكفّْره كمخرجه من الملة، كىو أحد االستحبلؿ ىو ك
أنواع الكفر، كلكن الكفر أنواعه أْرل معركفةه لطلبة العلم، منها االستهزاء، كالجحود، كاإلعراض، كالعناد، 

السلف كعامة الفقهاء... كمن األمثلة كاإلباء، كالكفر يكوف باللساف كيكوف بالقلب كيكوف بالعمل كما ىو قوؿ 
، فإف أىل السنة يكفركنو سواءه استحل أك لم يستحلو، سواءه كاف مصدقان الواضحة في ذلك ساب الرسوؿ 

لنبوتو أـ مكذبان لها، إذ مجرد السب ىو كفره أكبر مخرجه من الملة... ىذا كقد تبٌين أف تبديل الشريعة كسن 
فة المعاندة لحكم اهلل تعالى إما بوصفها أك بأصلها، كإباحة الخمر كالزنا كتحريم القوانين كالتشريعات المخال
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الجهاد كتعدد الزكجات ىذه بأصلها، أك بوصف بعض الحدكد كذلك بتقليل العقوبات أك بزيادتها، فهذا كفره أكبر 
عليو ]أم المجمع على  سواء استحٌل ىذا الفعل أك لم يستحلو، بل إٌف ما فعلو ىو عين تحليل الحراـ المجمع 

كفر فاعلو[ كىو تبديله لدين اهلل تعالى، كقد قاؿ ابن تيمية أف التبديل كفره كردةه باتفاؽ كالحمد هلل رب 
 «.العالمين

 الشبهة الثالثة:
 يقوؿ بخلق القرآف"؟ كىي "لماذا لم يكفر اإلماـ أحمد رحمو اهلل تعالى المأموف الذم

ًمٍن »الشيخ عمر بن محمود أبو عمر حفظو اهلل تعالى، فأجاب مشكوران بما يلي: بهذا السؤاؿ إلى  توٌجهتي       
شيبىو بعضهم في عدـ تكفير الحكاـ المبدلين لشريعة الرحمن ككجوب الخركج عليهم كعدـ جواز عقد البيعة لهم 

آف كنفي صفات قولهم: أف األئمة كعلى رأسهم اإلماـ أحمد بن حنبل لم يكٌفركا المأموف مع قولو بخلق القر 
 البارم كلم يخرجوا عليو.

نقوؿ كباهلل التوفيق: إف ىذه الشبهة ال تنطلي إاٌل على الجهلة كغمار الناس، كقائلها إما أنو جاىل أك أنو     
، كىو عالمه كذلك بمذىب متبل عب بدين اهلل تعالى، أٌما من كاف عارفان بحالنا، عالمان بأم شيء كفر حكاـ اليـو

مع المتأكلين علم أنو ال يجوز المقارنة بحاؿو من األحواؿ، إذ ىناؾ فرؽه كبيره بين من أعرض عن أئمة السلف 
الشريعة كنبذىا عن قصد كنية، كبين المتأكؿ الذم قصد الحق كأْطأه، فالمأموف ثم المعتصم لقولهم بخلق 

ىؤالء متأكلوف، كللمتأكلين في القرآف، كمن كاف على طريقتهم من الجهمية كىم الذين ينفوف صفات اهلل تعالى 
 ديننا كفي مذىب أىل السنة قوؿ كحكم ىو كاإلجماع عند األكائل كإف حصل فيو الخبلؼ عند المتأْرين.

: ىو اعتقاد غير الدليل دليبلن، كصورتو: أف يقوؿ المرء قوالن أك يعتقد أمران أك يفعل فعبلن كىو يظن أف التأكيل     
كىو في حقيقة األمر صلى اهلل عليو كسلم ا االعتقاد ىو الحق الذم جاء بو الرسوؿ ىذا القوؿ كىذا الفعل كىذ

كفي نفس األمر ليس كذلك، فهو رجل يريد الحق كال ييدركو، كىذا حاؿ أىل البدع في أٌمتنا فًإنهم يريدكف الحق 
مًليات، كىؤالء مع قولهم كقد تكوف في الع« كالبدع االعتقادية»كلكنهم أْطأكه، كالبدع قد تكوف في العٍلميات 

كفعلهم كاعتقادىم المخالف للشريعة إاٌل أف قصدىم يعذرىم في نفس األمر، كلهذا نهى األئمة عن تكفير 
المتأٌكلين، كقد كتب ابن حـز كتابان في ىذا ذكره في كتابو "إحكاـ األحكاـ"، كىذا مذىب أىل السنة ْبلفان 

لفين، أما أىل السنة فمع اعتقادىم أف بعض أقواؿ المخالفين ىي كفره للخوارج كالمعتزلة فإنهم ييكٌفركف المخا
بعينها كلكن يمتنعوف عن تكفير كل قائل لها، إذ ىناؾ فرؽ بين التكفير بالنوع كبين تكفير العين، كىذا يعرفو 

 صغار طلبة العلم.
م تبلغو النصوص الموجبة لمعرفة قاؿ ابن تيمية رحمو اهلل تعالى: "األقواؿ التي يكفر قائلها، قد يكوف الرجل ل

الحق، كقد تكوف عنده، كلم تثبت عنده، أك لم يتمكن من فهمها، كقد يكوف قد عرضت لو شبهات يعذره اهلل 
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بها، فمن كاف من المؤمنين مجتهدان في طلب الحق كأْطأ، فإف اهلل يغفري لوي ْطاياه كائنان من كاف، سواءن كاف في 
كجماىير أئمة اإلسبلـ" إلى أف صلى اهلل عليو كسلم ية، ىذا الذم عليو أصحاب النبي المسائل النظرية، أك العمل
ييكفٌر الجهمية المنكرين ألسماء اهلل كصفاتو، ألف مناقضة أقوالهم لما  -رحمو اهلل تعالى-قاؿ: "كاف اإلماـ أحمد 

نهم، فإف الذم يدعو إلى القوؿ أعظم ظاىرةه بينة... لكن ما كاف ييكٌفري أعياصلى اهلل عليو كسلم جاء بو الرسوؿ 
من الذم يقوؿ بو، كالذم ييعاقب مخالفو أعظمي من الذم يدعو فقط... كمع ىذا فالذين كانوا من كالة األمور 

-يقولوف بقوؿ الجهمية، كيدعوف الناس إلى ذلك كييعاقبونهم، كييكفركف من لم ييجبهم، كمع ىذا فاإلماـ أحمد 
صلى اهلل عليو عليهم، كاستغفرى لهم، لعلمو بأنهم لم يػيبػىيَّني لهم أنهم مكذبوف للرسوؿ ترحٌم  -رحمو اهلل تعالى

 كال جاحدكف لما جاء بو، كلكن تأكٌلوا فأْطئوا، كقٌلدكا من قاؿ لهم ذلك...".كسلم 
كعدـ   فهذا ىو شأف األئمة مع المتأكلين، فقصد المتأكلين إصابة الحق، كعدـ قصدىم تكذيب الرسوؿ    

 جحدىم ما جاء بو، مانع من موانع تكفير الميعٌين منهم مع قولهم بأقواؿو ميكٌفرة.
أما حكاـ زماننا فقد تبٌين لكل ذم بصيرة كنظر أنهم قصدكا مخالفة الشريعة، بل أعلنوا في دساتيرىم     

ء كاألفعاؿ، كىذا يعدؿ كقوانينهم: أف السيادة للشعب، كالسيادة ىي سلطةه عليا مطلقة لها الحق في تقييم األشيا
في ديننا اسم الرب: السيد كالصمد كالحكم، كىو عين الكفر، كعين مضاىاة حكم اهلل، كعين اإلعراض كاإلباء، 
فكيف ساكل ىؤالء العيمياف كالجهلة بين رجله أعلن أف اهلل ىو صاحبي األمر كالنهي، كلكنو أْطأ في فهم األمر 

ري كالنهي هلل تعالى، بل جعلو لنفسو؟ فهل ىذا كهذا يا عباد اهلل؟ نعوذ باهلل كالنهي، كبين رجل رفض أف يكوف األم
 من الخذالف.

اـ الشاطبي رحمو اهلل تعالى في كتابو االعتصاـ ػكلذلك مما أجمع عليو علماؤنا أف التشريع كفر كما قاؿ اإلم    
ال شٌك أف تحليل الحراـ كتحريم ] ك قاؿ: "كأجمعوا كذلك أف تبديل الدين شرؾه ككفر" ُٔالجزء األكؿ صػ 

 الحبلؿ تبديله للدين، سواء نسب فعلو إلى الدين أك لم ينسبو[
"كاإلنساف متى حلل الحراـ المجمع عليو، أك حٌرـ الحبلؿ المجمع عليو،  -رحمو اهلل تعالى-كقاؿ ابن تيمية     

 أك بدؿ الشرع المجمع عليو، كاف كافران مرتدان باتفاؽ الفقهاء".
فهل ما فعلو ىؤالء الحكاـ أنهم أرادكا تطبيق حكم اهلل تعالى فأْطئوا في تطبيقو، أـ أنهم ابتداءن قصدكا نبذ     

 القرآف كالسنة كاألْذ بقوؿ اإلفرنج في التحليل كالتحريم؟
به إف من زعم أف ىؤالء الحكاـ المبدلين قد أرادكا الخير كتطبيق الشريعة كلكنهم أْطئوا الطريق فهو كاذ    

عليهم أكالن ثٌم ىو يكذبي على نفسو، كالواقع بكل ما فيو يرد عليو كييكذبيو، إذ مخالفة ىؤالء الحكاـ للشريعة ال 
بسبب ْطأ في فهمها كلكن بقصد مخالفتها كمضاىاتها كمضادتها، كىذا كاضحه بٌين، بل ىم ييصرحوف أف 
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دين ىو بين العبد كربو فقط فيما يىزعيموف. فليتق ىؤالء الشريعة ال دْل لها في سياساتهم كال في قوانينهم كإنما ال
 «.ربهم كال ييزكركا على الناس دينهم

انتهى كبلـ الشيخ حفظو اهلل تعالى، كنسألو تعالى أف ينفع بو كبعلمو اإلسبلـ كالمسلمين كأف يجزيو عنا ْيرى     
 مػ.ُٕٗٗ/ٓ/ُِق ىػ، الموافُُْٖمحـر  ُْالجزاء. كقد كتب الشيخ ىذا الجواب بتاريخ 

 الشبهة الرابعة:
 عمل يوسف عند ملك مصر

 أٌف ىذه الشبهة تعٌلق بها أىل األىواء العاركف من األدلة... اعلم»    
فقالوا: ألم يتوٌؿ يوسف عليو السبلـ منصب الوزارة عند ملك كافر ال يحكم بما أنزؿ اهلل تعالى؟ إذف يجوز     

 ولوج في البرلمانات كمجالس األمة كنحوىا..المشاركة بالحكومات الكافرة بل كال
: إفَّ االحتجاج بهذه الشبهة على الولوغ في البرلمانات التشريعية كتسويغها أكالن فنقوؿ كباهلل تعالى التوفيق:    

باطل كفاسد، ألف ىذه البرلمانات الشركية قائمة على دين غير دين اهلل تعالى أال كىو دين الديمقراطية الذم 
 لوىية التشريع كالتحليل كالتحريم فيو للشعب ال هلل كحده..تكوف أ

كقد قاؿ تعالى: }كمن يبتًغ غير اإلسبلـ دينان فلن ييقبل منو كىو في اْلْرة من الخاسرين{ ]آؿ عمراف:     
 [. فهل يجرؤ زاعمه أف يزعم بأفَّ يوسف عليو السبلـ اتبع دينان غير دين اإلسبلـ أك مٌلة غير مٌلة آبائوٖٓ

 الموحّْدين.. أك أقسم على احترامها..؟؟ أك شرَّع ًكفقان لها..؟؟ كما ىو حاؿ المفتونين بتلك البرلمانات..؟؟.
كيف كىو يعلنها بملء فيو في كقت االستضعاؼ فيقوؿ: }إني تركتي مٌلة قوـو ال ييؤمنوف باهلل كىم باْلْرة ىم      

 [.ّٖ-ّٕوب ما كاف لنا أف نشرؾ باهلل من شيء{ ]يوسف: ي إبراىيم كإسحق كيعقئكافركف. كاتبعتي مٌلة ءابا
كيقوؿ: }يا صاحبيى الٌسجن ءأربابه مُّتفرقوف ْيره أـً اهلل الواحد القهار. ما تعبدكف من دكنو إال أسماءن سمَّيتموىا 

ين القيم كلكنَّ أكثر هلل أمر أالَّ تعبدكا إال إياه ذلك الد أنتم كءاباؤيكم ما أنزؿ اهلل بها من سلطاف إًف الحكمي إال
 [.َْ-ّٗالناس ال يعلموف{ ]يوسف: 

 أفييعلنها كيصدع بها كيدعو إليها كىو مستضعف.. ثم ييخفيها أك ينقضها بعد التمكين..؟؟!!.    
 أجيبونا يا أصحاب االستصبلحات..!!    
ريعية.. كبين ىذه كىذه فركؽ ثم أال تعلموف يا دىاقين السياسة أف الوزارة سلطة تنفيذية كالبرلماف سلطة تش    

كفركؽ، فالقياس ىاىنا ال يصح عند القائلين بو... كمنو تعلم أف االستدالؿ بقصة يوسف عليو السبلـ على تسويغ 
البرلمانات ال يصح أبدان، كال مانع أف نيواصل إبطاؿ استداللهم بها على الوزارة الشتراؾ المنصبين في زماننا 

 بالكفر..
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ميقايسة تولي كثير من المفتونين للوزارة في ظلّْ ىذه الدكؿ الطاغوتية التي تشرع مع اهلل كتحارب  : إفَّ ثانيان     
 أكلياء اهلل كتوالي أعداءه على ًفعل يوسف عليو السبلـ قياس فاسد كباطل من كجوه:

يحتـر دستورىم  أفَّ متولي الوزارة في ظلّْ ىذه الحكومات التي تحكم بغير ما أنزؿ اهلل تعالى البد كأف -ُ
الوضعي كيدين بالوالء كاإلْبلص للطاغوت الذم أمره اهلل أكؿ ما أمره أف يكفر بو }ييريدكف أف يتحاكموا إلى 

[. بل البد عندىم من القسم على ىذا الكفر قبل تولي َٔالطاغوت كقد أًمركا أف يكفركا بو{ ]النساء: 
البرلماف. كمن يزعم أف يوسف الصدّْيق الكريم ابن الكريم المنصب مباشرة تمامان كما ىو الحاؿ بالنسبة لعضو 

الفحشاء إنو من عبادنا }كذلك لنصرؼ عنو السوء ك كذلك مع أف اهلل زكاه كقاؿ عنو:  ابن الكريم كاف
 .[. فهو من أكفر الخلق كأنتنهم، قد برئ من المٌلة كمرؽ من الدينِْ]يوسف: المخلصين{

البد لو أف يدين بالقانوف  -أقسم اليمين الدستورية أـ لم يقسم-ه الحكومات إفَّ متولي الوزارة في ظلّْ ىذ -ِ
ـه مطيعه لمن كضعوه في الحقّْ  اد الكفرم الوضعي كأف ال يخرج عنو أك يخالفو، فما ىو إال عبده مخلصه لو ْك

 كالباطل كالفسق كالظلم كالكفر..
لتسويغ مناصب القـو الكفرية..؟؟ إفَّ مىن يرمي  فهل كاف يوسف الصدّْيق كذلك، حتى يصلح االحتجاج بفعلو    

نبي اهلل ابن نبي اهلل ابن نبي اهلل ابن ْليل اهلل بشيءو من ىذا ال نشكي في كفره كزندقتو كمركقو من اإلسبلـ.. ألف 
أصل  [. فهذأّاهلل تعالى يقوؿ: }كلقد بعثنا في كلّْ أمةو رسوالن أًف اعبدكا اهلل كاجتنبوا الطاغوت{ ]النحل: 

 األصوؿ كأعظم مصلحة في الوجود عند يوسف عليو السبلـ كسائر رسل اهلل..
فهل يعقل أف يدعو النَّاس إليو في السراء كالضراء كفي االستضعاؼ كالتمكين ثم ىو يناقضو فيكوف من     

قولو تعالى: }ما   المشركين؟؟ كيف كاهلل قد كصفو بأنو من عباد اهلل المخلصين؟؟ كلقد ذكر بعض أىل التفسير أفَّ 
[. دليل على أفَّ يوسف عليو السبلـ لم يكن ميطبقان لنظاـ ٕٔكاف ليأْذ أْاه في دين الملك...{ ]يوسف: 
 الملك كقانونو كال مينقادان لو كال ميلزمان باألْذ بو..

دكلة »كما يقاؿ فهل يوجد في كزارات الطواغيت أك برلماناتهم اليـو مثل ىذا؟؟ أم أف يكوف حاؿ الوزير فيها      
 ؟؟ فإف لم يوجد فبل كجو للقياس ىا ىنا..«..داْل دكلة

إفَّ يوسف عليو السبلـ تولى تلك الوزارة بتمكين من اهلل عز كجل، قاؿ تعالى: }ككذلك مٌكٌنا ليوسف في  -ّ
اؾ، حتى [. فهو إذان تمكين من اهلل، فليس للملك كال لغيره أف يضره أك يعزلو من منصبو ذٔٓاألرض{ ]يوسف: 

 كإف ْالف أمر الملك أك حكمو كقضاءه...
فهل لهؤالء األرذاؿ المتولين عند الطواغيت اليـو نصيبه من ىذا في مناصبهم المهترئة التي ىي في الحقيقة      

 لعبة بيد الطاغوت، حتى يصح مقايستها على كالية يوسف عليو السبلـ تلك كتمكينو ذاؾ؟.
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حقيقية كاملة من الملك، قاؿ سبحانو كتعالى: }فلما كلَّمو « بحصانة»ى الوزارة إفَّ يوسف عليو السبلـ تول-ْ
[. فأطلقت لو حرية التصرؼ كاملة غير منقوصة في كزارتو ْٓقاؿ إنك اليـو لدينا مكين أمين{ ]يوسف: 

ال [. فبل معترض عليو كال محاسب لو ك ٔٓ}ككذلك مٌكنا ليوسف في األرض يتبوأ منها حيث يشاء{ ]يوسف: 
رقيب على تصرفاتو مهما كانت.. فهل مثل ىذا موجود في كزارات الطواغيت اليـو أـ أنها حصانات كاذبة 
زائفة... تيزاؿ كتسحب سريعان إذا لعب الوزير بذيلو، أك ظهر عليو شيء من المخالفة أك الخركج عن ْط األمير 

 أك دين الملك؟؟
ك الملك يأتمر بأمره كينتػهي عن نهيو، كليس لو الحق بأف ييخالف فما الوزير عندىم إال ْادمان لسياسات األمير أ

 أمران من أكامر الملك أك الدستور الوضعي كلو كاف مضادان ألمر اهلل تعالى كدينو...
 .كمن زعم أف شيئان من ىذا يشبو حاؿ يوسف عليو السبلـ في كاليتو فقد أعظم الفرية    
فبل مجاؿ للقياس ىا ىنا،  ،عو ذاؾ غير موجود اليـو في كزارات الطواغيتفإف علم أف حالو عليو السبلـ ككض    

 إذان فليترؾ البطالوف عنهم الهذر كالهذياف في ىذا الباب..
: من الردكد المبطلة لهذه الشبهة، ما ذكر بعض أىل التفسير من أف الملك قد أسلم، كىو مركم عن ثالثان     

 ا، كىذا القوؿ يدفع االستشهاد بهذه القصة من أصلو...مجاىد تلميذ ابن عباس رضي اهلل عنهم
كنحن ندين اهلل كنعتقد بأف اتباع عمـو أك ظاىر آية في كتاب اهلل تعالى أكلى من كبلـ كتفسيرات كشقشقات 
كاستنباطات الخلق كٌلهم العارية من األدلة كالبراىين... فمما يدؿ على ىذا القوؿ؛ قولو تبارؾ كتعالى عن يوسف 

 [.ُِو السبلـ: }ككذلك مٌكٌنا ليوسف في األرض{ ]يوسف: علي
كىذا مجمل قد بٌينو اهلل تعالى في موضع أْر من كتابو فوصف حاؿ من ييمىكّْنى لهم في األرض من المؤمنين     

بة بقولو: }الذين إف مٌكناىم في األرض أقاموا الصبلة كءاتوا الزكاة كأمركا بالمعركؼ كنهوا عن المنكر كهلل عاق
 [.ُْاألمور{ ]الحٌج: 

كالشك أف يوسف عليو السبلـ من ىؤالء بل من ساداتهم، الذين إف مكنهم اهلل أمركا بالمعركؼ كنهوا عن      
المنكر.. كالشك كال ريب عند من عرؼ دين اإلسبلـ أف أعظم معركؼ فيو ىو التوحيد الذم كاف أصل األصوؿ 

عظم منكر ىو الشرؾ الذم كاف يحذر منو يوسف كيمقت كيبغض في دعوة يوسف كآبائو عليهم السبلـ... كأ
داللة كاضحة كقاطعة على أف يوسف بعد أف مىكَّنى اهلل لو كاف صادعان بملة آبائو يعقوب  وكييعادم أربابو.. كفي

كال ىو أعاف كإبراىيم، آمران بها ناىيان محاربان لكلّْ ما ْالفها كناقضها... فبل ىو حكم بغير ما أنزؿ اهلل،  كإسحاؽ
على الحكم بغير ما أنزؿ اهلل، كال أعاف األرباب المشرّْعين كالطواغيت المعبودين من دكف اهلل كال ظاىرىم أك 

..  توالىم كما يفعل المفتونوف في مناصبهم اليـو
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أنكر حالهم فضبلن أف ييشاركهم في تشريعاتهم كما يفعل اليـو المفتونوف في البرلمانات بل ييقاؿ جزمان إنو قد     
كغيَّر مينكرىم كحكم بالتوحيد كدعا إليو كنابذ كأبعد من ْالفو كناقضو كائنان من كاف... كذلك بنص كبلـ اهلل 

يقى الكريم ابن األكرمين بغير ىذا إال كافره ْبيثه قد برلء من مٌلتو الطاىرة الزكية...  تعالى... كال يصف الصدّْ
كيؤكده.. بياف كتفسير مجمل قولو تعالى: }كقاؿ الملك ائتوني بو كمما يدؿ على ىذا أيضان داللة كاضحة 

[. فما تيرل الكبلـ الذم كٌلم يوسف ْٓاستخلصو لنفسي فلما كلمو قاؿ إنك اليـو لدينا مكين أمين{ ]يوسف:
يها... الملك بو ىنا، حتى أعًجب بو كمٌكنو كأمنو؟؟. أتيراه انشغل بذكر قصة امرأة العزيز كقد انتهت كظهر الحق ف

 أـ تيراه كلَّمو عن الوحدة الوطنية!! كالمشكلة االقتصادية!! ك..ك... أـ ماذا؟؟؟.
ليس ألحد أف يرجم بالغيب كيقوؿ ىا ىنا بغير برىاف، فإٍف فعلى فهو من الكاذبين.. لكن المبيّْن المفسر      

كلّْ أمةو رسوالن أًف اعبدكا اهلل كاجتنبوا لقولو تعالى: }فلما كلَّمو{ كاضحه صريحه في قولو تعالى: }كلقد بعثنا في  
 [.ّٔالطاغوت{ ]النحل: 

 .كقولو تعالى: }كلقد أيكحي إليك كإلى الذين من قبلك لئن أشركتى ليحبطن عملك كلتكونن من الخاسرين{    
ف باهلل كقولو تعالى في كصف أىم المهمات في دعوة يوسف عليو الصبلة السبلـ: }إني تركتي ملَّة قوـو ال يؤمنو 

ي إبراىيم كإسحق كيعقوب ما كاف لنا أف نشرؾ باهلل من شيء..{ ئكىم باْلْرة ىم كافركف. كاتبعت مٌلة ءابا
 [.ّٖ-ّٕ]يوسف:

}...ءأربابه متفرقوف ْيره أـ اهلل الواحد القهار. ما تعبدكف من دكنو إال أسماءن سميتموىا أنتم كقولو تعالى عنو:     
ا من سلطاف إًف الحكم إال هلل أمر أال تعبدكا إال إياه ذلك الدين القيّْم كلكن أكثر الٌناس ال كءاباؤكم ما أنزؿ اهلل به

 [.َْ-ّٗيعلموف{ ]يوسف:
شك أفَّ ىذا أعظم كبلـ عند يوسف عليو السبلـ فهو الدين القيّْم عنده كأصلي أصوًؿ دعوتو كملَّتو كملَّة  ال    

كؼ يعرفو... كإف نهى عن منكر فليس بمنكر عنده أنكر مما ييناقض آبائو.. فإذا أمر بمعركؼ فهذا أعظم معر 
[. ْٓىذا األصل كييعارضو.. فإذا تقرر ىذا.. ككاف جوابي الملك لو: }إنك اليـو لدينا مكينه أمين{ ]يوسف:

سحاؽ كيعقوب فهو دليله كاضحه على أفَّ الملك قد تابعو ككافقو عليو كأنو قد ترؾ ملَّة الكفر كاتبع ملَّة إبراىيم كإ
 كيوسف عليهم السبلـ...

: على أقلّْ األحواؿ أقٌره على توحيده كملَّة آبائو، كأطلق لو حرية الكبلـ كالدعوة إليها كتسفيو      أك قيل إٍف شئتى
ما ْالفها كلم يعترض عليو في شيءو من ذلك كال كلفو بما ييناقضو أك يخالفو... كحسبك بهذا فرقان عظيمان بين 

و السبلـ ىذه.. كبين حاؿ المفتونين من أنصار الطواغيت كأعوانهم في كزارات اليـو أك المشاركين لهم حالو علي
 بالتشريع في برلماناتهم..



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

164 

: إذا عرفت ما سبق كلَّو كتحقق لديك يقينان بأفَّ تولي يوسف عليو السبلـ للوزارة لم يكن مخالفان للتوحيد رابعان     
 م كما ىو حاؿ توليها في ىذا الزماف..كال ميناقضان لملَّة إبراىي

فعلى فرًض أف الملك بقي على كفره.. فتكوف مسألةي تولي يوسف ىذه الوالية مسألةن من مسائل الفركع ال     
إشكاؿ فيها في أصل الدين لما تقرر من قبل بأف يوسف لم يقع منو كفره أك شرؾه أك تولي للكفار أك تشريعه مع 

لتوحيد ناىيان عن ذلك كلّْو.. كقد قاؿ اهلل تعالى في باب فركعي األحكاـ: }لكلٍّ جعلنا منكم اهلل بل كاف آمران با
[. فشرائعي األنبياء قد تتنوع في فركع األحكاـ لكنّْها في باب التوحيد كاحدة، قاؿ ًْٖشرعةن كمنهاجان{ ]المائدة: 

]ركاه البخارم[. يعني: إْوةه من « ت ديننا كاحدنحن معاشرى األنبياء إْوةه لعبل: »صلى اهلل عليو كسلم رسوؿ اهلل
في أصل التوحيد كالتنوع في فركع الشريعة كأحكامها... فقد  االتفاؽأمهات مختلفة كاألب كاحد.. إشارةه إلى 

يكوف الشيءي في باب األحكاـ في شريعة من قبلنا حرامان ثم يحل لنا كالغنائم، كقد يحصل العكس، أك شديدان 
ا فيخفف عنا كىكذا.. كلذا فليس كلُّ شرعو في شرع من قبلنا شرعه لنا.. ْصوصان إذا عارضو من على من قبلن
 شرعنا دليل..

كقد صح الدليل في شرعنا على معارضة ىذا الذم كاف مشركعان ليوسف عليو السبلـ، كتحريمو علينا.. فركل     
ليأتين عليكم أيمراء سفهاء »قاؿ:  عليو كسلم صلى اهللابن حباف في صحيحو كأبو يعلى كالطبراني أفَّ النبٌي 

ركف الصبلة عن مواقيتها، فمن أدرؾ ذلك منكم فبل يكونن عريفنا، كال شرطيان، كال جابيان،  يقربوف شرار الٌناس، كييْؤ
 «.ْازنان  كال

فإنما يذكر أعظم  كالراجحي أفَّ ىؤالء األمراء ليسوا كفاران بل فيجاران سفهاء، ألف المحذّْر عادةن إذا حذر     
صلى اهلل ، لكن أعظمى جرائمهم التي ذكرىا النبي صلى اهلل عليو كسلمالمفاسد كالمساكئ، فلو كانوا كفاران لبينو 

صلى اهلل عليو ىنا؛ ىي تقريب ًشرار الٌناس كتأْيير الصبلة عن مواقيتها.. كمع ىذا فقد نهى الرسوؿ عليو كسلم 
يكوف المرءي لهم ْازنان.. فإذا كاف تولي كظيفة الخازف عند أيمراء الجور منهيان عنو ىا ىنا نهيان صريحان عن أف كسلم 

في شرعنا كمحرمان.. فكيف بتولي كزارة الخزانة عند ملوؾ الكفر كأيمراء الشرؾ؟. }قاؿ اجعلني على ْزائن 
اف من شرع من قبلنا ، [. فهذا دليله صحيحه كبرىافه صريحه على أفَّ ىذا كٓٓاألرض إني حفيظه عليم{ ]يوسف: 

 كأنو منسوخه في شرعنا... كاهلل تعالى أعلم..
ـ استحسانو كاستصبلحو كأقاكيل الرجاؿ على األدلة ىذا الكفاية لمن أراد الهداية.. كفي     لكن من ييقدّْ

تو فلن تملك لو من اهلل }كمن يرد اهلل فتنلجباؿ بين يديو لما ظفر بالهدل.كالبراىين، فلو انتطحت ا
 [.ُْ]المائدة: يئان..{ش

رؾ كالكفر ػذه الشبهة أينبّْو إلى أفَّ بعض المفتونين الذين يسوّْغوف الشػبلـ على ىػل أف أْتم الكػكأْيران كقب    
ركية يخلطوف في حججهم كشبههم  ػوغى في الوزارات الكفرية كالبرلمانات الشػبلحهم الولػباستحسانهم كاستص
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وؿ تولي يوسف عليو السبلـ الوزارة... كىذا في ػح -رحمو اهلل تعالى-ية بلـ ابن تيمػكبلمان لشيخ اإلس
الحقيقة ًمن لىبس الحق بالباطل كمن االفتراء على شيخ اإلسبلـ كتقويلو ما لم يقلو.. إذ ىو رحمو اهلل تعالى لم 

 فإننا نينزه شيخ يحتج بالقصة لتسويغ المشاركة في التشريع كالكفر أك الحكم بغير ما أنزؿ اهلل... معاذ اهلل
اإلسبلـ كدينىو بل نينزه عقلو عن مثل ىذا القوؿ الشنيع الذم لم يجرؤ على القوؿ بو إال ىؤالء األرذاؿ في 
ىذه األزمنة المتأْرة، نقوؿ ىذا.. حتى كلو لم نقرأ كبلمو في ىذا الباب، ألف مثل ىذا الكبلـ ال يقولو 

... فكيف ككبلميو في ىذا الباب -اإلسبلـ رحمو اهلل تعالى عاقل، فضبلن عن أف يصدر من عالم رباني كشيخ
كاضحه كجليّّ.. حيث كاف كلُّو مينصبان على قاعدة درء أعظم المفسدتين كتحصيًل أعلى المصلحتين عند 
التعارض.. كقد علمتى أفَّ أعظم المصالح في الوجود ىي مصلحةي التوحيد كأفَّ أعظم المفاسد ىي مفسدة 

.. كقد ذىكر أفَّ يوسف عليو السبلـ كاف قائمان بما قدر عليو من العدؿ كاإلحساف، كما في الشرؾ كالتنديد
كفىعلى من العدؿ كالخير ما قدر عليو كدعاىم إلى اإليماف بحسب »الحسبة حيث يقوؿ في كصف كاليتو: 

 «.اإلمكاف
 «.لكٍن فىعلى الممكنى من العدؿ كاإلحساف»كيقوؿ:     
أفَّ يوسف عليو السبلـ شٌرع مع اهلل تعالى أك شارؾ بالحكم بغير ما أنزؿ اهلل أك اتبع  كلم يذكر ميطلقان     

الديمقراطية أك غيرىا من األدياف المناقضة لدين اهلل، كما ىو حاؿي ىؤالء المفتونين الذين يخلطوف كبلمو رحمو 
 الحق بالباطل كالنور بالظبلـ... اهلل تعالى بحججهم الساقطة كشبهاتهم المتهافتة ليضلوا الطىغاـ، كليلبسوا

 وحي ال غير كبلـ اهلل ككبلـ الرسوؿػد التنازع ىو الػع إليو عنػثم نحن يا أْا التوحيد... قائدنا كدليلنا الذم نرج    
 ولو كيردػذ من قػفيْؤصلى اهلل عليو كسلم وؿ اهلل ػدو بعد رسػ.. ككلُّ أحصلى اهلل عليو كسلم 

لمىا قبلناه منو كال ممن ىو أعظمي منو من العلماء،  -ف صدر عن شيخ اإلسبلـ كحاشاهفلو أفَّ مثل ما يزعمو -
[، }قٍل ىاتوا برىانكم إف كنتم ْٓحتى يأتينا عليو بالبرىاف من الوحي. }قل إنما أينًذركم بالوحي{ ]األنبياء: 

 [.ُُُصادقين{ ]البقرة: 
صـو ػافات أنصػتر أك تكترث بتلبيسات كإرجذ، كال تغػدؾ بالنواجػعلى توحي ضٌ ػفتنبو لذلك كعى      ار الشرؾ ْك

صلى اهلل عليو ًل الطائفة القائمة بدين اهلل الذين كصفهم رسوؿ اهلل ػالتوحيد... أك تتضٌرر بمخالفتهم ككن من أى
 ُّ]فتح البارم، جػ«. ال يضٌرىم من ْالفهم كال من ْذلهم حتى يأتيى أمري اهلل كىم كذلك»بقولو:  كسلم

 «.[ٓٗصػ
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 الشبهة الخامسة:
 يحكم بما أنزؿ اهلل كمع ذلك كاف مسلمان  أفَّ النجاشي لم

كاحتج أىلي األىواء أيضان بقصة النجاشي للترقيع لطواغيتهم المشرّْعين سواءى كانوا حكامان أك نٌوابان في »    
 البرلماف أك غيرىم...

أف أسلم كبقي على ذلك إلى أف مات كمع ىذا فقد  فقالوا: إفَّ النجاشي لم يحكم بما أنزؿ اهلل تعالى بعد    
 عبدان صالحان كصلى عليو كأمر أصحابو بالصبلة عليو .صلى اهلل عليو كسلم سماه النبٌي 

 -فنقوؿ كباهلل تعالى التوفيق:    
لة أفَّ : يلـز المحتج بهذه الشبهة المتهافتة قبل كلّْ شيءو أف يثبت لنا بنصو صحيحو صريحو قطعي الدالأكالن     

النجاشي لم يحكم بما أنزؿ اهلل بعد إسبلمو.. فقد تتبعتي أقاكيلهم من أكلها إلى أْرىا.. فما كجدتي في جعبتهم 
، كقد قاؿ تعالى: }قل ىاتوا بيرىانكم إف   إال استنباطات كمزاعم جوفاء ال يدعميها دليله صحيحه كال برىافه صادؽه

 توا بالبرىاف على ذلك فليسوا من الصادقين بل ىم من الكاذبين..[. فإذا لم يأُُُكنتم صادقين{ ]البقرة: 
: إفَّ ًمن المسىلَّم بو بيننا كبين ْصومنا أفَّ النجاشي قد مات قبل اكتماؿ التشريع.. فهو مات قطعان قبل ثانيان     

...{ ]المائدة: نزكؿ قولو تعالى: }اليـو أكملتي لكم دينكم كأتممتي عليكم نعمتي كرضيتي لكمي اإلسبلـ دينان 
[. إذ نزلت ىذه اْلية في حىجة الوداع، كالنجاشي مات قبل الفتح بكثير كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمو اهلل ّ

 كغيره..
فالحكمي بما أنزؿ اهلل تعالى في حقو آنذاؾ؛ أف يحكم كيتبع كيعمل بما بلغو من الدين، ألف النذارة في مثل     

وغ القرآف قاؿ تعالى: }كأيكًحيى إليَّ ىذا القرآف ألينذركم بو كمن بلغ..{ ]األنعاـ: ىذه األبواب البد فيها من بل
[. كلم تكن كسائل النقل كاالتصاؿ في ذلك الزماف كحالها في ىذا الزماف إذ كانت بعض الشرائع ال تصل ُٗ

الرحاؿ... فالديني ما زاؿ حديثان صلى اهلل عليو كسلم للمرء إال بعد سنين كربما ال يعلم بها إال إذا شدَّ إلى النبي 
كالقرآفي ال زاؿ يتنزؿ كالتشريعي لم يكتمل... كيدؿ على ذلك داللةن كاضحة.. ما ركاه البخارمُّ كغيره عن عبد اهلل 

في الصبلة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند صلى اهلل عليو كسلم كنا نيسلّْم على النبٌي »بن مسعود أنو قاؿ: 
فإذا كاف الصحابة الذين كانوا عند النجاشي «.. عليو، فلم يرد علينا، كقاؿ: إفَّ في الصبلة شغبلن  النجاشي سلَّمنا

لم يبلغهم نسخ الكبلـ صلى اهلل عليو كسلم بالحبشة مع العلم أنهم كانوا يعرفوف العربية كيتتبعوف أْبار النبٌي 
كاف ييصلي بالٌناس ْمسى مراتو في لى اهلل عليو كسلم  صكالسبلـ في الصبلة مع أفَّ الصبلة أمرىا ظاىر ألفَّ النبٌي 

 اليـو كالليلة... فكيف بسائر العبادات كالتشريعات كالحدكد التي ال تتكرر كتكرر الصبلة؟؟.
فهل يستطيع أحده من ىؤالء الذين يدينوف بشرؾ الديمقراطية اليـو أف يزعم أنو لم يبلغو القرآف كاإلسبلـ أك     

 باطلو بحاؿ النجاشي قبل اكتماؿ التشريع...؟؟؟ الدين حتى يىقيس
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: إذا تقرر ىذا فيجب أف ييعلم أفَّ النجاشي قد حكم بما بلغو مما أنزؿ اهلل تعالى، كمىٍن زعم ْبلؼى ىذا، ثالثان     
[.. ككلُّ ما ُُُفبل سبيل إلى تصديقو كقبوؿ قولو إال ببرىاف }قل ىاتوا برىانكم إف كنتم صادقين{ ]البقرة: 

 يذكره المستدلوف بقصتو يدؿي على أنَّو كاف حاكمان بما بلغو مما أنزلو اهلل تعالى آنذاؾ...
صلى اهلل عليو تحقيق التوحيد كاإليماف بنبوة محمد »فمما كاف يجبي عليو آنذاؾ من اتباع ما أنزؿ اهلل:  -ُ

.. رسالتو التي بعثها إلى النبيٌ  كقد فعل. انظر ذلك فيما يستدؿ بو«... كبأفَّ عيسى عبدي اهلل كرسولوكسلم   القـو
 «.حكم المشاركة في الوزارة كالمجالس النيابية».. ذكرىا عمر سليماف األشقر في كيتٌيبو: صلى اهلل عليو كسلم 

أنو قد بايع »كالهجرة، ففي الرسالة المشار إليها آنفان يذكر النجاشي: صلى اهلل عليو كسلم ككذا بيعتىو للنبٌي  -ِ
كبايع ابنه لو جعفر كأصحابو كأسلم على يديو هلل ربّْ العالمين، كفيها أنو بعثى إليو صلى اهلل عليو كسلم  رسوؿ اهلل

«. بابنو أريحا بن األصحم ابن أبجر، كقولو: إٍف شئتى أف آتيك فعلتي يا رسوؿ اهلل فإنني أشهدي أفَّ ما تقوؿي حق
لم ييًرٍد منو ذلك آنذاؾ... كلُّ ىذه أمور غير اهلل عليو كسلم  صلىفلعلَّو مات بعد ذلك مباشرة، أك لعلَّ النبٌي 

ظاىرة كال بينة في القصة فبل يحل الجـز بشيء منها كاالستدالؿ بو، فضبلن عن أف ييناطح بو التوحيد كأصوؿي 
 الدين!!!.

كآكاىم كحٌقق لهم  كدينو كأتباعو، فقد نصر النجاشي المهاجرين إليوصلى اهلل عليو كسلم ككذا نصرةي النبٌي  -ّ
األمن كالحماية، كلم يخذلهم أك ييسلمهم لقريش، كال ترؾ نصارل الحبشة يتعرضوف لهم بسوء رغم أنهم كانوا قد 

صلى اهلل عليو أظهركا معتقدىم الحق في عيسى عليو السبلـ... بل كرد في الرسالة األْرل التي بعثها إلى النبٌي 
( أنو بعث بابنو كمعو ستين رجبلن من أىل الحبشة ّٕابو المذكور صفحة )كقد أكردىا عمر األشقر في كتكسلم 

 ... ككلُّ ذلك نصرةه لو كاتباعه كتأييد..صلى اهلل عليو كسلم  إلى النبي
( أفَّ النجاشي لم يحكم بشريعة اهلل كىذا كما ّٕكمع ىذا فقد تهٌور عمر األشقر فجـز في كتابو المذكور )ص    

على ذلك الموحّْد.. بل الحق أف ييقاؿ إنو حكم بما بلغو مما أنزؿ اهلل آنذاؾ، كمن زعم  عرفتى كذبه كافتراءه 
ْبلفو فبل ييصدؽ إال ببرىافو صحيحو قطعٌي الداللة، كإال كاف من الكاذبين }قل ىاتوا برىانكم إف كنتم صادقين{. 

التاريخ بليلو أموران ظنها أدلة..  كىو لم يأًت على دعواه ىذه بدليلو صحيحو صريح، لكن تتٌبع كاحتطب من كتب
 كالتواريخ معركؼه حالها...

 -في نونيتو: -رحمو اهلل تعالى-يقوؿ القحطاني األندلسي     
ػط كػلَّ بنافً       وارخ كلماػال تقبلن من التػ  جمع الركاة ْك

 سيما ذكم األحبلـ كاألسنافً       ارًك الحديث المنتقى عن أىلػو
 «..أثبتوا العرش ثم انقشوا»تابػىعىو: فيقاؿ لو كلمن     
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إفَّ الصورة في قصة النجاشي لحاكم كاف كافران ثم أسلم حديثان كىو في منصبو، فأظهر صدؽ إسبلمو  رابعان:    
بأٍف ييرسل إليو ابنو كبرجاؿ من قومو كيبعثي معهم إليو يستأذنو صلى اهلل عليو كسلم باالستسبلـ الكامل ألمر النبٌي 

إليو كيظهري نصرتىو كنصرةى دينو كأتباعو، بل كيظهري البراءة مما ييناقضو من معتقده كمعتقد قومو كآبائو... بالهجرة 
كييحاكؿ أف يطلب الحق كيتعلم الدين كأف ييسدد كييقارب إلى أف يلقى اهلل على ىذه الحاؿ كذلك قبل اكتماؿ 

واردة في األحاديث كاْلثار الصحيحة الثابتة في شأنو.. التشريع كبلوغو إليو كامبلن... ىذه ىي الصورة الحقيقية ال
كنحن نتحدل مخالفينا في أف يثبتوا غيرىا.. لكن بدليل صريحو صحيحو أما التواريخ فبل تيسمن كال تيغني من جوع 

 كحدىا دكف إسناد...
إذ ىي صورةي ًفئاـو من النَّاس أما الصورة المستدٌؿ لها كالمقيسة عليو فهي صورةه ْبيثةه مختلفةه كلَّ االْتبلؼ،     

ينتسبوف إلى اإلسبلـ دكف أف يتبرؤكا مما ييناقضو، بل ينتسبوف إليو كإلى ما ييناقضو في الوقت نفسو كيفتخركف 
بذلك، فما تبرؤكا من دين الديمقراطية كما بًرئ النجاشي من دين النصرانية، كبل.. بل ما فًتئيوا يمدحونها كييثنوف 

ا للنَّاس كيدعونهم إلى الدْوؿ في دينها الفاسد.. كيجعلوف من أنفسهم أربابان كآلهةن ييشرّْعوف عليها كيسٌوغونه
للنَّاس من الدين ما لم يأذف بو اهلل.. بل كييشاركوف معهم في ىذا التشريع الكفرم الذم يتمي ًكفقان لبنود الدستور 

أك غيرىم من الشعوب... كييًصرُّكف على ىذا  من يتواطأ معهم على دينهم الكفرم من نواب أك كزراءك الوضعي 
وف بو بل كيذموف من حاربو أك عارضو أك طعن فيو كسعى لهدمو... كىذا كلُّو بعد اكتماؿ الدين، ثالشرؾ كيتشب

 كبلوغهم القرآف بل كالسنَّة كاْلثار..
، أيصحي أٍف تيقاس ىذه الصورةي الخبيثةي      المنتنةي المظلمةي مع ما جمعىٍتوي من  فباهلل عليك يا مينصف كائنان من كينتى

الفوارؽ المتشٌعبة.. بصورًة رجلو حديث عهد باإلسبلـ يطلب الحق كيتحرل نيصرتو قبل اكتماؿ التشريع كبيلوغو 
 إليو كامبلن.. شتاف شتاف بين الصورتين كالحالين...

 كاهلل ما اجتمعا كلن يتبلقيا حتى تشيبى مفارؽي الغربافً     
يجتمعاف كيستوياف لكن ليس في ميزاف الحق.. بل في ميزاف المطففين ممن طمس اهلل على أبصارىم  نعم قد    

 فدانوا بدين الديمقراطية المناقًض للتوحيد كاإلسبلـ.
}كيله للمطففين. الذين إذا اكتالوا على النَّاس يستوفوف. كإذا كالوىم أك كزنوىم ييخسركف. أال يظن أيكلئك     

 [«.ٓ-ُ. ليوـو عظيم{ ]المطٌففين: أنهم مبعوثوف
 

 
 
 



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

169 

 الشبهة السادسة:
 بالتشريع كإنٌما كرثت قوانينها عٌمن سبقها أنظمة اليـو ال تكفر ألنٌها لم تقم

قد يرد على بعض الناس القوؿ بأٌف ىذه النظم لم تبتدئ رٌد األحكاـ كتبديل شرائع اإلسبلـ، كإنٌما توارثت »    
 جاىدة إلى التغيير.ذلك عن نظم سابقة، كىي تسعى 

كال شٌك أٌف ىذه الشبهة تعٌد من أبرز الشبهات التي يعتمد عليها فريق كبير من الناس، سواء منهم من     
 يتعٌمدكف التلبيس كالكذب كىم يعلموف، أك من فتنوا بهم كىم يحسبوف أنٌهم يعلموف.

 كالجواب على ذلك في مسألتين:    
علم بالضركرة من دين اإلسبلـ، بل من دين الرسل جميعان، أنٌو ال فرؽ في الحكم المسألة األكلى: أنٌو قد  -    

 العاـ بين من يكفر بالحٌق ابتداءن، كبين من يتوارث ذلك عن غيره مع الرضا كالمتابعة.
فبل فرؽ بين ابتداء تحريف التوراة كاإلنجيل، كبين من توارث ذلك من اليهود كالنصارل من بعد، ما داموا     

 مقٌرين كمتابعين.
 كال فرؽ بين من ابتدع عبادة األصناـ، كبين من تعٌبد لها بعد ذلك تقليدان كمتابعةن.    
كىو أٌكؿ من غٌير دين إبراىيم فأدْل األصناـ إلى الحجاز كدعا إلى -كال فرؽ بين عمرك بن لحي الخزاعي     

 بين من تابعو على ذلك من العرب من بعد.ك  -عبادتها من دكف اهلل كشرع من الدين ما لم يأذف بو اهلل
كلقد ْاطب القرآف الكريم أىل الكتاب بما ارتكبو آباؤىم من قبل، كما ذلك إاٌل إلقرارىم لو كرضاىم بو، فقاؿ 
تعالى: }كإذا قيل لهم آمنوا بما أنزؿ اهلل قالوا نؤمن بما أينًزؿ علينا كيكفركف بما كراءه كىو الحٌق مصٌدقان لما 

يقوؿ لهم: إف كنتم صادقين في دعول ،[ُٗبل إف كنتم مؤمنين{ ]البقرة: فلمى تقتلوف أنبياء اهلل من ق معهم قل
اإليماف بما أينًزؿى عليكم، فًلمى قتلتيم األنبياء الذين جاؤككم بتصديق التوراة التي بين أيديكم كقد أيًمرتم باتٌباعهم 

، كمعلـو أٌف أحدان من ىؤالء لم صلى اهلل عليو كسلملنبٌي كتصديقهم، كىذا ْطاب لليهود الذين كانوا في زمن ا
يرتكب شيئان من ذلك، كإنٌما ىو أمره جناه آباؤىم من قبل، فخوطبوا بو لرضاىم بو كإقرارىم لو. كمثل ذلك كثير 

 في القرآف.
بهة الرضا كالمتابعة، المسألة الثانية: إٌف القوؿ بأٌف ىذه النظم تسعى جاىدة إلى التغيير، كأٌف ذلك ينفي ش -    

 أمره يحتاج إلى تفصيل.
ذلك أنٌو ال منازعة في صٌحة المبدأ في ذاتو، فمن جاء على ميراث سابق من الكفر، كلكن أعلن انخبلعو     

عنو، ككفره بو، كبراءتو منو، ثٌم توٌجو بكٌل جهده نحو تغييره كإزالتو، فبل شٌك أنٌو ال ينسحب عليو حكم من 
 في عداد المجاىدين. -إف صدؽ-ؿ عن جريمة جناىا غيره، بل يسلك سبقو، كال يسأ
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أٌما إذا كاف يركغ كيدكر، فيزعم اإليماف، كيٌدعي التوٌجو إلى التغيير، كيقٌدـ بين يدم ذلك أعماالن ىزيلة      
عنو، كمجادلة دكنو، مدْولة، ثٌم تٌتجو ْطاه بعد ذلك نحو الباطل الذم توارثو تدعيمان لو كتثبيتان ألركانو، كمدافعة 

بل كيوالي كيعادم على ذلك، فمن رضي بشرعو كمنهاجو قٌربو ككالٌه، كمن ظٌن بو سول ذلك أبعده كعاداه، بل 
يخنق كٌل صوت يدعو إلى الحٌق، ككٌل دعوة تعمل على إقامة الدين كالتزاـ شرائعو، فبل يجوز حينئذو أف يعوؿ على 

بطبلنها، كال على زعم تحٌقق كذبو، بل األقرب أف يلحق ىؤالء بالزنادقة  قوؿو تبٌين زكره، كال على دعول تبٌين
 «الذين ال تيقبىل لهم توبة في رأم فريق كبير من العلماء!!

 
 شبهة أٌف القوانين

 فيها بعض أحكاـ الشريعة اإلسبلمٌية المعموؿ بها
لحكم اهلل يعتبر منازعة لو في ربوبيتو لما سبق بيانو من أٌف تشريع حكم مخالف كىذا ال يدرأ عنهم الكفر، »    

كحكمو كتعبيد الناس لغير اهلل في التحاكم إلى ذلك الحكم المضاد لحكم اهلل، كأٌف المشٌرع للقوانين المخالفة 
 جعل نفسو نٌدان هلل، كىذا ينطبق فيمن بٌدؿ حكم اهلل الصريح بغيره.

تار مع أٌف قانونهم الوضعٌي )الياسق( كاف مشتمبلن على كيضاؼ إلى ىذا ما كرد بفتول ابن كثير في تكفير الت    
بعض أحكاـ الشريعة اإلسبلمٌية، فالصورة ىي الصورة، كالحكم ىو الحكم. كقاؿ تعالى: }كما يؤمن أكثرىم باهلل 

 .[«َُٔإالٌ كىم مشركوف{ ]يوسف: 

 
 شبهة أٌف فتاكل العلماء في التتار

 ال يجوز تطبيقها على الحٌكاـ المعاصرين
 كالرٌد من ثبلثة أكجو:»    
 أٌف الحٌجة في تكفير ىؤالء الحٌكاـ ىي النصوص الشرعٌية... -ُ
 أٌف حاؿ الحٌكاـ المعاصرين أشٌد من حاؿ التتار من جهة تحٌقق مناط التكفير فيهم... -ِ
كنحن لسنا كبالتالي يجوز تقليد فتاكل العلماء بشأنهم لما ذكرتو من قبل من جواز تقليد المٌيت، فكيف  -ّ

بحاجة إلى تقليدىم مع كجود األدلٌة من النٌص كاإلجماع؟ ككيف كفتاكاىم ليست مجٌرد رأم كإنٌما نقلوا فيها 
 «.اإلجماع على ما قالوا؟ فالعمل بفتاكيهم عمل باإلجماع كليس تقليدان محضان مجٌردان من الدليل
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 شبهة أٌف دساتير ىؤالء الحٌكاـ
 بلمٌية ىي المصدر الرئيسي للتشريعالشريعة اإلس تنٌص على أفٌ 

 كالرٌد من ثبلثة أكجو:»    
كىو أٌف الدستور نٌص على أٌف الشريعة المصدر الرئيسي ال الوحيد، بما يعني أٌف ىناؾ مصادر أْرل  -ُ

للتشريع، أٌم أٌف ىناؾ أربابان أْرل في التشريع مع اهلل، كقد سبق بياف أٌف ىذا النٌص الدستورم قد أفصح عن  
كفرىم غاية اإلفصاح، فإنٌو نٌص صراحة على اٌتخاذ أرباب مع اهلل. قاؿ تعالى }اٌتخذكا أحبارىم كرىبانهم أربابان من 

[، كقد كانت ىذه الربوبٌية في التشريع المخالف فبٌين ُّسبحانو عٌما يشركوف{ ]التوبة:  -إلى قولو-دكف اهلل 
 اهلل أٌف متابعتهم في ىذا شرؾ باهلل.

دستور لم ينٌص على أٌف أحكاـ الشريعة المصدر الرئيسي، كإنٌما نٌص على أٌف مبادئ الشريعة المصدر أٌف ال -ِ
الرئيسي، كبينهما فرؽ: أٌما األحكاـ فمعركفة كىي األحكاـ التفصيلٌية في كٌل مسألة، كأٌما المبادئ فهي القواعد 

يٌدعي سدنة القوانين الوضعٌية أنٌها تحٌقق ىذه  العاٌمة كتحقيق العدؿ كأٌف األصل براءة الذٌمة كنحو ذلك مٌما
 المبادئ. كبهذا تعلم أٌف ىذا النٌص الدستورم ال يترٌتب عليو أٌم إلزاـ للحكومات بالحكم بأحكاـ الشريعة.

و أنٌو لو افترضنا أٌف ىذا النٌص الكفرم يترٌتب عليو التزاـ الحكم بالشريعة، فإٌف ىناؾ نٌصان دستوريٌان آْر يناقض -ّ
 تمامان، كيعٌبر عن الواقع القائم، كىو النٌص على أٌف )الحكم في المحاكم بالقانوف(.

أٌف من ظٌن أٌف ىذا النٌص الدستورم )مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع( يدرأ الكفر عن : كالحاصل    
نٌص ضمنٌيان على اٌتخاذ مصادر ىؤالء الحٌكاـ فقد أْطأ، بل إٌف ىذا النٌص مٌما يدينهم كيدمغهم بالكفر ألنٌو 

 «.للتشريع غير شريعة اهلل
 

 حكم بغير شريعةصلى اهلل عليو كسلم شبهة أٌف النبٌي 
 فيجوز ذلك ألٌمتو من بعده -بالتوراة-اإلسبلـ 

. كقد قاؿ ابن حـز رحمو صلى اهلل عليو كسلم كىذه من الشبهات التي يكفر قائلها، لما فيها من غمز النبيٌ »    
ة فهو مرتٌد.صلى اهلل عليو كسلم إٌف من قاؿ إٌف النبٌي  اهلل  حكم بين اليهوديين اللذين زنيا بحكم التوراة المنسْو
لم يحكم إاٌل صلى اهلل عليو كسلم كسبب الرٌدة ىنا: ىو مخالفة ىذا القوؿ للنصوص الدالٌة على أٌف النبٌي     

رائع كقولو تعالى }كأنزلنا إليك الكتاب بالحٌق مصٌدقان لما بين بشريعة اإلسبلـ، كأٌف القرآف ناسخ لما قبلو من الش
لو كاف : »صلى اهلل عليو كسلم [. كقاؿْٖالكتاب كمهيمنان عليو فاحكم بينهم بما أنزؿ اهلل{ ]المائدة: يديو من 

كتاب ليو كسلم  صلى اهلل ع]الحديث ركاه أحمد كالدارمٌي[، فكيف يٌتبع النبٌي « موسى حٌيان ما كسعو إاٌل اتٌباعي
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موسى مع ىذا؟ كمصداؽ ىذا الحديث من كتاب اهلل قولو تعالى }كإذ أْذ اهلل ميثاؽ النبيين لما آتيتكم من كتاب 
كحكمة ثٌم جاءكم رسوؿ مصٌدؽ لما معكم لتؤمنيٌن بو كلتنصرنٌو قاؿ أىأقرىٍرتم كأْذتم على ذلك إصرم قالوا أقررنا 

صلى اهلل  [. فجميع النبيين أقٌركا أنٌو إذا بعث محٌمدُٖ]آؿ عمراف:  قاؿ فاشهدكا كأنا معكم من الشاىدين{
 في حياتهم ليٌتبعونو، فكيف يٌتبع محٌمد شريعة موسى عليهما الصبلة كالسبلـ؟ عليو كسلم

صلى  كسبب ىذه الشبهة ما كرد في إحدل ركايات حديث رجم اليهوديين اللذين زنيا، كفيها قاؿ رسوؿ اهلل    
]الحديث ركاه أحمد كأبو داكد[، كالرٌد على « فإٌني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما فريًجمىا: »كسلم اهلل عليو 

 ىذا من كجهتين:
 أٌف ىذه الركاية ليست مٌما ييحتٌج بها، فقد ذكر ابن حجر أٌف في سندىا رجل مبهم. األكلى:    
صلى اهلل عليو كسلم ا على أساس ما ذكرنا من أٌف النبٌي أنٌها إذا صٌحت ىذه الركاية فإنٌو ينبغي فهمه الثانية:    

« فإٌني أحكم بما في التوراة»لم يحكم إالٌ باإلسبلـ، كينبغي في رٌد المتشابو إلى ىذا المحكم، فيكوف معنى قولو 
ي ذلك، أم بمثل ما كرد فيها في حكم ىذه المسألة، كال يكوف ىذا متابعة منو للتوراة بل تصويبان لما كرد فيها ف

 «.كأٌف ىذا مٌما أنزلو اهلل فيها ليس مٌما بٌدلوه
كفيما ذكرناه في ىذه الشبهة كفاية لمن تجرد للحق، كننتقل اْلف إلى الشبهة التي تليها كاهلل يهدم من يشاء     

 إلى صراط مستقيم.
 
 

* 
 الشبهة الثانية

 التكفير  بالتحاكم إلى ىيئة األمم
 لشبهة من أكجو:قاؿ المؤلف ]الرد على ىذه ا

أ/ تصور حاؿ ىيئة األمم المتحدة، فإف الحكم على الشيء فرع عن تصوره: فهي ىيئة ذات أنظمة كقرارات 
، كقد نشأت إباف -حرسها اهلل كرعاىا  –كعهود كمواثيق  انضمت إليها أكثر دكؿ العالم، كمنها الدكلة السعودية 

ئها تقريب كجهات النظر بين األمم، كتضييق الثغرات التي قد الحرب العالمية الثانية، كالهدؼ الرئيس من إنشا
تنشأ بين الدكؿ، كالتي من شأنها إف استمرت أف تشكل ْطران على السلم كاألمن الدكليين إلى جانب تحقيق 

 السبلـ، كمنع اللجوء إلى استخداـ القوة كحل للمشكبلت العالمية[.
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ت موافقة للشرع ال بأس بها فإف النبي صلى اهلل عليو كسلم ذكر أقوؿ: إف العهود المواثيق مع الكفار إذا كان
(، كالنبي صلى اهلل عليو كسلم عاىد قريش ، ان حلف الفضوؿ فمدحو كقاؿ:) لو ديعيت إليو في اإلسبلـ ألجبتي

 قٌره كال ننكره، كلكن مدح النبي صلى اهلل عليو كسلم حلف الفضوؿ ألنو كاف حلفان ني  كعاىد اليهود، كىذا أمره 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ىد عليهالنصرة المظلـو كذلك أمر يقٌره الشرع بل يأمر بو، كذلك العهود التي عا

اليهود كغيرىم كانت عهودان موافقة لشرع اهلل، حتى صلح الحديبية الذم ظهر لبعض الصحابة أف فيو ضيمان 
ي صلى اهلل عليو كسلم أف يفعلها كما جاء في صلح كتنازالن كاف بأمر اهلل، كلكن فيو أمور ال يصح لغير النب

الحديبية أف من جاءكم منا رددتموه إلينا كمن جاءنا منكم لم نرٌده إليكم، ىذا ْاص بو صلى اهلل عليو كسلم ألف 
 اهلل أْبره أنو سيجعل للمؤمنين فرجان كمخرجان.
ى أف يرد من أسلم إليهم فبل يجوز ألحد فأما عقده عل(: ”ُٖٕٗ/ْقاؿ ابن العربي رحمو اهلل )أحكاـ القرآف 

بعد النبي صلى اهلل عليو كسلم، كإنما جوزه اهلل لو لما علم في ذلك من الحكمة، كقضى فيو من المصلحة، 
كأظهر فيو بعد ذلك من حسن العاقبة، كحميد األثر في اإلسبلـ ما حمل الكفار على الرضا بإسقاطو، كالشفاعة 

 اىػ“.في حطو
موافقة للشرع إما من جهة أف تكوف العهود كالمواثيق التي يعقدىا المسلموف مع الكفار البٌد كالمقصود أف 

الصحة كإما من جهة تقدير المصالح كالمفاسد على مراد الشرع ال على مراد العمبلء، كألجل مصلحة المسلمين 
المفسدة الصغرل، فإف  ال ألجل مصلحة الحكاـ، كأف نعاىدىم على أمر فيو درء للمفسدة الكبرل باحتماؿ

الشرع جاء لتحصيل المصالح كتكميلها كتعطيل كالمفاسد كتقليلها، كليست العبرة بمن عرؼ الخير كالشر، 
 كلكن بمن عرؼ ْير الخيرين كشر الشٌرين.

 أثبت العرش ثٌم انقش.ثٌم نقوؿ: 
 أثبت أٌف ىذه المواثيق موافقة للشرع ليس فيها ما يخالف الشرع.

، كالذم يتحاكم إليها يتحاكم إلى ئة التي انضمت إليها الحكومات العميلة تحكم بحكم الطاغوتإٌف ىذه الهي
 الطاغوت.

لو تأملنا ىذه الهيئة كمواثيقها لعرفنا أنها داْلة ضمن المخطط الصليبي الصهيوني الحتبلؿ ببلد اإلسبلـ ك 
 م الصليبي، كتوضيح ذلك بأمور:كاستعمارىا، كلكنها جيعلت غطاءن على سطحها ييمرركف كينفذكف مخططه

أنهم كضعوىا لكي تكوف غطاءن ينشركف تحتو النصرانية كاإلباحية بمسمى تقارب كجهات النظر، أك  األكؿ/
 تقارب الحضارات.

 أنهم كضعوا بنود ىذه العهود كالمواثيق لكي ييلزموا الدكؿ اإلسبلمية بها، كال يلتزموا ىم بها. الثاني/
 لكي يبقى العالم اإلسبلمي متخلفان بعيدان عن الصناعات النافعة ْاصة صناعة األسلحة.أنهم كضعوىا الثالث/
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أنهم كضعوىا لكي تمتلك الدكؿ الكافرة السبلح النوكم كأسلحة الدمار الشامل، كيبقى العالم  الرابع/
 اإلسبلمي باألسلحة البدائية القديمة.

سلحة في قتالهم للمسلمين، كيفرضوا على الدكؿ أنهم كضعوىا لكي يستخدموا ما شاؤكا من األ الخامس/
 اإلسبلمية حظر استخداـ األسلحة الثقيلة.

أنهم كضعوىا لكي تكوف تلك العهود كالمواثيق غطاءن لعمبلئهم من الحكاـ يبرركف بو كقوفهم مع  السادس/
ذالنهم للمسلمين.  الكفار ْك

ا الوالية كالنصرة بينهم بالحدكد المصطنعة التي أنهم كضعوىا لكي يفرقوا كلمة المسلمين كيقطعو  السابع /
رسموىا لعمبلئهم الحكاـ؛ حتى تنػزكم كل دكلة بشعبها على نفسها، كذلك لكي يتسنى لهم احتبلؿ دكؿ 

 اإلسبلـ دكلة إثر دكلة.
الحكاـ الخونة على فهي في الحقيقة لم توضع لنشر العدؿ كالسبلـ كلكن لتبرير الظلم كالطغياف، كحمل 

كمنع اللجوء إلى استخداـ القوة كحل للمشكبلت :] ، كتأمل ىذا فيما ذكره المؤلف حين قاؿالجهاد ربةمحا
 [.العالمية

فهل يا أْي امتنعت األمم الملحدة من استخداـ القوة كالسبلح لحل بعض مشكبلتها ليست العالمية كلكن 
 الظالمة المتسلطة مع المسلمين؟

يكا باستخداـ القوة لحل مشكلتها الظالمة مع أفغانستاف كالعراؽ ماذا كاف ثم نقوؿ للمؤلف: عندما قامت أمر 
 ؟، كغيرىا من الحكومات العميلةموقف الحكومة السعودية

ىل قالت ألمريكا إنك ْرقت العهود كتجاكزًت الحدكد كنقضًت المواثيق باتخاذؾ القوة كالعنف في حٌل 
 مشكبلتك مع أفغانستاف كالعراؽ؟!

في كسائل إعبلمها كقوفها التاـ مع أمريكا في حربها على أفغانستاف، ككذلك أعانت أمريكا  أـ أنها أعلنت
 على ضرب العراؽ.

كلكن األمر كما قلت لك يا أْي، إنها كضعت العهود كالمواثيق من أجل أف تستخدـ القوة بل تجعل القوة 
ابلة العدكاف بمثلو بتلك العهود كالمواثيق، ىو أكؿ عبلج لقضاياىا الظالمة مع المسلمين، كلكي تمنع من أراد مق

 كلكي تكوف تلك العهود غطاءن لعمبلئها في ْذالنهم للمسلمين كمحاربتهم للمجاىدين.
 منذ أف كقَّعت تلك األمم الملحدة على تلك المواثيق لم تلتـز بها قيد أنملة.

 أين تلك العهود كإْواننا في فلسطين يقتلوف منذ أكثر من ْمسين سنة؟
 أين تلك العهود حين أعانوا الصرب على تقتيل كتهجير إْواننا في البوسنة كالهرسك؟

 أين تلك العهود حين أعانوا الصليبيين على قتل إْواننا في كوسوفا؟
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 أين تلك المواثيق حين أعانوا الركس على قتل إْواننا في الشيشاف؟
 أين تلك العهود حين حاصركا العراؽ عشر سنين؟

 هود حين قتلوا إْواننا في الصوماؿ؟أين تلك الع
 أين تلك العهود حين أعانوا النصارل على تقتيل كتهجير إْواننا في الفلبين؟

 أين تلك العهود حين أعانوا الصليبيين في إندكنيسيا كجزر الملوؾ على قتل إْواننا المسلمين؟
 أين تلك العهود حين دمركا لبناف من أجل ًعلجين يهوديين؟

 مواثيق حين سكتوا عن حرؽ إْواننا المسلمين في الهند؟أين تلك ال
ثٌم إني أقوؿ لمن يدافع عن الطواغيت الذين ْانوا اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم كركنوا إلى الكفار 
ضعوا لهم، بينما ال نجده يدافع عمن ْرج لنصرة دين اهلل كال يلتمس لهم من العذر عشر ما يلتمسو للخونة  ْك

 عداء اهلل:الموالين أل
 أين أنتم عن مآسي المسلمين؟

 ؟بل بتواطؤىم ، بعلم كالة أموركمأين موقفكم من التنصير الذم انتشر في كثير من ببلد المسلمين
 أين أصواتكم العالية عن األعراض المنتهكة كاألراضي المسلوبة كالدماء المسفوحة؟

بليين اليتامى كمبليين األرامل كالثكالى كمبليين أين ْطبكم الفصيحة ككلماتكم البليغة عن نصرة كمواساة م
 المشردين كعشرات اْلالؼ من المأسورين؟

كم سمعنا تباكيكم على دماء النصارل في أمريكا كبريطانيا، كلم نسمع منكم كلمة نصرة أك مواساة صادقة 
استو بكبلمكم عن دماء تجاه إْواننا المسلمين المنكوبين، كإف تكلمتم فبكبلـ ىزيل ال يقارف في شٌدتو كحم

 الصليبيين.
ألم يقل النبي صلى اهلل عليو كسلم:) المسلم أْو المسلم ال يظلمو كال يحقره كال ييسلمو( فمن الذم أسلم 
المسلمين إلى عدكىم يسومونهم سوء العذاب؟ ىل ىم المجاىدكف الذم تركوا ديارىم كأموالهم كأىليهم من 

لدنيا كزينتها كسٌخركا علمهم لمصلحة الطواغيت كجلسوا في القصور كالبيوت أجل نصرتهم؟ أـ الذين ركنوا إلى ا
الواسعة الفارىة يكيلوف اللـو كالتجريح لحماة الدين كاألرض كالعرض، حيث لم يجدكا شيئان ييبرركف بو ما ىم عليو 

 خيانة.من الذلة كالخذالف كالخيانة إال الطعن في الصادقين حتى ال يتهمهم الناس بالعمالة كال
 ؟!ألم يقل النبي صلى اهلل عليو كسلم :)المؤمن للمؤمن كالبنياف يشٌد بعضو كبعضان(

ىم كيسعى بذمتهم أدناىم كىم يده على من ؤ ألم يقل النبي صلى اهلل عليو كسلم:) المسلموف تتكافأ دما 
 سواىم(؟
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ى يخرج آْر علج كافر من ديث كنصرتم المسلمين ككقفتم معهم يدان بيدو حتاحفهل أنتم عملتم بهذه األ
 ؟أراضيهم

أـ أنكم رشقتم المجاىدين بنباؿ التهمة كالتجريح، بينما لم يحصل العدك الكافر المعتدم الظالم منكم عيشر 
 ما حصل عليو المجاىدكف الصامدكف.

في أما لكم في كتاب اهلل أسوة حسنة حين قاـ عبد اهلل بن جحش رضي اهلل عنو كمن معو بمقاتلة المشركين 
آْر يـو من الشهر الحراـ ككجد المشركوف في ذلك مطعنان في النبي صلى اهلل عليو كسلم كقالوا: إٌف محمدان 

بتعظيم األشهر الحـر ثٌم ىو يقاتل فيها، حتى شٌق ذلك على النبي صلى اهلل عليو كسلم كشٌق على أصحابو  يأمرنا
سبحانو بها عبد اهلل بن جحش كمن معو حتى أنزؿ اهلل كلم يقبل النبي صلى اهلل عليو كسلم الغنائم التي جاء 

 يسألونك عن الشهر الحراـ قتاؿو فيو قل قتاؿه فيو كبير كصدّّ عن سبيل اهلل ككفره بو كالمسجدً تعالى قولو:} ك 
ين أىلو منو أكبر عند اهلل كالفتنة أكبر من القتل..{ فاهلل سبحانو في ىذه اْلية يدافع عن المؤمن الحراـ كإْراجي 

كيرد على الكافرين كيبين لهم أنو كإف كاف القتاؿ في الشهر الحراـ كبيران فإٌف كفر المشركين كصٌدىم عن سبيل 
. عن المسجد الحراـ كإْراج المؤمنين اهلل كصٌدىم  من ديارىم أكبر كأعظم في اإلثم كالجـر

طئوف بل قد بشر يصيبوف كيخكىم  -فكاف األكلى بكم كإف رأيتم أف المجاىدين أْطأكا في بعض أفعالهم 
كاف األكلى   –منهم فقد كقع الخطأ من بعض أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  كقع الخطأ ممن ىو ْير

فإف كفركم كمحاربتكم  و كإف كاف ما فعلو المجاىدكف ْطأأف تقولوا ألمريكا كبريطانيا كدكؿ الكفر المعتدية إن
تعذيبهم كانتهاؾ أعراضهم أعظم جرمان كأشنع ظلمان كأكثر فسادان، كأف لئلسبلـ كتقتيلكم للمسلمين كسجنهم ك 

تقولوا لهم إٌف ما كقع في أراضيهم إنما ىو بسبب سياستهم الظالمة تجاه اإلسبلـ كالمسلمين، كالذم أصابهم ال 
 يساكم عشر معشار ما فعلوه ىم بالمسلمين.

اـ بو المجاىدكف من تدمير أبراج أمريكا كمبنى ىذا إف كاف ما فعلو المجاىدكف ْطأ، كالحقيقة أف ما ق
البنتاغوف كاستهداؼ المصالح األمريكية إنما ىو من الجهاد في سبيل اهلل لدفع عدكاف الكفار كطردىم من 

 أراضي المسلمين.
كأقوؿ لمن ألبس ْذالنو للمسلمين لبسة شرعية: اتقوا اهلل كال تدٌنسوا حقيقة اإلسبلـ كعزتو كسمو تشريعاتو 
بفتاكاكم الباطلة كآرائكم الخاطئة، كاتركوا الدعاكل الجوفاء من دعول الحكمة كبيعد النظر فإنها دعاكل فارغة 

كتحٌولت غٌلفتم بها باطلكم لتركجوه على العامة، كلو كانت الدائرة عليكم كنار الحرب بداركم لتغيرت فتاكاكم 
 مفاىيمكم.
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األمة بالتهور كالحماسة المفرطة كالجهل، فإننا سبرنا كبلمكم ككيٌفوا ألسنتكم عن اتهاـ المجاىدين أشراؼ 
كفتاكاكم كمواقفكم في قضايا المسلمين فظهر لنا مدل ضياع األْوة اإليمانية في قلوبكم، كشدة تمسككم 

 بالوطنيات كالجنسيات كالعنصرية المقيتة، كشٌدة تمسككم بالحدكد التي رسمها لكم الكفار.
ل طاغوت كافر، كتتهموف كتجرحوف كل مجاىد صادؽ، إنها لغة مفضوحة مهما تنافحوف كتجادلوف عن ك

حاكلتم نشرىا كتركيجها فإنها ستنهار كتسقط، كستنكشف بعد ذلك حقائقكم كتظهر سوءاتكم قاؿ تعالى:}بل 
 .نقذؼ بالحق على الباطل فيدمغو فإذا ىو زاىق كلكم الويل مما تصفوف{

في ببلدنا كنحن بيننا كبين أمريكا كأكركبا عهود البٌد أف نوفي بها، فإذا فإف قاؿ قائل: إٌف الذم حصل ليس 
 حصل اعتداء على ببلدنا فحينئذو يكوف عهدىم قد انتقض.

 أقوؿ: إف في المسألة أموران البٌد من توضيحها:
لحاكم كمن أف الحاكم إذا زعم أنو عاىد الكفار فبلبد للعلماء أف يسألوا عن صفة العهد كبنوده فإف ا األكؿ/

دكنو تحت سلطاف الشرع ليس لهم أف يخرجوا عنو، إذان فبلبٌد أف تيعرض تلك العهود كالمواثيق على ميزاف الشرع 
كيكوف سلطاف الحكم عليها للشرع، كال يجوز أف يلـز العلماء األمة بالتزاـ عهود مجهولة كال مخالفة للشرع 

مور المسلمين بالشرع، ال أف يسوسهم بما تمليو عليو نفسو ميضٌرة بالمسلمين، فإف الحاكم إنما كضع ليسوس أ
 أك بما يضمن بو بقاءه على كرسي الحكم،فإف المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.

أف أراضي المسلمين بمنزلة األرض الواحدة، كىذه الحدكد التي رسمها العدك لعمبلئو من الحكاـ  الثاني/
 :ليست معتبرة في الشرع ألمور

 ػ أنها تشتت األمة اإلسبلمية كتمزقها، كالشريعة جاءت لجمع المسلمين كتوحيد صفهم.
ػ أنها تزرع العنصرية الوطنية كالترابية كالعرقية في نفوس المسلمين، فيصبح ىٌم المسلمين في كل دكلة ما يحصل     

أْوة كطنية،كىذا أمر مخالف  داْل دكلتهم كمحيطهم،كبالتالي تصبح القضية ليست قضية أْوة إسبلمية كلكن
 للشرع.

ػ أنها تيسهل على األعداء احتبلؿ أراضي المسلمين، كىذا من أعظم مقاصد الكفار حين كضعوا ىذه الحدكد، 
فإٌف تمسُّكى كل دكلة بحدكدىا يمٌكن الكفار من استعمار دكؿ اإلسبلـ دكلة إثر دكلة، فهي تداىم أرضان من 

 لها إننا ال نريدكم إنما نريد ىذه الدكلة فقط، كىكذا األْرل كالتي تليها.أراضي المسلمين كتقوؿ لمن حو 
ػ أنها جيعلت كسيلة لمنع المسلمين من نصرة بعضهم، فإذا غزا الكفار أرضان إسبلمية كأراد أىل األرض 

 المجاكرة أف ينفركا لنصرتهم، منعهم الحكاـ العمبلء بحجة أف بيننا كبينهم عهود كمواثيق.
ن ىذا فإف أم اعتداء على أم أرض مسلمة ىو اعتداء على المسلمين جميعان كىذا موجب أْوة إذا تبي

اإليماف كرابطة العقيدة، كأم اعتداء على أرض إسبلمية يعتبر ناقضان للعهد إذ أراضي المسلمين بمنػزلة األرض 
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ال يمنع الوالية اإليمانية  الواحدة، كتعدد الحكاـ كتقسيم الحدكد مع كونو مخالف لمقاصد الشريعة ىو أيضان 
لط أكراقهم  كالنصرة الدينية، كىذا مع كونو األصل شرعان ىو أيضان الموقف الصحيح لنقض ْطط األعداء ْك

 كتدمير مشركعهم.
فإف قاؿ قائل: إف اهلل تعالى يقوؿ:} كإف استنصرككم في الدين فعليكم النصر إال على قـو بينكم كبينهم 

أنو إذا كاف بيننا كبين األعداء مواثيق كاستنصرنا إْواننا المسلموف عليهم لم يجز لنا ميثاؽ{، كىذا يدؿ على 
 نصرتهم بنص اْلية.

قراءة اْلية من أكلها يوضح المعنى، قاؿ تعالى:}إف الذين ءامنوا كىاجركا كجاىدكا بأموالهم  أكالن/فالجواب: 
كلياء بعض كالذين ءامنوا كلم يهاجركا مالكم من كأنفسهم في سبيل اهلل كالذين ءاككا كنصركا أكلئك بعضهم أ

كاليتهم من شيء حتى يهاجركا كإف استنصرككم في الدين فعليكم النصر إال على قـو بينكم كبينهم ميثاؽ كاهلل 
 بما تعملوف بصير{.

كنا تأمل اْلية الكريمة تجد أنها أسقطت الوالية عمن لم يهاجر كبقي في ديار الكفار، كمع ذلك إف استنصر 
على الكفار كجب علينا نصرتهم، إال أف يكوف بيننا كبين الكفار الذين يقيم ىؤالء في أرضهم عهود كمواثيق، 
فحينئذو ال تجب نصرتهم ، كأين ىذا من كاقع المسلمين اليـو فإف المسلمين لم يقاتلوا الكفار في أرض الكفار 

ي المسلمين كقاتلوىم كانتهكوا حرماتهم، كالفرؽ بين كيطلبوا منا النصرة، إنما الكفار ىم الذين داىموا أراض
 الصورتين كاضح ال ْفاء فيو، ككجوب دفع الكفار عن أراضي المسلمين من أكجب الواجبات.

 كالدين الحرمة عن الصائل دفع أنواع أشد فهو الدفع قتاؿ كأماابن تيمية رحمو اهلل:  قاؿ شيخ اإلسبلـ
 لو يشترط فبل دفعو من اإليماف بعد أكجب شيء ال كالدنيا الدين يفسد الذم الصائل فالعدك إجماعا فواجب

 .اىػشرط
 اإلسبلـ ببلد إذ فاألقرب األقرب على دفعو يجب أنو ريب فبل اإلسبلـ ببلد العدك دْل كإذا: كقاؿ أيضان 

 .اىػهذاب صريحة أحمد كنصوص غريم كال كالد إذف ببل إليو النفير يجب كأنو الواحدة البلدة بمنزلة كلها
ثٌم لو تأملت اْلية لعرفت أنها في باب االستنصار كليس االستغاثة، كفرؽ بين االستنصار الذم ىو طلب 
النصرة، كبين االستغاثة التي ىي طلب الغوث كالحماية كدفع العدكاف، كاالستدالؿ باْلية يستقيم إذا كاف بيننا 

المسلمين في أمريكا بمحاربة الحكومة كطلبوا منا  كبين أمريكا عهود صحيحة موافقة للشرع ثٌم قامت فئة من
نصرتهم فحينئذو نقوؿ لهم إف بيننا كبين أمريكا عهود كال يمكننا نصرتكم عليها، أٌما أف يداىم العدك أرض 
المسلمين ثٌم نستدؿ بهذه اْلية لكي نبرر قعودنا كتقاعسنا عن نصرة المسلمين فهذا ال يستقيم بل ىو من باب 

 لنصوص الذم ىو من شأف المبتدعة.لي أعناؽ ا
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إذا تبين ىذا فإف العهود التي تتضمن تمزيق المسلمين كتحجيم أٌْوتهم اإليمانية كمسخها إلى أْوة كطنية 
كتتضمن منع المسلمين من التناصر فيما بينهم ىي عهود  -بالحدكد التي رسمها الكفار -كثنية قومية ترابية 

 ة ألْوة اإلسبلـ، مانعة من كالية المؤمنين، ممهدة الحتبلؿ أراضي المسلمين.باطلة ألنها مخالفة للشرع، قاطع
كحتى إف كانت العهود صحيحة فإٌف أٌم اعتداء على أراضي المسلمين يعتبر ناقضان للعهد ألف أراضي 

 المسلمين بمنزلة األرض الواحدة، كأم عهد أراد أف يفرؽ بين أراضي المسلمين ىو عهد باطل من أصلو.
رحمو اهلل في زاد المعاد: ككاف ىديو صلى اهلل عليو كسلم إذا صالح أك عاىد قوما فنقضوا أك  قاؿ ابن القيم    

نقض بعضهم كأقره الباقوف كرضوا بو غزا الجميع، كجعلهم كلهم ناقضين كما فعل في بني قريظة كبني النظير كبني 
 لناكثين.قينقاع، ككما فعل في أىل مكة، فهذه سنتو في الناقضين ا

: كقد أفتى ابن تيمية بغزك نصارل المشرؽ لما أعانوا عدك المسلمين على قتالهم فأمدكىم بالماؿ كقاؿ أيضا    
، كما نقضت قريش عهد النبي صلى اهلل كإف كانوا لم يغزكنا كلم يحاربونا كرآىم بذلك ناقضين للعهدكالسبلح، 

 فائو.اىػعليو كسلم بإعانتهم بني بكر بن كائل على حرب حل

 على كاجبا دفعو يصير فإنو المسلمين على الهجـو أرادكا إذا فأمااإلسبلـ بن تيمية رحمو اهلل:  كقاؿ شيخ
 النصر فعليكم الدين في استنصرككم كإف: }  تعالى اهلل كما إلعانتهم المقصودين غير كعلى كلهم المقصودين

 .اىػالمسلم بنصر كسلم عليو اهلل صلى النبي أمر ككما{  ميثاؽ كبينهم بينكم قـو على إال
كىيئة األمم الملحدة ىي ىيئة طاغوتية ظالمة متجبرة تحكم بشريعة الطاغوت كتلـز من انضم إليها بالتحاكم 
إلى الطاغوت، كالحكم بحكم الطاغوت كالتحاكم إليو إيماف بالطاغوت ككفر باهلل، كاإلسبلـ جاء باإليماف باهلل 

مع اإليماف باهلل كاإليماف بالطاغوت في قلب أبدان، قاؿ تعالى:}فمن يكفر بالطاغوت كالكفر بالطاغوت، كال يجت
 كيؤمن باهلل فقد استمسك بالعركة الوثقى{.

، تحت عنواف " السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية ََِْ/ُِ/ٗكرد في بيانهم المنشور بتاريخ     
:" كتعتز المملكة العربية السعودية الخارجية السعودية، حيث قالوا"، كالذم حددكا فيو معالم كأىداؼ السياسة 

ـ، انطبلقان من إيماف المملكة العميق بأف ُْٓٗبكونها أحد األعضاء المؤسسين لهيئة األمم المتحدة في عاـ 
لدكر الذم السبلـ العالمي ىدفان من أىداؼ السياسة الخارجية .. كإيمانان من المملكة العربية السعودية بأىمية ا

تلعبو ىيئة األمم المتحدة كككاالتها المتخصصة، كالمنظمات الدكلية عمومان في سبيل رقي كازدىار المجتمع 
الدكلي في كافة المجاالت كفي مقدمتها األمن كالسلم الدكليين، فقد انضمت المملكة إلى كل ىذه المنظمات 

بل المادية كالمعنوية، كالمشاركة الفاعلة في أنشطتها كحرصت على دعم ىذه المنظومة الدكلية بكل الوسائل كالس
.. كييمكن القوؿ أف السياسة الخارجية السعودية في المجاؿ الدكلي تستند على أسس كمبادئ مستقرة ككاضحة، 

حرص المملكة على التفاعل مع المجتمع الدكلي من ْبلؿ التزامها بميثاؽ األمم المتحدة، كالمعاىدات كمنها: 
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يات الدكلية المنضمة إليها، كقواعد القانوف الدكلي التي تحدد إطار السلوؾ العاـ للدكؿ كالمجتمعات كاالتفاق
 ىػ. -"ا المتحضرة

 يعني ىذا الكبلـ المنقوؿ عن النظاـ السعودم أعبله أموران عدة:    
ميثاؽ األمم المتحدة،  منها: أف النظاـ السعودم يقر كبكل كضوح بتحاكمو لقوانين الكفر كالشرؾ الممثلة في    

كغيرىا من قوانين المنظمات الدكلية .. كال يشك عاقل في أٌف األمم الملحدة تحكم بغير الشرع كأف الذم 
 يتحاكم إليها يتحاكم إلى الطاغوت.

كمنها: أف النظاـ السعودم ليس فقط راضو بالكفر كالشرؾ ػ الممثل في ميثاؽ األمم المتحدة كقوانين     
الدكلية المتفرعة عنها كالتي تصب في ْدمة قول الكفر كالظلم كاالستكبار العالمي كالصهيوني ػ المنظمات 

كالرضى بالكفر كفر .. بل ىو تعدل ذلك ألف يكوف من المؤسسين لو، الملتزمين بو، كالداعمين لو بجميع 
 يعتز بو!الوسائل كالسبل المادية كالمعنوية .. كىو ليس فقط يقر الكفر كيرضى بو .. بل ك 

كمنها: إقرار النظاـ السعودم ػ كبكل كقاحة ككضوح ػ أف مواثيق األمم المتحدة كقوانينها الكافرة ىي التي     
تصلح كتناسب المجتمعات كالدكؿ المتحضرة .. كىذا معناه أف اإلسبلـ بشرائعو الربانية ال يصلح للمجتمعات 

 وؾ العاـ للدكؿ كالمجتمعات المتحضرة!!كالدكؿ المتحضرة .. كال ييمكن أف يحدد إطار السل
 أتريدكف كفران يعلو ىذا الكفر ؟!

 كىاؾ بعض بنود ىيئة األمم الملحدة:    
ورة في المادة األكلى، كفقان ػذكػداؼ المػ)المادة الثانية(: )تعمل الهيئة كأعضاؤىا في سعيها كراء تحقيق األى    

 :-منها-للمبادئ اْلتية
يمتنع جميع األعضاء في عبلقاتهم الدكلية عن استعماؿ القوة ضد سبلمة األراضي أك  الفقرة الرابعة/    

 االستقبلؿ السياسي ألية دكلة أك على أم كجو آْر ال يتفق كأىداؼ األمم المتحدة.
الفقرة الخامسة/ يقدـ جميع األعضاء كل ما في كسعهم من عوف إلى األمم المتحدة في أم عمل تتخذه كفق     

 كما يمتنعوف عن مساعدة أية دكلة تتخذ األمم المتحدة إزاءىا عملن من أعماؿ المنع أك القمع...(لميثاؽ  ىذا ا
يعتبر )القانوف الدكلي( "كل حرب ال تكوف دفاعان مشركعان عن النفس أك تنفيذان لقرارات منظمة دكلية ذات طابع 

] ىل من يوافق على ىذا يؤمن بمشركعية جهاد  ".عالمي، حربان عدكانية محرمة يعتبرىا القانوف جريمة كبرل...
 الطلب[

رجب  َّكلذلك فقد انضمت المملكة العربية السعودية ككقعت على معاىدة تحريم الحرب "كيلوج برياف" في 
 .ُُّٗ/ُِ/َُىػ الموافق َُّٓعاـ 
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كإذا تساكت تفصل المحكمة في جميع المسائل برأم األغلبية من القضاة الحاضرين (: ”ٓٓفي )المادة ك 
 “ .األصوات رجح جانب الرئيس

 (:ّٖكفي النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية :مادة )    
، كىي تطبق في كفقانِن ألحكاـ القانوف الدكلي العاـكظيفة المحكمة أف تفصل في المنازعات التي ترفع إليها  -ُ

 ىذا الشأف:
 قواعد معترؼ بها صراحة من جانب الدكؿ المتنازعة. )أ( االتفاقات الدكلية العامة كالخاصة التي تضع    
 )ب( العادات الدكلية المرعية المعتبرة بمثابة قانوف دٌؿ عليو تواتر االستعماؿ.    
 )ج( مبادئ القانوف العامة التي أقٌرتها األمم المتمدنة.    
 ألمم. اىػ.)د( أحكاـ المحاكم كمذاىب كبار المؤلفين في القانوف العاـ من مختلف ا    

كالحكومة السعودية ىي من المؤسسين لهذه الهيئة كىي كذلك تفتخر باالنضماـ إليها كالتحاكم إليها فهي 
جزء من ىذه الهيئة التي تحكم بحكم الطاغوت، كىي كذلك من المتحاكمين إلى تلك الهيئة الحاكمة بحكم 

 فتخار على ذلك، ظلمات بعضها فوؽ بعض.الطاغوت، كلم تكتًف بهذا الكفر بل زادت عليو باالعتزاز كاال
كىذا يردُّ على المجادلين عن الطواغيت الذين يزعموف أف الدكلة دْلت إلى ىيئة األمم مكرىة، فالمكره ال 

 يكوف من المؤسسين، كال يكوف من المتفاْرين بما أكرًه عليو.
الطاغوت الذم أيمرنا أف نكفر بو،  أف تحاكم ىؤالء الطواغيت إلى ىيئة األمم ىو من التحاكم إلى كالمقصود

كديننا كامل فيو حكم كل شيء سواء في العبادات أك في المعامبلت مع المسلمين أك مع الكفار، كقد تبين 
لؤلعمى كالبصير كالذكي كالبليد أٌف ىيئة األمم الملحدة تحكم بشريعة الطاغوت، كتمنع القتاؿ من أجل الدين، 

صٌد العدكاف، كتيعين كل معتدو على اإلسبلـ كأىلو، كال تحتـر العهود كالمواثيق كال  كتيحٌرـ على الدكؿ اإلسبلمية
تلتفت إليها إذا عارضت رغباتها كمشاريعها العدكانية، كتىبٌين أف تلك العهود كالمواثيق ما كيضعت لكي يعمل بها 

م إلى شريعة اهلل كيتحاكم إلى الكفار كإنما كضعت لكي تيخًضع الدكؿ اإلسبلمية كتيذلها، فالذم يترؾ التحاك
الطاغوت لم يوحد اهلل ألف التوحيد مبني من اإليماف باهلل كالكفر بالطاغوت، كىيئة األمم طاغوت يحكم بغير ما 

ها أنزؿ اهلل، كما ذكره المؤلف ليس ىو كل بنود ىيئة األمم بل ذكر طرفان من ذلك كفيما ذكره ما يدؿ على أن
استخداـ السبلح كحل للمشكبلت العالمية يتضمن منع جهاد الطلب  ا منتحكم بحكم الطاغوت، فمنعه

بالكلية، كيمنع كذلك من جهاد الدفع، كبالتالي سوؼ يمتنع من كافق على ىذا األمر من جهاد الطلب، كيمنع 
يكفر ألنو منع المتعين المسلمين من جهاد الدفع كما ىو الواقع، كالذم يمنع المسلمين من جهاد الدفع 

مسلمين من فعل ما فرضو اهلل عليهم، كال فرؽ بينو كبين من يمنعهم من الصبلة، فكما أٌف الحاكم إذا منع ال
الناس من الصبلة المفركضة يكفر، فكذلك إذا منع من الجهاد المتعين يكفر، كألنو بمنعو يتسلط الكفار على 
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خ اإلسبلـ أٌف الطائفة الممتنعة عن التزاـ المسلمين، كيحتل الكفار أرض المسلمين كيعلو الصليب، كقد بٌين شي
جهاد الكفار تكوف ْارجة عن اإلسبلـ، كإذا كاف ىذا في جهاد الطلب فكيف بجهاد الدفع، كإذا كاف امتناعها 
سبب لخركجها من اإلسبلـ فكيف إذا لم يقتصر األمر على االمتناع بل زاد إلى المنع كاالعتقاؿ كالضرب لمن 

 د الدفع.أراد الخركج إلى جها
فأيٌما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفركضات، أك الصياـ، أك الحج، أك عن التزاـ تحريم قاؿ رحمو اهلل: 

، أك عن التزاـ جهاد الكفار، أك ضرب  الدماء، كاألمواؿ، كالخمر، كالزنا، كالميسر، أك عن نكاح ذكات المحاـر
ن كمحرماتو التي ال عذر ألحد في جحودىا كتركها التي الجزية على أىل الكتاب، كغير ذلك من كاجبات الدي

يكفر الجاحد لوجوبها، فإف الطائفة الممتنعة تقاتل عليها كإف كانت مقٌرة بها، كىذا مما ال أعلم فيو ْبلفان بين 
العلماء، كإنما اْتلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترؾ بعض السينن كركعتي الفجر ]أم سنة 

فجر[ كاألذاف كاإلقامة، عند من ال يقوؿ بوجوبها كنحو ذلك من الشعائر، ىل تيقاتل الطائفة الممتنعة على تركها ال
أـ ال؟ فأٌما الواجبات كالمحرمات المذكورة كنحوىا فبل ْبلؼ في القتاؿ عليها، كىؤالء عند المحققين من 

 [.َّٓ،صِٖاىػ]مجموع الفتاكل،ج.ىم ْارجوف عن اإلسبلـبل العلماء ليسوا بمنزلة البغاة... 
 قاؿ المؤلف:]كقد جاء نص مقاصد ىيئة األمم المتحدة في الميثاؽ، كذلك على النحو اْلتي:    

حفظ السلم كاألمن الدكلي: كرد ىذا الهدؼ في أجزاء متفرقة من الميثاؽ. فقد بدأت الفقرة األكلى من 
أنفسنا : أف ننقذ األجياؿ المقبلة من كيبلت الحركب التي الديباجة " نحن شعوب األمم المتحدة كقد آلينا على 

في ْبلؿ جيل كاحد جلبت على اإلنسانية مرتين أحزانان يعجز عنها الوصف "  كذكرت الديباجة " كأف نضم قوانا  
 كي نحافظ على السلم كاألمن الدكليين "

نصت على اْلتي " حفظ السلم كفي الميثاؽ نصت الفقرة األكلى من المادة األكلى على ىذا الهدؼ، إذ 
كاألمن الدكليين، كتحقيقان لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي تهدد السلم 
كالعمل على إزالتها، كتقمع أعماؿ العدكاف كغيرىا من كجوه اإلْبلؿ بالسلم، كتتذرع بالوسائل السلمية كفقان 

 [ ِٕدكلي لحل المنازعات الدكلية التي قد تؤدم إلى اإلْبلؿ بالسلم كتسويتها ا.ىػلمبادئ العدؿ كالقانوف ال
 أقوؿ للمؤلف: ىل التزمت أمريكا بهذه العهود؟

 ىل التزمت بريطانيا كركسيا كىولندا كالدنمرؾ كفرنسا بهذه العهود؟
 ىل عملت ىذه الدكؿ على إزالة الظلم كالعدكاف عن المسلمين؟

 ت كعاكنت كل معتدو على اإلسبلـ كالمسلمين؟أـ أنها ظلمت كاعتد
 أتنقل ما ال تفقهو، أتستدؿ بما ىو حجة عليك، ىل عىًميى بصرؾ عما يفعلو الكفار بالمسلمين؟

                                                 
72

 ، تأليف طالل محمد نور عطار.44-43كتاب ىيئة األمم المتحدة منذ النشأة حتى اليوم ص  



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

183 

 أـ أٌف دماء كأعراض المسلمين ال قيمة لها فبل يعتبر سفكها كانتهاكها من نقض العهد؟
متو التي ألقاىا في ىيئة األمم المتحدة على ىذا في كل –رحمو اهلل  –]كقد نص الملك فيصل  قاؿ المؤلف

الهدؼ فكاف مما قاؿ: اليـو يتجو مؤتمرنا التاريخي ىذا الذم اشتركت فيو دكؿ عديدة نحو تأسيس كدعم 
السبلـ العالمي. لقد شهد ىذا اليـو إكماؿ ما يمكن أف يسمى بميثاؽ العدؿ كالسبلـ بعد عمل شاؽ كمناقشات 

دؼ ىو ْلق منظمة ذات فعالية قصول للمحافظة على السبلـ كالعدؿ في عالم المستقبل. طويلة كمداكالت. اله
ىذا الميثاؽ ال يمثل الكماؿ الذم تتوؽ إليو الدكؿ الصغرل، لكنو ببل شك أفضل ما يمكن أف تتفق عليو 

 73ْمسوف دكلة ا.ىػ 
في   -كفقو اهلل لهداه  –ز صاحب السمو الملكي األمير سلطاف بن عبدالعزي –أيضان  –كقد نص على ىذا 

كلمة ألقاىا في الجمعية العامة لؤلمم المتحدة بمناسبة مركر أربعين عامان على تأسيس األمم المتحدة فقاؿ: فإف 
المملكة العربية السعودية كىي تدين بالدين اإلسبلمي تضطلع بدكر دكلي متميز ألف سياستها الخارجية تسير على 

ا كضع ميثاقها فيها التي ارتكزت عليها ىذه المنظمة كاألىداؼ النبيلة التي من أجلهأساس أف المبادئ األساسية 
إذا كاف الهدؼ الرئيسي لؤلمم  –ثم قاؿ  –تقرره الشريعة اإلسبلمية من تنظيم للعبلقات بين الدكؿ.  تأكيد لما

 .74ليين ا.ىػالمتحدة كالذم قامت فلسفة الميثاؽ على أساس تحقيقو ىو إقرار السبلـ كاألمن الدك 
كبما أف الغلبة في ىذه الهيئة للكفار فإف بها أنظمة ال توافق الشرع ؛ فلذا عارضت السعودية بعض األنظمة، 

 كلم توافق على كل ما فيها.
 : –حرسها اهلل  –كإليك جملة من العهود كالمواثيق التي لم تقبلها الدكلة السعودية 
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قـال  إن الحكومـة العربيـة السـعودية تنلـم إلـى  ىـ السنة التاسـعة وكـان ممـا1406( ربيع اآلخر 106مجمة الفيصل العدد )  
األمم المتحدة في تصريحيا القائل بأن مبادئ السمم والعدالة والحق يجب أن تسود أنحـا  العـالم، وأن العالقـات الدوليـة يجـب أن 

ن من دواعي اغتباطي العظيم، أن أقول  إن ىذه المبـادئ تطـابق تعـاليم الـدين اإ سـالمي الـذي يعتنقـو تقوم عمى ىذه المبادئ وا 
مميون مسمم في العالم، وىي التعاليم التي اتخذت الحكومة السعودية منيا دستورًا تسـير عمـى ىديـو ا.ىــ ) كتـاب المممكـة  400

أييــا األخــوة  –  ونحــن  -وفقــو ال ليــداه  –( وقــال الممــك فيــد  43-42العربيــة الســعودية والســعودية والمنظمــات الدوليــة ص
مل في المحيط الدولي الشامل داخل دائرة ىيئة األمم المتحدة وفروعيا ومنظماتيا نمتزم بميثاقيا ونـدعم جيودىـا نع –المواطنون 

ونحارب أي تصرف شاذ يسعى إلعافيا وتقميص قوة القانون الدولي لتحل محمـو قـوة السـالل ولاـة اإرىـاب ا.ىــ وألـاف خـادم 
تعكـس إحساسـنا باتنتمـا  إلـى المجموعـة الدوليـة كأسـرة واحـدة ميمـا اختمفـت الحرمين الشريفين  ولقد كانت تصرفاتنا وسـتبقى 

مصـالحيا، وتصـور إيماننــا بمبـادئ الســالم المبنـي عمــى الحـق والعــدل، ونعتقـد أن األمــن الـدولي، واتســتقرار السياسـي مرتبطــان 
 . 48دولية صبالعدالة اتقتصادية ومنبعثان منيا ا.ىـ المممكة العربية السعودية والمنظمات ال

74
 المرجع السابق.  



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

184 

ى االتفاقية التي تنص على القضاء على جميع أشكاؿ التميز ضد لم توافق المملكة العربية السعودية عل -ُ
المرأة. قاؿ طبلؿ محمد نور عطا: تحفظت المملكة العربية السعودية على ىذه االتفاقية، كال تلـز نفسها بما 

 [ 75يتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ا.ىػ
الدنيا كالدين  زُّ النفير إلى الجهاد الذم بو عً كلكنها التزمت بما ىو أعظم من ذلك كىو منع شباب الجزيرة من 

 كبو ينكٌف أذل الكفار عن المسلمين كتندفع شركرىم.
كالتزمت كذلك محاربة المجاىدين كمطاردتهم كسجنهم كالتضييق على موارد المجاىدين المالية كالبشرية، 

 فتنٌبو!
الواقع إف العالم كٌلو مدين  يئان مما قاؿ:كىناؾ عبارات في كلمة الملك فيصل لم يذكرىا المؤلف كنحن نورد ش

ببقائو إلى األمم المتحدة التي دْلت الحرب مضحية بخيرة شبابها كثركاتها في سبيل أمن كسبلـ الجنس 
!! فرانكلين ديبلنو ركزفلتالبشرم. كفي مثل ىذه اللحظة يجب أاٌل ننسى الجهود البالغة   التي قاـ بها المرحـو

وة التي تدؿ على بعد النظر كالتي دعا بها إلى ىذا المؤتمر، فليكن اإليماف الذم أٌدل من أجل السبلـ، كالخط
إلى عقد ىذا المؤتمر دليلنا في ْطواتنا المقبلة. كلنطبق كنلتـز بالمبادئ التي دٌكناىا ىنا على الورؽ، كمٌرة أْرل 

ذا الميثاؽ ىو األساس الذم سنبني عليو دعونا نضع حدِّا لؤلنانية كالطمع كاالضطهاد كالطٌغياف كالظلم كليكن ى
انظر كتاب )المملكة العربية السعودية كالمنظمات الدكلية( للدكتور عبد اهلل سعود عالمنا الجديد األفضل( انتهى بحركفو.]

 [.من مطبوعات شركة عكاظ-القباع أستاذ العلـو السياسية المساعد بكلية العلـو اإلدارية بجامعة الرياض
يصل بن عبد العزيز فخوران، ككاف يومها رئيس الوفد السعودم أماـ الجمعية العامة لؤلمم المتحدة في كقاؿ ف    

 أمينان كبالتالي أف نلتـز ببنود الميثاؽ التزامان دكرة انعقادىا الثانية قاؿ: )لقد عاىدنا أنفسنا أماـ اهلل كأماـ التاريخ 
 -ركفو من المضبطة الرسمية لمحاضر الجلسات العامة لؤلمم المتحدة بح نحتـر حقوؽ اإلنساف كنرفض العدكاف...( اىػ .

 .( كانظر كتاب )المملكة كالمنظمات الدكلية( للقباعِْٖٓـ. )صُْٕٗ/ُُ/ِٗفي   ُِٖالجلسة العامة رقم 

إف المبادئ األساسية التي  قاؿ: عزيز ما ال يناسبو فقدكذلك قد حذؼ المؤلف من كلمة سلطاف بن عبد ال
عليها ىذه المنظمة كاألىداؼ النبيلة!! التي من أجلها كضع ميثاقها فيها تأكيد لما تقرره الشريعة  ارتكزت

.. تساكم تعدؿ كال تظلم فرسالة اإلسبلـ الخالدة توٌحد كال تفٌرؽ!!اإلسبلمية!! من تنظيم للعبلقات بين الدكؿ، 
 -تأمل الخطاب موٌجو لؤلمم الملحدة  – افتحث على العمل كالتعاكف مع المؤمنين باهلل في كل مك ،كال تميز

اء لئلنسانية بأسرى ... إلى قولو: حتى يسود العدؿ كتقـو النشر ىذه المبادئ السامية كتحقيق األمن كالْر
 كما بعدىا(. ّْ( أىػ من )السعودية كىيئة األمم صعلى المساكاة كاألْوة كالتعاكف العبلقات بين الدكؿ
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بية السعودية على المادة السادسة عشرة في حقوؽ اإلنساف القائلة " للرجل ] لم توافق المملكة العر -ِ
كالمرأة متى بلغا سن الزكاج الحق بالتزكج بدكف قيد بسبب الدين " فقالت دكلة التوحيد في مذكرة أرسلتها إلى 

كأيضان زكاج المسلم من  إف زكاج المسلم من امرأة كثنية كغير مؤمنة بوجود اهلل أمر حرمو اإلسبلـ، المتحدة :األمم 
 76كتابية يهودية أـ مسيحية أباحو اإلسبلـ، أما زكاج غير المسلم بمسلمة فغير مباح.

لم توافق دكلة التوحيد على المادة العاشرة من اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف التي أعطت كل شخص  -ّ
 77حرية تغيير دينو.

لمعاىدتين الدكليتين: األكلى الخاصة بالحقوؽ االقتصادية أف المملكة العربية السعودية لم تنظم إلى ا -ْ
كاالجتماعية كالثقافية. كالثانية المتعلقة بالحقوؽ السياسية كالمدنية، بسبب احتواء كل من ىاتين المعاىدتين على 

 78مواد ال تساير تعاليم الشريعة اإلسبلمية السمحة. 
م المتحدة، من أنها ال تقبل األنظمة التي تخالف الشريعة فإذا كانت ىذه حاؿ الدكلة السعودية مع ىيئة األم

، كبتطبيقهم لها عمليان، كذلك بأف يتحفظوا -كفقهم اهلل لما فيو ىداه  –اإلسبلمية باعتراؼ قادات ىذه الدكلة 
 –اذا على األنظمة كالقرارات المخالفة للشريعة اإلسبلمية، إذا كاف ىكذا حاؿ الدكلة مع ىيئة األمم المتحدة فلم

ييشنع عليها كتيكفر ؟! أليس من حقها أف تشكر بدؿ أف تكفر، من أجل امتناعها عن القرارات  -يا منصفوف 
المخالفة للشريعة  ؟ أليس من حقها أف تؤازر كتساند على اعتزازىا كحدىا من بين جميع الدكؿ اإلسبلمية بشريعة 

 اإلسبلـ كتحفظها على كل ما يخالفو؟[
ا للجهاد كالمجاىدين كمنعها شباب الجزيرة من الخركج إلى الجهاد من أعظم ما أضر باألمة أقوؿ: إف محاربته

اإلسبلمية، فالحكاـ الخونة الذين غيركا كبٌدلوا كحاربوا العفة كنشركا الرذيلة كحموا الشرؾ، ىم من أعظم ما ابتلي 
اإللحاد األبواب مفتحة لهم لينشركا بو المسلموف فتركوا عقيدتهم كشاعت الفواحش بينهم ككجىد دعاة الشرؾ ك 

باطلهم كيضلوا المسلمين، كالمجاىدكف بحمد اهلل ينشركف التوحيد كيحاربوف الشرؾ كيناصركف المسلمين 
كيحرركف ديار المسلمين، كىذا ما حصل منهم في الشيشاف كالعراؽ كغيرىا، فالقائد المجاىد الشهيد ]ْطٌاب 

في الشيشاف تدرس  ارسأبو عمر السيف رحمو اهلل[ كانا قد أٌسسا مد رحمو اهلل، كالشيخ المجاىد الشهيد
التوحيد كالمواد الشرعية على عقيدة السلف، كتخرج من تلك المدرسة المئات من الشباب على عقيدة السلف 

 ينصركف دين اهلل في الشيشاف.
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ب موقف المممكة العربية السعودية من القلايا العالميـة فـي ىيئـة األمـم ، وانظر كتا182في العدد األول من المجمة العربية ص
 .98المتحدة ص
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اإلسبلـ كجيش أبي بكر  كىكذا األمر في العراؽ ْاصة في مجاىدم دكلة العراؽ اإلسبلمية كجماعة أنصار
 الصديق السلفي كغيرىم ىم بحمد اهلل على العقيدة الصحيحة كيقيموف الدكرات لتعليم الناس عقيدة السلف.

كأما أفغانستاف فبعد الحرب مع الركس زرعت أمريكا كعمبلؤىا في المنطقة الشقاؽ كالفرقة بين صفوؼ 
اصة  المجاىدين لكي ال تخرج األمة بعد جهادىا بما يهدد مصالح الغرب، كاْلف الذم يقود المجاىدين ْك

تنظيم القاعدة في أفغانستاف كالشيشاف كالعراؽ كالشاـ كالجزائر كالجزيرة ىم بحمد اهلل من أىل التوحيد كالعقيدة 
 الصحيحة،

 كستبدم لك األياـ ما كنت جاىبلن ....... كيأتيك باألْبار من لم تزكّْد                 
واغيت بمنعهم شباب الجزيرة من الخركج إلى الجهاد تسببوا في ْذالف المسلمين دينيان كدنيويان، كىؤالء الط

 كمنعوا جحافل التوحيد الصادقة أف تصل إلى ديار المسلمين لنصرتهم كتعليمهم أمور دينهم.
عدائها قاؿ المؤلف ]ب/ أف المصلحة تقتضي انضماـ الدكلة السعودية لهذه الهيئة حماية لنفسها من أ

الكفار، بل كبعض الدكؿ اإلسبلمية المخالفة للمعتقد السلفي، فإنهم يتربصوف بدكلة التوحيد الدكائر لدكافع 
 متعددة معلومة، كمن أكضح البراىين حرب الخليج األكلى، فدكلة تهجم كأْرل عن أنيابها تكشر .

 لح الحديبية ْير شاىد كدليل على ىذا.[كمن المتقرر شرعان أف للضعف أحكامان مغايرة لحالة القوة، كبنود ص
أقوؿ للمؤلف: إف انضماـ المملكة إلى ىيئة األمم لن يحميها من أعدائها كلن يحميها من أمريكا نفسها، فإف 

 فهي كالمستجير من الرمضاء بالنار.الجزيرة ىي أكبر منبع للنفط كلن تتخلى أمريكا عن النفط، 
 الخليج لم يكن لحماية الناس في الجزيرة، كلكنها كانت ألمرين: كأما نزكؿ الجنود األمريكاف في حرب

األكؿ/ إلقامة قواعد أمريكية في المملكة ألجل مقاصد كثيرة من أىمها حماية النفط كسرقتو، كاالستعداد 
 للمخطط الذم يستهدؼ إلى استعمار دكؿ الجوار.

 تطهير دكؿ اإلسبلـ من العمبلء. الثاني/ لحماية الحكومة السعودية من المد الجهادم الذم يقصد
كمن الٌسفو أف يطلب آؿ سعود العزة من الكفار، كالحماية ممن ذكر اهلل لنا شدة عداكتهم لئلسبلـ كالمسلمين، 
كلكن ىذا ليس بغريب فقد فعلو أشباىهم في عهد النبي صلى اهلل عليو كسلم كما كصفهم اهلل بقولو:}فترل الذين 

يهم يقولوف نخشى أف تصيبنا دائرة{ كبقولو:}بشر المنافقين بأف لهم عذابان أليما، في قلوبهم مرض يسارعوف ف
 من دكف المؤمنين أيبتغوف عندىم العٌزة فإف العزة هلل جميعا{ الذين يتخذكف الكافرين أكلياء

لنهى قاؿ المؤلف]كقد ذكر الشيخ المؤرخ إبراىيم بن عبيد آؿ عبدالمحسن في كتابو التاريخي" تذكرة أكلي ا
: يتعهد ابن سعود  طانيا ظاىرىا الرضا بالضيم فقاؿ:سادسان كتب معاىدات مع بريلعرفاف بأياـ اهلل الواحد الدياف"كا

ي كما تعهد آباؤه من قبل أف يتحاشى االعتداء على أقطار الكويت كالبحرين كمشائخ قطر كسواحل عماف التي ى
كأف ال يتدْل في شؤكنها كتخـو الحكومة المذكورة، صبلت عهدية معكلها تحت حماية الحكومة البريطانية،
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ديسمبر  ِٔه السنة الموافقصفر من ىذ ُٖاألقطار الخاصة بهؤالء ستعين فيما بعد. كجرل توقيعها في 
أشرؼ عليها إنٌها  كقد انتقدىا الكتاب فقاؿ عنها الضليع فؤاد حمزة لماال ريب أف ىذه االتفاقية جائرة،ك ،ُُٓٗ

اؿ عنها الماىر الذكي حافظ كىبة المشهور بحرية الفكر كرجاحة العقل كاستقبلؿ الرأم ما نصو: كقمعاىدة جائرة.
تجلى قصر نظر مستشارم ابن سعود بما يجرم في العالم كاالستفادة من الفرص كلكن يقاؿ عنها إٌف الظركؼ 

ؼ كالدين كالقوة غير أنهم كلما ْلى ابن سعود كصحبو الذين فيهم الشر حواؿ ذلك الوقت دعت إلى توقيعها.كاأل
ال يعرفوف لغة السياسة كأساليب االستعمار كال يصدقوف بالظفر لغير الصاـر البتار كاستشارىم كعادتو أجابوه بأننا 

صمنا قوم جبار في حاؿ  ضرنا إذا كنا في حالة منعة كقوة كيمكن فنراىا تنفعنا بإذف اهلل في الحاؿ كال تضعف ْك
كما أنو أدرؾ بأنو ال يبيع كال حاؿ،فقم كتوكل على اهلل ككقعها  ة بالقوة في كل كقت ك فالعبر تعديلها فيما بعد،

كلنا أسوة في أحسن نتائج ىذه اْلراء كاألفكار،كتسهيل طرؽ الحجاج.فما لى كال يرىن من نيتو حسن الجوار يتخ
اهلل لو الحجاز  بعد سبع سنوات كعدلت فيما بعد ذلك لما فتح أضف إلى ذلك أنها ألغيتصلح الحديبية،

 ٕٗتاـ يفعل ما يشاء كيحكم ما يريد.كاعترفت لو بريطانيا باالستقبلؿ ال
لما كفرت الدكلة  أنو لو قدر جدالن أف االنضماـ إلى ىيئة األمم المتحدة من الحكم بغير ما أنزؿ اهللج/ 

سببان للضعف كتسلط األعداء،  السعودية بفعلها ؛ ألنو تقدـ بياف أف الحكم بغير ما أنزؿ اهلل على شناعتو ككونو
 كما تقدـ.[  –رحمهما اهلل  –إال أنو ال يخرج من الملة، كبهذا كاف يفتي شيخنا عبدالعزيز بن باز كالشيخ األلباني 

لقد بينا في الرد على الشبهة السابقة األدلة كأقواؿ العلماء أف الحكم بالقوانين الوضعية كفر أكبر كأشبعنا 
حان فلتراجع، كلكن من ْلط المؤلف لم يفرؽ بين الحكم بغير ما أنزؿ اهلل كبين التحاكم إلى المسألة شرحان كتوضي

غير ما أنزؿ اهلل، فإف من عرؼ حكم اهلل ثٌم أعرض عنو كذىب ليتحاكم إلى طاغوت يحكم بغير ما أنزؿ اهلل فإنو 
 ، ألف التوحيد إيماف باهلل، كبذلك يكوف قد نقض التوحيدألنو أعرض عن حكم اهلل كرضي بحكم غيرهيكفر، 

ككفر بالطاغوت البد من اإلتياف بهما لتحقيق التوحيد، فمن آمن باهلل كلم يكفر بالطاغوت فليس بموحد حتى 
يؤمن باهلل كيكفر بالطاغوت، قاؿ اهلل تعالى:}فمن يكفر بالطاغوت كيؤمن باهلل فقد استمسك بالعركة الوثقى{ 

 .كالذم يتحاكم إلى الطاغوت مؤمن بو
سهم ْمسة: األكؿ: الشيطاف... كالثاني: ؤك كالطواغيت كثيرة كر محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل:  قاؿ اإلماـ    

الحاكم الجائر المغير ألحكاـ اهلل... كالثالث: الذم يحكم بغير ما أنزؿ اهلل... الرابع: الذم يٌدعي علم الغيب 
 .اىػىو راضو بالعبادةمن دكف اهلل... الخامس: الذم ييعبد من دكف اهلل ك 

رحمو اهلل: ثم أْبر تعالى عػن حاؿ ىػؤالء المتحاكمين إلى غير ما جاء بو رسػولو صلى اهلل عليو  قاؿ ابن القيم    
كسلم فقاؿ:} كإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزؿ اهلل كإلى الرسوؿ رأيتى المنافقين يصدكف عنك صدكدا{،فجعل 
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اللتفات إلى غيره ىو حقيقة النفاؽ كما أف حقيقة اإليماف ىو تحكيمو كارتفاع اإلعراض عما جاء بو الرسوؿ كا
الحرج عن الصدكر كالتسليم لما حكم بو رضىن كاْتياران كمحبةن، فهذا حقيقة اإليماف كذلك اإلعراض حقيقة 

 [.ُٓٓ/ِالنفاؽ.]مختصر الصواعق المرسلة 
ازىٍعتيٍم ًفي شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإلىى اللًَّو كىالرَّسيوًؿ ًإٍف كيٍنتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو فىًإٍف تػىنى   : عند قولو تعالى: رحمو اهللكقاؿ     

ره كىأىٍحسىني تىٍأًكيبلن  يػٍ ْى ًر ذىًلكى  ًْ ] كىذا دليل قاطع على أنو يجب رد موارد  قاؿ: (ٗٓ)النساء: من اْلية  كىاٍليػىٍوـً اٍْل
لدين كلو، إلى اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم. ال إلى أحد غير اهلل النزاع في كل ما تنازع فيو الناس، من ا

، كمن دعا عند النزاع إلى حكم غير  كرسولو صلى اهلل عليو كسلم، فمن أحاؿ الرد إلى غيرىما، فقد ضاد أمر اهلل
المتنازعوف إلى اهلل اهلل كرسولو، فقد دعا بدعول الجاىلية، فبل يدْل العبد في اإليماف حتى يرد كل ما تنازع فيو 

كىذا مما ذكر آنفا، أنو شرط ينفي المشركط  إف كنتم تؤمنوف باهلل كاليـو اْلْر  كرسولو، كلهذا قاؿ تعالى:
بانتفائو، فدؿ على أف من حٌكم غير اهلل كرسولو في موارد النزاع كاف ْارجا عن مقتضى اإليماف باهلل كاليـو 

فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها، عاصمة  قاصمة بيانا كشفاءاْلْر.كحسبك بهذه اْلية العاصمة ال
 للمستمسكين بها، المتمثلين ما أمرت بو[ )الرسالة التبوكية(.

صلى فمن ْالف ما أمر اهلل بو كرسولو »...عبد الرحمن بن حسن آؿ الشيخ رحمو اهلل تعالى:  الشيخكقاؿ     
زؿ اهلل، أك طلب ذلك اتباعان لما يهواه كيريده فقد ْلع ربقة اإلسبلـ بأف حكم بين الناس بغير ما أناهلل عليو كسلم 

كاإليماف من عنقو كإف زعم أنو مؤمن، فإف اهلل تعالى أنكر على من أراد ذلك، كأكذبهم في زعمهم اإليماف لما 
ا كاذب في ضمن قولو }يزعموف{ من نفي إيمانهم، فإٌف }يزعموف{ إنما يقاؿ غالبان لمن اٌدعى دعول ىو فيه

لمخالفتو ًلميوجبها كعملو بما يينافيها، يحٌقق ىذا قولو تعالى }كقد أمركا أف يكفركا بو{ ألف الكفر بالطاغوت ركن 
التوحيد، كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل ىذا الركن لم يكن موحدان، كالتوحيد ىو أساس اإليماف الذم تصلح 

ًمو، كما أٌف  ذلك بيّْنه في قولو تعالى }فمن يكفر بالطاغوت كيؤمن باهلل فقد بو جميع األعماؿ كتفسيد بعدى
 اىػ«.[ كذلك أف التَّحاكم إلى الطاغوت إيمافه بؤِٓاستمسك بالعركة الوثقى{ ]البقرة: 

العبلمة سليماف بن عبد اهلل آؿ الشيخ رحمو اهلل في كتابو )تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب  كقاؿ الشيخ    
د كبلمو على قولو تعالى:}ألم تر إلى الذين يزعموف أنهم ءامنوا بما أنزؿ إليك كما أنهزؿ من قبلك التوحيد( عن

يريدكف أف يتحاكموا إلى الطاغوت كقد أمركا أف يكفركا بو{،قاؿ: فإف من عرؼ أف ال إلو إال اهلل فبلبد من 
لى اهلل عليو كسلم، فمن شهد أال إلو إال االنقياد لحكم اهلل كالتسليم ألمره الذم جاء من عنده على يد رسولو ص

إلى أف  -اهلل ثم عدؿ إلى تحكيم غير الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم في موارد النزاع فقد كذب في شهادتو..
كقولو تعالى:}كقد أمركا أف يكفركا بو{ أم: بالطاغوت كىو دليل على أف التحاكم إلى الطاغوت مناؼ  -قاؿ

اإليماف إال بالكفر بو كترؾ التحاكم إليو، فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن باهلل، لئليماف مضاد لو، فبل يصح 
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كقولو تعالى:}كيريد الشيطاف أف يضلهم ضبلالن بعيدا{؛ ألف إرادة التحاكم إلى غير كتاب اهلل كسنة رسولو صلى 
ر، كفي اْلية دليل على أف اهلل عليو كسلم من طاعة الشيطاف كىو إنما يدعػوا أحػزابو ليكونوا من أصحاب السعي

من الفرائض،كأف المتحاكم إليو ليس بمؤمن بل كال  -كىو ما سول الكتاب كالسنة-ترؾ التحاكم إلى الطاغوت
 مسلم.اىػ

عبد الرحمن السعدم رحمو اهلل تعالى في تفسير قولو تعالى }ألم تر إلى الذين يزعموف أنهم آمنوا  الشيخكقاؿ     
لرد إلى الكتاب كالسنة شرط في اإليماف، فدؿ ذلك على أف من لم يرد إليهما مسائلى بما أنزؿ إليك{ أف: )ا

لشرع اهلل كتحكيمو، في كل أمر  االنقيادالنزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت ... فإف اإليماف يقتضي 
 .اىػمن األمور، فمن زعم أنو مؤمن، كاْتار حكم الطاغوت على حكم اهلل فهو كاذب في ذلك(

(  تكذيب لهم فيما  يػىٍزعيميوفى )  –تعالى  –محمد بن إبراىيم آؿ الشيخ رحمو اهلل: إف قولو  كقاؿ الشيخ    
مع  اإليماف في  -صلى اهلل عليو كسلم-اٌدعوه من اإليماف ، فإنو ال يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء بو النبي 

من حكم  فكلمشتق من الطغياف كىو مجاكزة الحد ،  قلب عبد أصبلن ، بل أحدىما ينافي اْلْر ، كالطاغوت
 فقد حكم بالطاغوت كحاكم إليو.اىػ -صلى اهلل عليو كسلم-و الرسوؿ بغير ما جاء ب

قاؿ المؤلف]تنبيو/ لو كاف االنضماـ إلى ىيئة األمم المتحدة من الحكم بغير ما أنزؿ اهلل لرأيت علماءنا  
رحمهم  –عتيق كالشيخ عبدالعزيز ابن باز كالشيخ محمد العثيمين  كالشيخ محمد بن إبراىيم كالشيخ سعد ابن

أنكركه كبينوا حرمتو، بل نص على جوازه بعضهم فقد سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: بعض  –اهلل 
 الناس يقوؿ إف االنضماـ إلى األمم المتحدة تحاكم أيضان إلى غير اهلل سبحانو كتعالى، فهل ىذا صحيح ؟

ذا ليس بصحيح، فكل يحكم في بلده بما يقتضيو النظاـ عنده، فأىل اإلسبلـ يحتكموف إلى فأجاب: ى
الكتاب كالسنة، كغيرىم إلى قوانينهم، كال تجبر األمم المتحدة أحدان أف يحكم بغير ما يحكم بو في ببلده، كليس 

بل كاستمر ىؤالء العلماء  ،َٖالمعاىدات التي تقع بين المسلمين كالكفار ا.ىػ االنضماـ إليها إال من باب
 .تحكم بما أنزؿ اهلل، كزكوىا بهذا .[ –حرسها اهلل  –األجبلء يرددكف أف الدكلة السعودية 

، أك أف الذم ذيكر لهم ْبلؼ لعلهم ما علموا بنود ىذه العهود نحن نلتمس لهؤالء العلماء العذر، كنقوؿ
شاء اهلل صوران من كذبهم على العلماء كعلى  الحقيقة كليس ىذا بغريب على حكومة آؿ سعود، كسأذكر إف

 المجاىدين في نهاية ىذا الرد.
الحكومة على ذلك فإٌف الدليل أكلى أف يتبع، كالعلماء  -رحمهم اهلل-كحتى لو لم ييكٌفر أكلئك العلماء 

الحق ال يصيبوف كيخطئوف كالعصمة للكتاب كالسنة، كالحق ال يعرؼ بالرجاؿ كما قاؿ علي رضي اهلل عنو: إف 
 يعرؼ بالرجاؿ اعرؼ الحق تعرؼ أىلو.
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كإنني أتعجب من أناس يٌدعوف التمسك بالكتاب كالسنة كنبذ التعصُّب كالتقليد، كيذموف مقلّْدة المذاىب 
األربعة، ثٌم نجدىم من أشٌد الناس تعصبان لمشايخهم كتقليدان لهم، يقوؿ أحدىم أْطأ اإلماـ الشافعي في تلك 

الف اإل ماـ أبو حنيفة الصواب في ىذه المسألة، كأْطأ النوكم كالحافظ بن حجر في كذا، ثٌم إذا المسألة، ْك
قيل لو أْطأ الشيخ بن باز أك الشيخ بن عثيمين أك الشيخ األلباني في المسألة الفبلنية لرأيتو قد كقف شعر رأسو 

اهلل إف الذم يتعٌصب لمذاىب كاحمرت عيناه كانتفخت أكداجو، كيف تقوؿ الشيخ ابن باز أْطأ كيف ككيف، كك 
األئمة األربعة أىوف من الذم يتعٌصب لمن ىو دكنهم، كإف كاف التعصب في كبل الحالتين مذمومان، كإذا جاء عالم 
أك طالب علم برأم أك قوؿ قد يكوف الصواب معو كجدتهم يقولوف: ما ىي شهادتو، من زكاه من المشايخ 

م يرحب أك يسمع من ىذا العالم أك طالب العلم ككأف الحق جيمع كجعل كيقصدكف مشايخهم، كال تجد كثيران منه
 في منهجهم فبل يمكن أف يكوف الحق فيما ْالفو.

    ،  كإف كانت الجماعات اإلسبلمية كلها ال تخلو من المتعصبين كالمقلدين، ككل من اتصف بهذه الصفة مذمـو
ف االنضماـ إلى ىيئة األمم المتحدة من الحكم بغير ما :] لو كاكلكن لما كاف المؤلف منهم ذكرت ىذا فإنو قاؿ

أنزؿ اهلل لرأيت علماءنا كالشيخ محمد بن إبراىيم كالشيخ سعد ابن عتيق كالشيخ عبدالعزيز ابن باز كالشيخ 
 .أنكركه كبينوا حرمتو[ –رحمهم اهلل  –محمد العثيمين 

كلم يقولوا بأف االنضماـ إلى ىيئة األمم من الحكم بغير كمفهـو كبلمو: أنو ماداـ أف ىؤالء العلماء لم ينكركا     
ما أنزؿ اهلل فإنو ليس كذلك، كىذا من الجهل كالهول فإنو ال يشك عاقل أٌف ىيئة األمم ال تحكم بشرع اهلل، كأٌف 

 من يتحاكم إليها ال يتحاكم إلى شرع اهلل بل يتحاكم إلى الطاغوت.
 شرع اهلل؟كنقوؿ للمؤلف:ما حكم التحاكم إلى     
 كالتحاكم إلى الشرع عبادة أـ ليس عبادة؟    
 كىيئة األمم بماذا تحكم؟    
 كالذم يتحاكم إلى ىيئة األمم يتعٌبد لمن؟    
 كالذم يتحاكم إلى ىيئة األمم إلى ماذا يتحاكم، إلى شرع اهلل أـ إلى الطاغوت؟    
ما جاء عن الرسوؿ فقد حكم بالطاغوت كتحاكم إليو،  : من تحاكم أك حاكم إلى غيرقاؿ ابن القيم رحمو اهلل    

كقد أمرنا سبحانو باجتناب الطاغوت قاؿ سبحانو: "كالذين اجتنبوا الطاغوت أف يعبدكىا" فاالحتكاـ إلى شريعة 
 [ْٗ/ُ.] إعبلـ الموقعين/الطاغوت ىو نوع من أنواع العبادة التي أمر اهلل بهجرىا كاجتنابها

كذكر المقاـ الثاني  –اف رحمو اهلل :" ىذه كلمات في بياف الطاغوت ككجوب اجتنابو بن سحم سليمافقاؿ     
، فقد ذكر اهلل في كتابو أف الكفر أكبر من القتل قاؿ  أف التحاكم إلى الطاغوت كفرفقاؿ : أف يقاؿ إذا عرفت 

، فلو اقتتلت البادية كالحاضرة  كالفتنة : ىي الكفر (كالفتنة أشٌد من القتل )، كقاؿ:  (كالفتنة أكبر من القتل ):
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حتى يذىبوا لكاف أىوف من أف ينصبوا في األرض طاغوتان يحكم بخبلؼ شريعة اإلسبلـ ، التي بعث اهلل بها رسولو 
 .صلى اهلل عليو كسلم

 المقاـ الثالث : أف تقوؿ : إذا كاف ىذا التحاكم كفران ، كالنزاع إنما يكوف ألجل الدنيا فكيف يجوز لك أف    
تكفر ألجل ذلك ؟ فإنو ال يؤمن اإلنساف حتى يكوف اهلل كرسولو أحب إليو مما سواىما ، كحتى يكوف الرسوؿ 
أحب إليو من كلده ككالده كالناس أجمعين . فلو ذىبت دنياؾ كلها لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت ألجلها 

يرؾ بين أف تتحاكم إلى الطاغوت ، أك تبذؿ دن ياؾ لوجب عليك البذؿ ، كلم يجز لك كلو اضطرؾ مضطر ْك
 .[ َِٓ/ َُالسنية:  المحاكمة إلى الطاغوت . كاهلل أعلم ".] الدرر

]فكل يحكم في بلده بما يقتضيو النظاـ  :اهلل حين قاؿثٌم ما أكرده المؤلف من قوؿ الشيخ بن عثيمين رحمو     
وانينهم، كال تجبر األمم المتحدة أحدان أف عنده، فأىل اإلسبلـ يحتكموف إلى الكتاب كالسنة، كغيرىم إلى ق

 .يحكم بغير ما يحكم بو في ببلده[
ىذا ليس بصحيح فعندما قامت دكلة طالباف كبدأت تحكم بالشريعة كأمرت بالحجاب كمنعت من حلق     

محصن اللحى كمن فتح الخمارات كبيع األفبلـ كأشرطة األغاني كبدأت بحكم القطع في السارؽ كالرجم للزاني ال
كغيرىا من الحدكد، كأحرقت جزءان كبيران من حقوؿ المخدرات، تدْلت أمريكا كحاصرتها لمدة ثبلث سنوات 
حتى تترؾ تحكيم الشريعة كتسمح بقياـ حكومة موسعة تضم جميع األحزاب األفغانية من الرافضة كاالشتراكية 

ة حاصرتها ككقف معها جميع الدكؿ ما كغيرىا فلما أبت الحكومة اإلسبلمية أف تخضع لضغوط األمم الملحد
عدا ثبلث دكؿ كلها كافرة، أما بقية الدكؿ فإنها كافقت على حصار حكومة طالباف كمن بينها السعودية ككل ىذا 

 قبل أحداث الحادم عشر من سبتمبر.
كأغرت  كذلك عندما قامت المحاكم اإلسبلمية في الصوماؿ كبدأت بتحكيم الشريعة تدْلت األمم الملحدة    

بهم جارتهم الصليبية الحبشة فدْلت القوات الصليبية ككقفت مع الحكومة المعادية للمحاكم اإلسبلمية كفي 
قياـ المحاكم اإلسبلمية أرسلت السعودية إلى المجمع الدكلي تقوؿ: أدركوا الصوماؿ قبل أف تصبح طالباف  بداية

 ودية.ثانية تؤكم اإلرىابيين، كما ذكرت ذلك بعض الصحف السع
 ل في شؤكف الدكؿ الداْلية.هلل في أف األمم الملحدة ال تتدْو اه يرٌد كبلـ الشيخ ابن عثيمين رحمفهذا كغير     
كىذه الدكؿ العميلة كعلى رأسها السعودية مستعٌدة أف تعادم كل من يخرج عن أنظمة األمم الملحدة كتوالي     

]كقاؿ  و المؤلف من كبلـ فهد بن عبد العزيز حيث قاؿ :من دْل في سلكها كدار في فلكها، كتأٌمل ما نقل
نعمل في المحيط الدكلي الشامل داْل  –أيها األْوة المواطنوف  –: كنحن  -كفقو اهلل لهداه  –فهد  الملك

دائرة ىيئة األمم المتحدة كفركعها كمنظماتها نلتـز بميثاقها كندعم جهودىا كنحارب أم تصرؼ شاذ يسعى 
 يص قوة القانوف الدكلي لتحل محلو قوة السبلح كلغة اإلرىاب[ ا.ىػإلضعافها كتقل
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فالسعودية لم تقتصر على تأسيس ىذه الهيئة الطاغوتية كاالنضماـ إليها بل زادت على ذلك بالتزامها دعم     
ة دكؿ الضعيفػدة ىي السيطرة على العالم اإلسبلمي كالػل أف جهود األمم الملحػكال يخفى على عاق،جهودىا

كتمهيد الطريق للحملة الصليبية الصهيونية كإذالؿ كقهر الشعوب اإلسبلمية كحماية دكلة إسرائيل اللقيطة، كنشر 
 .النصرانية كاإلباحية

 كالتزمت كذلك بمحاربة من يخرج عن قوانينها كيسعى في إضعافها!    
لبشر، كسعى في إضعاؼ دين فالسعودية لم تحارب من ْرج عن حكم الشرع، كاستبدؿ حكم اهلل بحكم ا    

 المسلمين كتمزيق كحدتهم، كلكنها التزمت بمحاربة من يخرج عن قوة القانوف الدكلي!
فإٌف ىذا من باب التلبيس كاالستخفاؼ بالعقوؿ،  لتحل محلو قوة السبلح كلغة اإلرىاب[ ]:كال تغتر بقولو    

لم كعلى رأسها أمريكا كبريطانيا كاليهود كالصرب فهل حاربت الدكلة السعودية رؤكس اإلرىاب كاإلجراـ في العا
 كالصليبيين في الفلبين كجزر الملوؾ كإندكنيسيا، كالهندكس في الهند؟

 أـ أنها حاربت من كقف في كجو اإلرىاب األمريكي كالبريطاني؟    
السقوط  فمع مىن كقفت السعودية كحاربت مىن عندما أعانت الشيوعيين في اليمن عندما أكشكوا على    

 كاالنهيار؟
 كمع مىن كقفت كحاربت مىن عندما أعانت المتمٌرد النصراني كحزبو في جنوب السوداف؟    
 كمع مىن كقفت كحاربت مىن عندما أعانت الحكومة اللبنانية النصرانية على إْواننا أىل السنة في نهر البارد؟    
ربية كمن أرضها لتقصف أفغانستاف كثٌم العراؽ في كمع من كقفت كحاربت من عندما انطلقت الطائرات الح    

 الحرب الصليبية الجديدة؟
 كالعجيب أنها تزعم أنها مستعٌدة أف تحارب كل تصرؼ يسعى إلضعاؼ قوة القانوف الدكلي فهل حاربت    

انستاف أفغأمريكا عندما داست على األعراؼ الدكلية كضربت بقرارات ىيئة األمم عػرض الحائػط في حػربها على 
كالعراؽ حيث إف أمريكا ْالفت القوانين كاألعراؼ كالمواثيق الدكلية كشٌنت على أفغانستاف حربان شعواء 
كاستخدمت األسلحة المحرمة دكليان كقتلت األبرياء كذلك كلو قبل أف يثبت لديها دليل كاحد على إدانة 

 أفغانستاف كتنظيم القاعدة ؟
حة الدمار الشامل كغزت أرض الرافدين كاستخدمت القنابل الفسفورية ثٌم زعمت أف العراؽ يمتلك أسل    

كغيرىا من األسلحة الفتاكة كالمحرمة دكليان ثم اعترفت بعد ذلك أف تقارير المخابرات األمريكية كانت ْاطئة كأف 
 العراؽ ال يمتلك أسلحة دمار الشامل.

لنظاـ الدكلي كاألعراؼ كالمواثيق الدكلية؟؟ أـ فهل حاربت الحكومة السعودية أمريكا بسبب ْركجها عن ا    
 أنها كقفت معها كفتحت لها أجواءىا كأمدتها بالنفط كالمعونات اللوجستية؟؟
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 فالحقيقة أنها مستعٌدة لحرب من يخرج عن الهيمنة األمريكية كالسيطرة األمريكية.   
يخرج عن أنظمة الكفر، مستعٌدة أف كنقوؿ للمؤلف كمن على نهجو: إٌف حكومتك مستعٌدة أف تحارب من     

غير مستعٌدة أف تحارب القوانين التي تجعل التشريع حقان  يتمرد على حكم الطاغوت، كلكنها تحارب من
 للشعوب من دكف اهلل تعالى.

 كال أف تحارب الدكؿ التي شيدت صركح الشرؾ كحمتها.    
 كال أف تحارب الدكؿ التي أحلت المنكرات كالفواحش.    

بل ىي تؤيد تلك الحكومات ما دامت محترمة ْاضعة للقانوف الدكلي، كتسٌميها بالدكؿ الشقيقة، كتسٌمي     
الدكؿ الكافرة التي تقتل المسلمين كتنتهك أعراضهم كتفتنهم في دينهم كتستهزمء بدينهم كأمريكا كركسيا كالهند 

 تسميهم بالدكؿ الصديقة.
كال مداكرة: أف السعودية تتحاكم إلى ىيئة األمم كتخضع لها كتوالي من فالحقيقة بكل كضوح من غير تلبيس     

أجلها كتعادم من أجلها كتصدر عن حكمها كتحارب من ْرج عن نظامها كلو كاف الحق مع من ْالفها، إال أف 
كتدكر يكوف المخالف لهيئة األمم كالخارج عن نظامها ىي أمريكا فإنها حينئذو تخضع كتذؿ كتأتمر بأمر أمريكا 

 في فلكها.
ضوع لو      كبعد ىذا يتبين لنا أف انضماـ المملكة إلى ىيئة األمم كفر ألنو تحاكم إلى الطاغوت، كنصرة لو ْك

 كذكرنا كجو كونو كفران كأقواؿ العلماء في ذلك.
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 الشبهة الثالثة
 إف ىؤالء الحكاـ قد كفركا إلعانتهم الكفار على المسلمين في عدة كقائع

 
 قاؿ المؤلف]كالجواب على ىذا من أكجو:

/ أف التكفير ليس أمران ىينان، كال تقبل فيو اإلشاعات التي ال زماـ لها كال ْطاـ السيما ككالة األمر ْاصة في ُ
ىذا البلد ينفوف عن أنفسهم إعانة الكفار على المسلمين، بل كصرحت بذلك بعض الصحف الغربية الكافرة، 

 عداء[.كالحق ما شهدت بو األ
أقوؿ: إف مواالة السعودية للكفار أكضح من الشمس في رابعة النهار، فالسعودية تحوز قدـ السبق في 

 مواالتها ألعداء اإلسبلـ في مواطن كثيرة منها:
ػ السعودية أعانت الشيوعية في اليمن عندما انهارت كأكشكت على السقوط ، كقد ذكر ىذا العلماء في 

 عندما سكت كلم يتكلم مع علمو بذلك. -رحمو اهلل-از رسالتهم إلى الشيخ بن ب
 فمما جاء في تلك الرسالة:

 الشعب ضد اليمن في الشيوعية االشتراكية الردة رؤكس كدعم بمساعدة الحاكم السعودم النظاـ قاـ كلما]
 – أصدرتم ، الشيوعيين ىؤالء على الدائرة دارت لما ثم الصمت، التزمتم األْيرة الحرب في المسلم اليمني
 الناس موىمة!!  مسلمين باعتبارىم كالتصافح التصالح إلى الجميع تدعو!!(  نصيحة)  – النظاـ ىذا من بإيعاز

 سابقا أفتيتم الذين أنتم ألستم ؟ مسلمين الشيوعيوف كاف فمتى ، دمائهم حقن يجب مسلموف الشيوعيين أف
 ضاعت فهل األفغاف؟ كالشيوعيين اليمنيين الشيوعيين نبي فرقا ىناؾ أف أـ أفغانستاف؟ في قتالهم ككجوب بردتهم
[.ممن كقعوا على ىذه الرسالة: الشيخ حمود الحد؟ ىذا إلى كاْتلطت التوحيد كضوابط العقيدة مفاىيم

 الشعيبي، كالشيخ عبد اهلل بن حمود التويجرم، كالشيخ عبد اهلل الجبللي كغيرىم.
 صراني كحزبو في جنوب السوداف على المسلمين.ػ كالسعودية أعانت )جوف قرنق( المتمرد الن

ػ كمن السعودية كالكويت كغيرىما أيدير حصار العراؽ الذم استمٌر عشر سنوات، مات بسببو أكثر من مليوف 
طفل، كتلوثت مياه العراؽ، كتضاعف مرض السرطاف، كأصيب أكثر من سبعين في المائة من نساء العراؽ 

 باألمينيا المنجلية.
فقد   – ذم ال ينبغي أف يشك في كفره مسلمال -دية كالىت كأعانت النظاـ السورم النصيرم البعثي ػ كالسعو 

يدفع لرفعت األسد صاحب مجزرتي حماه كتىٍدمر ْمسة مبليين  -أياـ كاف كليان للعهد  -كاف الملك عبد اهلل 
ى بػ " ثبلثة أشهر ىزَّت دكالر كل شهرو، كما كرد ذلك في كتاب كزير الدفاع السورم مصطفى طبلس المسم
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سورية " حيث قاؿ فيو: أف األمير عبد اهلل بن عبد العزيز كلي العهد السعودم كقائد الحرس الوطني كاف يدفع 
 لرفعت األسد شهريان ْمسة مبليين دكالر "اىػ.

دمشق مع كلما ىلك طاغية الشاـ النصيرم حافظ األسد كاف الملك عبد اهلل بن عبد العزيز من أكائل من زار 
التعزية  -بشار األسد، كنظامو البعثي النصيرم الطائفي  -ليقدـ لورثة الطاغية  كزيرم ْارجية أمريكا كبريطانيا
 ككامل التأييد كالدعم كالمواالة!

ر ػل السنة الشرفاء في نهػػ كالسعودية أعانت الحكومة اللبنانية النصرانية النصيرية الرافضية على إْواننا أى
صٌرحت الحكومة السعودية بأف السيادة في لبناف ىو للحكومة اللبنانية النصرانية، كنقلت القناة السعودية البارد، ك 

في األْبار احتفاالن أقامتو الحكومة اللبنانية تكريمان كإشادةن للموقف السعودم في حربها مع أىل السنة في نهر 
 البارد.

فإف المواالة لم تمارس في الخفاء، بل صرحت كسائل ػ كأما الحرب الصليبية الجديدة فحٌدث كال حرج، 
اإلعبلـ السعودية المرئية كالمسموعة كالمقركءة كقوؼ الحكومة السعودية التاـ مع أمريكا في حربها ضد 

األمريكية تنطلق من حفر الحربية اإلرىاب، ككعدت أمريكا بفتح أرضها لها بران كجوان كبحران، فكانت الطائرات 
بل  كتقصف إْواننا في الفلوجة كغيرىا، كىذا بشهادة العواـ من أىل حفر الباطن، كغيرىا كالخرج الباطن كعرعر

ككانت الشاحنات المحٌملة  شهد بعض العسكر أف األمريكاف استخدموا طائرات حربية سعودية في حرب العراؽ،
زء كبير من الحرب من قاعدة األمير بالمؤف الغذائية تخرج من المملكة لتصل إلى القواعد األمريكية، بل كأيدير ج

 م من إعبلف بوش بأف الحرب صليبية.سلطاف في الخرج، ىذا على الرغ
كاإلرىاب الذم تقصده أمريكا ال يخفى على أحد، إنها تقصد الجهاد كالدفاع عن أراضي المسلمين 

ريكا جعلت ىذه كأعراضهم كدمائهم، فكل من كقف في كجو المشركع األمريكي الجديد فهو إرىابي، فأم
 الصليبي الحتبلؿ أراضي المسلمين. الدعول غطاءن تمرّْري عليها مشركعها

كاإلرىابي في القاموس األمريكي ىو كل مسلم شريف عزيز النفس ال يعطي الدنية في دينو كال يرضى باحتبلؿ 
ان كأطفاالن في إندكنيسيا كجزر الملوؾ كأفغانستاف كالعراؽ  أرضو، كأما الذم يقتل المسلمين رجاالن كنساءن كشيْو

كالشيشاف كالصوماؿ فهو رجل سبلـ يستحق المعونة كالتأييد من أمريكا،  ككاهلل الذم ال إلو غيره إٌف كل من 
كقف مع أمريكا في حربها على العراؽ أك أفغانستاف أك الصوماؿ فهو شريك لها في محاربة اإلسبلـ كمعين لها 

مو حكم أمريكا كىو الكفر، كسأكضح ذلك باألدلة كأقواؿ العلماء بعد أف على استعمار أراضي المسلمين كحك
 أذكر كبلـ المؤلف.

كمن العجيب أف بعض الذين أغمضوا أعينهم عن الػواقع الواضػح كصمُّوا آذانهم عن األْبار المتواترة في 
مع كثرتها كتواتػرىا كتصريح  حقيقة مناصػرة السعوديػة كمظاىرتها للكفار على المسلمين ال يقبلوف ىػذه الحقيقة
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الطواغيت في السعودية على بعضها كتصريحهم بوقػوفهم التاـ مع أمريكا في محاربة اإلرىاب، كفتح أراضي 
السعودية لها في بداية الحرب الصليبية الجديدة كالتي صٌرح بها بوش في أكثر من محفل بأنها حرب صليبية، 

تاـ مع أمريكا في كسائل إعبلمهم المرئية كالمسموعة كالمقركءة عقب فقد صٌرح طواغيت السعودية بوقوفهم ال
أحداث الحادم عشر من سبتمبر، كذلك أعانوا الحكومة اللبنانية النصرانية النصيرية الرافضية على إْواننا أىل 

للحكومة  التوحيد في مخيم نهر البارد كصرحوا في كسائل إعبلمهم بوقوفهم مع الحكومة اللبنانية كأف السيادة
اللبنانية كنقلت كسائل اإلعبلـ السعودية احتفاالن أقامتو الحكومة اللبنانية شكران كإشادة بموقف الحكومة السعودية 

 حاربة أىل التوحيد في نهر البارد.في م
مقدار الدمار كالخراب الذم حٌل بمخيم نهر البارد في ْبلؿ  -بسبب التكتم اإلعبلمي-كلعلك لم تعلم 

ر، فقد استخدمت الحكومة اللبنانية بمعاكنة الحكومة األمريكية كالحكومة السعودية أسلحة محرمة أربعة أشه
دكليان، ككانت تقصف المخيم يوميان بألف كمائتي صاركخ في عشر ساعات متواصلة بمعٌدؿ مائة كعشرين صاركخ 

بلؿ األربعة أشهر دٌمرت المخيم بالكامل كقيٌدر حجم الدمار ب  ما يقارب ثبلثة عشر مليار دكالر.في الساعة، ْك
فهذه األْبار التي نطق بها الطواغيت أنفسهم أك نطػق بها أسيادىػم أك نقلت بالتواتر ال يقبلها من أعمى بصره 
عن الػواقع بل ىػو يزيد على ذلك باتهاـ كتجريح من يأْػذ بهذا األمػر الواضح الصريح كيحكم بو، كتجده ينكر 

طلب األدلة على ذلك كيأمر بالتثبت بينما تجػده يحكم على المجاىػدين كيتهمهم كيرميهم ىػذا األمر الواضح كي
بكل نقيصة عندما يأتيو ْبر مػن كسائل اإلعػبلـ العميلة أك من بعض األفػراد المخالفين للمجاىدين، بل تجػده ال 

لـو عليهم قبل أف يتثبت، مع أٌف يكاد يسمع بانفجار أك قتل للمدنيين إال كيػتَّهم بذلك المجاىدين كيلقي ال
التثبت فيما يحصل كيينسب إلى المجاىدين ال يكوف عبر كسائل اإلعػبلـ المعادية للمجاىدين كالعميلة لليهود بل 
ييػرجع في ذلك إلى إصداراتهم كتقاريػرىم كبياناتهم لمعرفة الحقيقة، كمن لم يكن مستعٌدان للبحث عن بيانات 

 كلم ييكٌلف نفسو البحث عػن ذلك فليتق اهلل كال يىخيض في أعراض المجاىدين.المجاىدين كتصريحاتهم 
كالحق ما بل كصرحت بذلك بعض الصحف الغربية الكافرة،  :]التي ذكرىا في قولو كعلى قاعدة المؤلف

 شهدت بو األعداء[.
 ؟ىي الصحف الغربية التي صرحت بأف الحكومة السعودية لم تساند أمريكا أكالن نقوؿ: ما

 ة السعودية ألمريكا!ػة الحكومػرت لنا اسم الصحف أك نقلت لنا ما قالتو تلك الصحف في نفي معاكنػىبلٌ ذك
كال نحتاج إلى كثير عناء في الرد على ىذه المهاترات فلقد أصبح ىذا األمر معلومان لدل األعمى كالبصير، 

 أة الحكومة السعودية ألمريكا.كالذكي كالبليد، حتى النساء في بيوتهن لم يعد يخفى عليهن موط
 ثٌم ىاؾ شهادة بعض الصحف الغربية كالقادة الغربيين:
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[: كىو يتحدث عن لقاء األمير بندر بن سلطاف بالرئيس ػ  يقوؿ بوب ككد كارد في كتابو الشهير]ْطة الهجـو
لة ْاصة من ] سٌلم بندر بن سلطاف الرئيس بوش رساََِِاألمريكي بوش في الخامس عشر من نوفمبر لعاـ 

 كلي العهد السعودم األمير عبد اهلل بخط اليد بالعربية كمرفق بها ترجمة إنجليزية.
كنحن على اتصاؿ مستمر معكم على أعلى المستويات فيما يتعلق بما  ُْٗٗثٌم قاؿ بندر لبوش: منذ عاـ 

بلؿ تلك الفترة كنا نتطلع إلى جدّْ  يٌة من جانبكم كاف يجب أف يتطلب عملو تجاه العراؽ كالنظاـ العراقي، ْك
 تتمثل في العمل سويان على صياغة ْطة مشتركة للتخلص من صداـ.

اقترح الملك فهد على الرئيس كلنتوف عملية ْاصة سٌرية مشتركة سعودية أمريكية لئلطاحة  ُْٗٗففي عاـ 
ي عمليات مشتركة على بوش إنفاؽ ما يصل إلى مليار دكالر ف ََِِبصداـ، كما اقترح كلي العهد في أبريل 

 مع المخابرات المركزية)السي أم إيو(.
أضاؼ بندر: كفي كل مٌرة نلتقي نيفاجأ بأف الواليات المتحدة تسألنا عن رأينا فيما يمكن عملو تجاه صٌداـ 

 حسين.
 إف تلك األسئلة تجعلنا نبدأ بالشك في جٌدية أمريكا تجاه مسألة تغيير النظاـ في العراؽ.    
ا سيادة الرئيس نريد أف نسمع منك مباشرة عن نٌيتك الجاٌدة بشأف ىذا الموضوع حتى نيهيأ أنفسنا كاْلف ي    

 كننسق بما يجعلنا ننفذ القرار السليم القائم على صداقتنا كمصالحنا.
كلذلك حتى نحمي مصالحنا المشتركة نريد منك في ىذا الوضع الصعب أف تشارؾ بجٌدية في حل مشكلة     

 كسط....الشرؽ األ
 فرٌد عليو بوش شاكران آراء كلي العهد السعودم كمعتبرهي صديقان كحليفان عظيمان.    
 ككعده بأنو إذا استخدـ القوة العسكرية في العراؽ فسيعني ذلك نهاية النظاـ الراىن.    
رز كرامسفيلد، كقبيل الحرب اجتمع بندر بن سلطاف بػ)تشيني( في مكتبو كمعو ماي ََِّثم في يناير لسنة     

ككاف من أغراض اللقاء إقناع بندر بأف يتم إرساؿ القوات األمريكية عبر األراضي السعودية، كأف عمليات اإلسناد 
كالدعم في مجاالت اإلنقاذ كإعادة التزٌكد بالوقود لن تكوف كافية من البلداف الخمسة األْرل المتاْمة للحدكد 

ميل سوؼ تكوف حاسمة، إذ بدكنها ستكوف فجوة ََٓدية العراقية الممتٌدة العراقية، كبالتالي فإف الحدكد السعو 
 عمبلقة في الوسط.

سرم  (noforn)ككاف )مايرز( جالسان على حافة الطاكلة كأْرج من حقيبتو ْارطة كبيرة مكتوب عليها    
 طبلع بندر عليها.للغاية، كتعني )نوفورف( مادة سرية ال يجوز ألم مواطن أجنبي االطبلع عليها، كقد تم إ
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لتفت إلى تشيني كقاؿ: أصبحتي اْلف مقتنعان بأف ىناؾ شيئان أستطيع نقلو إلى فيما كاف بندر يهم بالمغادرة ا    
األمير عبد اهلل، كأعتقد أنني أستطيع إقناعو غير أنني ال أستطيع أف أذىب كأقوؿ لو أف تشيني كمايرز كرامسفيلد 

 من الرئيس.قالوا، إف علٌي أف أنقل رسالة 
 كفي اليـو التالي اتصلت )رايس( ببندر تدعوه إلى لقاء مع الرئيس.    
قاؿ لو بوش: إنو كاف يتلقى نصائح كتقارير تؤكد أنو مرشح في حاؿ كقوع الحرب إلى التصارع مع ردكد أفعاؿ     

األمر ككعده بأنو لن يحصل عربية كإسبلمية ىائلة قد تيعٌرض المصالح األمريكية للخطر، كلكٌن بندر ىٌوف عليو 
 ذلك.

كيرل الكاتب: أف بندر كاف يعلم أف بلده قادر على توفير غطاء لوصوؿ القوات األمريكية عبر أغبلؽ مطار     
الجوؼ المدني في الصحراء الشمالية، ميطيّْران حٌوامات سعودية ليبلن كنهاران بوصفها دكريات حدكد ركتينية لمٌدة 

د ذلك، فتستطيع القوات الخاصة األمريكية إنشاء قواعد لها غير الفتة لكثير من أسبوع ثم االنسحاب بع
 األنظار.[.

سرية في  بفتح قاعدة عسكرية تقامأما السعودية فقد  ما يلي:] صحيفة نيويورؾ تايمز األمريكيةجاء في ػ     
ْل العراؽ. ككانت السلطات دا عرعر، للقوات األمريكية الخاصة دلتا فورس كتسهيل مهامها للقياـ بعمليات

  .منع تدفق البلجئين العراقيين ألراضيها السعودية قد أغلقت المنطقة في كجو المسافرين تحت ذريعة

ألمانيا متعاكنة كليست حليفة في الحرب ضد صداـ، إال أف السعودية  كمع أف الواليات المتحدة اعتبرت    
 .[الصامتين". ف عن دكرىما، كلهذا كصفتهما أمريكا بػ"الحليفينمتعاكنتين كلكنهما ْشيتا من الكش كمصر كانتا

مير بندر بن ألكصف صاحب السمو الملكي ا:(ََِِ/َُ/ُُ-ُِّْ/ٖ/ْ: نيويورؾ )الجمعة الرياضػ     
مني بين المملكة كالواليات المتحدة في ألسلطاف سفير ْادـ الحرمين الشريفين لدل الواليات المتحدة التعاكف ا

 .لى مستول غير مسبوؽ كيحقق نتائج مهمةإرىاب بأنو يتم عن كثب ككصل إلد االحرب ض
دلى بها المدير أثر الشهادة التي إففي بياف صحافي من سفارة ْادـ الحرمين الشريفين في كاشنطن صدر     

لس ماـ لجنتي االستخبارات بمجأمريكي، "إؼ.بي.آم" لويس فريو ألالسابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي ا
ثنى فيها على التعاكف المتين كالمستمر بين المملكة العربية أالشيوخ كمجلس النواب في الكونغرس كالتي 

ف مستول تعاكننا الحالي مع إمير بندر بن سلطاف: ألالسعودية كالواليات المتحدة قاؿ صاحب السمو الملكي ا
مريكية، تعمل معان ألاالستخبارية، السعودية كا منية كالسلطاتألجهزة األالواليات المتحدة غير مسبوؽ من قبل فا

 رىاب".إلعن كثب كتحقق نتائج مهمة في الحرب ضد ا
ف عبلقات الثقة بين الجانبين إماـ لجنتي الكونغرس، يـو الثبلثاء الماضي، أككاف لويس فريو قاؿ في شهادتو     

 مير نايف بن عبدألب السمو الملكي امريكي قوية جدان مثنيان في ىذا الصدد على كل من صاحألالسعودم كا
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 مير بندر بن سلطاف سفير المملكة في كاشنطن للدعم البلألالعزيز كزير الداْلية كصاحب السمو الملكي ا
منية في البلدين. كتذليل كل العقبات التي قد تقف في طريقها ألجهزة األمحدكد من قبل سموىما لعمل كتعاكف ا

 رىاب.إلفي حربها ضد ا
سبتمبر المركعة،  ُُ:بعد أحداث  أصدرت السفارة السعودية في الواليات المتحدة األمريكية البياف اْلتيػ     

المملكة العربية السعودية شريك كامل في ىذا دكلة لمكافحة اإلرىاب.  ََُتم تشكيل تحالف يضم أكثر من 
ـ بعنواف "أشكاؿ اإلرىاب ََِِمايو  ُِ، كقد أصدر مكتب منسق مكافحة اإلرىاب تقريران في التحالف

اب كتجاكبت بشكل ػالمملكة العربية السعودية أعادت تأكيد التزامها بمكافحة اإلرى»العالمي" نٌص على أف: 
دة كطالباف، كقد أداف الملك، ككلي ػم جهود التحالف ضد تنظيم القاعػراءات فعلية لدعػإيجابي مع مطالب بإج

 «بلـ الرسمية علنان كبصورة مستمرة اإلرىاب.ػككسائل اإلع ن قبل الحكومةكالزعماء الدينيوف المعينوف مالعهد 
سبتمبر، اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية عدة إجراءات لمحاربة اإلرىاب العالمي. كفيما  ُُكمنذ     

ة األمريكية، ولين في اإلدار ئيلي أمثلة مادية على ىذه اإلجراءات مأْوذة من تصريحات للقادة السعوديين، كمس
كمقاالت صحفية كإصدارات إعبلمية رسمية، تؤكد جميعها على الجهود في الحرب على اإلرىاب التي بذلتها 

 حكومة المملكة العربية السعودية. كيشمل التقرير الملخص ما يلي:
 التعاكف الدكلي.-
 االعتقاؿ كالتحقيق مع المشتبو بهم.-
 لخيرية.إجراءات تم اتخاذىا بخصوص الجمعيات ا-
 تجميد الممتلكات للمشتبو بارتباطهم باإلرىاب.-
 إجراءات قانونية كتنظيمية لمكافحة اإلرىاب.-
 مبادرات أْرل مرتبطة بمكافحة اإلرىاب.-
التعاكف الدكلي: إف التعاكف مع جهات متعددة أساسي لبلنتصار على اإلرىاب. كقد دعمت السعودية جهودان -

بلؿ اتفاقيات بين أطراؼ متعددة كثنائية في الحرب على اإلرىاب، كىي ملتزمة دكلية كإقليمية متعددة من ْ
بالتعاكف مع حكومات الواليات المتحدة كأكركبا كآسيا كمع األمم المتحدة لضماف تبادؿ المعلومات بسرعة 

 كفعالية قدر اإلمكاف.

 إجراءات محددة:
ىاب تتألف من عناصر في االستخبارات كالجهات تحتفظ السعودية كالواليات المتحدة بلجنة لمكافحة اإلر  -

األمنية األْرل، كيلتقي ىؤالء بشكل منتظم لتبادؿ المعلومات كالمصادر ككضع ْطط عمل للقضاء على 
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الشبكات اإلرىابية. كتسعى المملكة العربية السعودية إلى تقوية التعاكف بين المملكة كالواليات المتحدة من 
 .ْبلؿ الزيارات المتبادلة

الجهات الحكومية السعودية كالبنوؾ السعودية مطالبة بالمشاركة في المؤتمرات كالندكات الدكلية حوؿ  -
مكافحة اإلرىاب كمكافحة تمويلو. كقد استضافت المملكة العربية السعودية عددان من ىذه المؤتمرات كالندكات 

( التي أنشأتها الدكؿ FATFل المالي )التي تناقش مكافحة اإلرىاب. كالسعودية أيضان عضو في كحدة العم
 ـ.ُٖٖٗ( عاـ G-7السبع الكبرل )

توصية  َْ -صادقت المملكة العربية السعودية على كأكملت كسلمت استبياف التقويم الذاتي المتعلق باؿ -
( حوؿ منع غسيل األمواؿ. كقد صادقت السعودية على كسلمت استبياف التقويم الذاتي FATFلمجموعة )

 ( حوؿ تمويل اإلرىاب.FATFبالتوصيات الثماني الخاصة لمجموعة ) المتعلق
تتبادؿ مؤسسة النقد السعودية المعلومات حوؿ غسيل األمواؿ كنشاطات تمويل اإلرىاب مع الجهات األْرل  -

ؿ المشرفة على البنوؾ كمع الجهات األمنية. كما أنشأت مؤسسة النقد السعودية لجنة للقياـ بالتقييم الذاتي حو 
(، كقد تم تسليم استبيانات التقويم الذاتي ىذه، كقد دعت المملكة العربية السعودية FATFااللتزاـ بتوصيات )

(FATF إلجراء تقييم متبادؿ في أبريل )ََِّ.ـ 
اعتقاؿ المشتبو بهم كالتحقيق معهم: تعمل أجهزة االستخبارات كاألجهزة األمنية السعودية عن قرب مع  -

ة كاإلنتربوؿ كالدكؿ األْرل من أجل الكشف كالتحقيق مع المشتبو بهم، كتوقيفهم إذا لـز الواليات المتحد
 األمر.

شخص. كقد شارؾ عدد من ىؤالء في الحرب في  َََِحققت المملكة العربية السعودية مع أكثر من  -
 أفغانستاف ْبلؿ الغزك السوفيتي، ككذلك في البوسنة كالشيشاف.

 بهم قيد االعتقاؿ حاليان للتحقيق معهم.ىناؾ عدد من المشتبو  -
قامت االستخبارات السعودية كالجهات األمنية األْرل بكشف كاعتقاؿ ْلية تتألف من سبعة أشخاص مرتبطة  -

بتنظيم القاعدة، ككاف عناصر الخلية يخططوف للقياـ بهجمات إرىابية على منشآت حيوية في المملكة. كقد تم 
ولة عن محاكلة إسقاط طائرات حربية أمريكية في قاعدة ئككانت ىذه الخلية مسوداف، ترحيل رئيس الخلية من الس

 باستخداـ صواريخ أرض جو يتم إطبلقها من فوؽ الكتف. األمير سلطاف
 مشتبهان بانتمائهم للقاعدة. ُٔتفاكضت المملكة العربية السعودية بنجاح مع إيراف لترحيل  -
انة األمريكية كالسعودية بتجميد حسابات فركع الصوماؿ كالبوسنة ـ، قامت كزارة الخز ََِِفي مارس  -

لمؤسسة الحرمين اإلسبلمية التي مركزىا في السعودية. كبينما يكرس المركز الرئيسي لهذه الجمعية الخيرية 
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في الصوماؿ كالبوسنة  ارتأت السعودية كالواليات المتحدة أف فركعهاالخاصة نشاطاتو لمساعدة المحتاجين، 
 دعم نشاطات إرىابية كمنظمات إرىابية مثل القاعدة كاالتحاد اإلسبلمي كغيرىما.ت

كفي عمل مشترؾ آْر لمكافحة اإلرىاب، اتخذت السعودية كالواليات المتحدة ْطوات لتجميد ممتلكات  -
أمواؿ  أحد كبار مساعدم بن الدف كىو كائل حمزة جليداف، كىو سعودم فار من العدالة يعتقد أنو قاـ بتسريب

 لتنظيم القاعدة. كقد عمل جليداف مديران التحاد الرابطة كمنظمات أْرل.
بالعمل مع الواليات المتحدة ْبلؿ السنوات القليلة الماضية ساعدت السعودية في كشف شبكة من أكثر من  -

ؽ األكسط شركة استخدمها أسامة بن الدف لتحريك األمواؿ حوؿ العالم. ككانت الشركات موجودة في الشر  َٓ
دكلة كقد تم إغبلؽ ىذه  ِٓكأكركبا كآسيا كجزر الكاريبي. كقد تم اكتشاؼ شبكة مالية معقدة منتشرة في 

 الشبكة فعليان.

( على ْطة عمل مشددة تهدؼ إلى القضاء على G-20صادقت السعودية، كونها عضوان في مجموعة ) -
لسعودية فخورة بكونها رائدة في كضع ىذه الخطة كا ،كتجميد، الممتلكات اإلرىابية في جميع أنحاء العالم

كتطبيقها كأىدافها الرئيسية لسياسات الواليات المتحدة كالسياسات الدكلية للتعامل مع اإلرىاب حاليان كفي 
 المستقبل.

لهما المشترؾ الثاني الذم استهدؼ كائل مـ، قامت كزارة الخزانة األمريكية كالسعودية بعََِِفي سبتمبر  -
جليداف، أحد مساعدم بن الدف الذم قٌدـ لو مساعدات مالية كلوجستية، كقامتا بتجميد أموالو كممتلكاتو  حمزة
 علنان.

يوما بتحضير كتسليم تقرير عن المبادرات كاإلجراءات التي اتخذتها المملكة فيما  َٗتقـو المملكة كل  -
 متحدة كفقان لطلب ىذه اللجاف.يتعلق بمكافحة اإلرىاب إلى لجاف مجلس األمن التابع لؤلمم ال

 دعمت المملكة المتطلبات التالية لعدة قرارات لؤلمم المتحدة تتعلق بمكافحة اإلرىاب: -
 .ُِٕٔتجميد أمواؿ كممتلكات أْرل لنظاـ طالباف كفقا لقرار مجلس األمن رقم  -
 .ُّّّتجميد أمواؿ أشخاص تم ذكر أسمائهم في قائمة كفقا لقرار مجلس األمن رقم  -
حوؿ تقديم تقرير إلى ُّّٕالتوقيع على الميثاؽ الدكلي لمكافحة كتمويل اإلرىاب كفقا لقرار مجلس األمن  -

 .ُّّٕلجنة مجلس األمن حوؿ تطبيق أنظمة كتعليمات القرار 
 .َُّٗتقديم تقرير إلى مجلس األمن حوؿ تطبيق القرار  -
ـ كالمتعلق بتمويل النشاطات ََُِسبتمبر  ُِريخ تا ُّٖٔتدعم السعودية أيضا كتطبق القرار األْير  -

 اإلرىابية.
 . [ـََِِديسمبر  ٓ( السنة الثالثة ػ الخميس الموافق ٕٕٗجريدة الوطن السعودية ، العدد )]المصدر 
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اإلْبارية إف إدارة بوش قررت غزك  CNNفي مقابلة مع محطة الرئيس األمريكي السابق بيل كلينتوف كقاؿ ػ     
بمفردىا تقريبا كقبل اكتماؿ عمليات التفتيش الدكلية بدكف حاجة ملحة حقيقية كبدكف دليل على كجود العراؽ "

 أسلحة دمار شامل في العراؽ".
كذكر أف الحرب على العراؽ حولت انتباه الواليات المتحدة من الحرب على اإلرىاب "كقوضت فرص أم     

 دعم كاف من الممكن أف نحصل عليو".
يجب أف يفهم األميركيوف ما يلي ... في كل يـو من أياـ السنة تتوجو حكومتهم إلى السوؽ كتقترض كقاؿ "    

فض الضرائب في  األمواؿ من بلداف أْرل لتمويل الحرب على العراؽ كأفغانستاف كآثار اإلعصار كاترينا ْك
 الواليات المتحدة".

من قبل. لم يحدث "في تاريخ جمهوريتنا أف مولنا نزاعا كأشار إلى أف الواليات المتحدة "لم تفعل ذلك مطلقا     
ككوريا  كالسعوديةعسكريا باقتراض األمواؿ من مكاف آْر". كأضاؼ "نعتمد على الياباف كالصين كبريطانيا 

 [الشرؽ األكسط -الجزيرة ]إلقراضنا الماؿ".
أشاد إف الرئيس األمريكي جورج بوش قالت ككالة األنباء السعودية يـو الجمعة  -دبي ركيترز ػ كفي صحيفة     

 بتعاكف السعودية في مكافحة الجماعات اإلرىابية التي قاؿ إف ىدفها الوقيعة بين البلدين الحليفين.
سبتمبر أيلوؿ الماضي. كاتهمت كاشنطن  ُُكتركزت األنظار على العبلقات األمريكية السعودية منذ ىجمات 

شخصا ْطفوا  ُٗسعوديا كانوا بين  ُٓكلية عن الهجمات كقالت إف أسامة بن الدف السعودم المولد بالمسؤ 
 .الطائرات التي استخدمت في الهجمات على مبنى مركز التجارة العالمي ككزارة الدفاع األمريكية

كنقلت ككالة األنباء السعودية عن برقية بعث بها الرئيس األمريكي إلى العاىل السعودم الملك فهد القوؿ     
سبتمبر ضمن  ُُلي أف أعبر لكم مرة أْرل عن ْالص تقديرم للدعم الذم قدمتو حكومتكم منذ "اسمحوا 

 حربنا المشتركة ضد القول اإلرىابية التي تسعى إلى التفريق بيننا."
 كبعث بوش البرقية بمناسبة عيد األضحى.    
ألحداث اإلرىابية المؤسفة التي كقعت أف "اكقالت الوكالة إف الملك فهد رد على البرقية بقولو إنو كاثق من     

 في الحادم عشر من شهر سبتمبر لن تؤثر بأم حاؿ على عبلقاتنا التاريخية مع الشعب األمريكي الصديق."
كنددت الرياض بالهجمات التي تعرضت لها الواليات المتحدة كقاؿ مسئولوف سعوديوف إف السعوديين الذين 

ألسامة بن الدف الذم يطالب منذ كقت طويل بطرد القوات األمريكية هم تورطوا في الهجمات ىم ضحايا مغرر ب
 من السعودية.

 للغاية كثيق اتصاؿ علي األمريكية اإلدارة أف األمريكي الخارجية كزير باكؿ كولن أعلن:  محيط - كاشنطنػ     
 في كالقيادات السعودية ةكالقياد الثاني اهلل عبد الملك األردني كالعاىل مبارؾ حسني محمد المصرم بالرئيس
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 المؤيد االئتبلؼ علي للحفاظ طيبة بمهمة - أسماه بما - قامت المتحدة الواليات أف إلي مشيرا الخليج دكؿ
 .اإلرىاب ضد الحرب في لها
: بدأت السعودية حملة عبلقات عامة قوية إلصبلح عبلقاتها ََِِ/ِ/ٗ –كاشنطن )ركيترز( ػ كفي صحيفة     

سبتمبر كتتمثل أدكات  ُُلمتحدة بعد انتقادات ألسلوب تعاملها مع التطرؼ في أعقاب ىجمات مع الواليات ا
السعودية في ىذه الحملة في إجراء مزيد من المقاببلت اإلعبلمية كعقد ندكات كإقامة حفبلت عشاء الخاصة 

، ة منذ زمن بعيد بين البلدينلقائملتخفيف التوترات كإقناع النخبة في كاشنطن بأف الرياض ملتزمة حقا بالعبلقة ا
كتولى األمير عبد اهلل كلي العهد كالحاكم الفعلي للمملكة مبادرة تحسين العبلقات حيث كصف الواليات 

 المتحدة بالصديق كأسامة بن الدف بالمنحرؼ.
الوضع في العصر : اعتبر كزير الخارجية السعودم األمير سعود الفيصل أنو من "غير المعقوؿ تشبيو صحيفة ػ     

فلسطين بأفغانستاف." ك قاؿ الوزير في حديث مطوؿ لمجلة نيوزكيك األمريكية مخاطبا الصحفي األمريكي:" لقد 
أرسلتم جنودكم )إلى أفغانستاف( ك "نظفتم" القواعد. ماذا فعلت الواليات المتحدة في أفغانستاف ؟ لقد أرسلت 

ألفغاني على استعادة حريتو من استبداد طالباف. فهل المساعدات إلى الشعب األفغاني. لقد ساعدت الشعب ا
يفعل شاركف ىذا في فلسطين؟ ك قاؿ األمير السعودم أف اإلسرائيليين يقولوف أف بوش يرل أف الوضع في 

"ليسوا يحاربوف اإلرىاب ىناؾ...ليس ىناؾ كجو الشبو  -اإلسرائيليين  -فلسطين مثلو مثل أفغانستاف. لكنهم 
 .يفعلو شاركف ك ما يفعلو بوش )في أفغانستاف( األْبلقي بين ما

كنفى المسئوؿ السعودم تلقي حركة حماس أم مساعدة من السعودية ك قاؿ أف السلطات "كضعت قوانين     
أطلع عليها الجميع بما في ذلك الواليات المتحدة تمنع منح تبرعات أك أم دعم آْر إلى غير السلطة 

 .الفلسطينية."
 داء حوؿ التعاكف السعودم األمريكي في محاربة المجاىدين الصادقين الصامدين.ىذه شهادات األع

كاسألوا أىل الجوؼ كعرعر كالخرج كحفر الباطن كتبوؾ عن القواعد األمريكية كانطبلؽ الطائرات األمريكية     
 فإٌف عندىم الخبر اليقين.

 !الحق ما شهدت بو األعداءكعلى قاعدة المؤلف نقوؿ:     
د يقوؿ البعض: إف السعودية كقفت مع األمم الملحدة كأعانتها على اإلرىاب كال يعتبر ىذا من إعانة الكفار ق    

 على المسلمين .
 فالجواب من كجهين:
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أين السعودية من اإلرىاب األمريكي في العراؽ كالصوماؿ، كاإلرىاب اليهودم في فلسطين،  الوجو األكؿ/    
كداغستاف ككوسوفا، كاإلرىاب الفرنسي في الجزائر، كاإلرىاب الهندم في الهند  كاإلرىاب الركسي في الشيشاف

 ككشمير، كاإلرىاب الصيني في تركستاف الشرقية، كاإلرىاب الصليبي في الفلبين كإندكنيسيا كجزر الملوؾ؟
 أليس من اإلرىاب تقتيل المسلمين كانتهاؾ أعراضهم كفتنتهم عن دينهم؟    
 السعودية مع المجاىدين لنصرتهم على اإلرىابيين؟فلماذا لم تقف     
الدفاع عن دينهم كأرضهم أـ أف اإلرىاب ال يكوف إال عندما يقـو المستضعفوف المظلوموف من المسلمين ب    

 أْذ الثأر من الكافرين المتجبرين؟كعرضهم، ك 
اإلرىاب إنما ىي حرب على اإلسبلـ  / لقد علم الصغير كالكبير، كالذكي كالبليد، أف الحرب علىالوجو الثاني    

 كالمسلمين كيدؿ على ذلك:
 ُِِْ/ ٔ/ِٖفقاؿ في مؤتمر صحفي يـو األحد  –كقد أنطقو اهلل  –أف الرئيس األمريكي صرح بلسانو  -ُ

ًت اٍلبػىٍغضىاءي ًمٍن  (، كلكن ىيهات ، د حاكلوا االعتذار عن ىذه الكلمة. كقىػ: )ىذه الحملة صليبية ( قىٍد بىدى
 ( .ُُٖ)آؿ عمراف: من اْلية فٍػوىاًىًهٍم كىمىا تيٍخًفي صيديكريىيٍم أىٍكبػىري (أى 

أف ما ذكره )بوش( قد قالت نحوه شمطاء بريطانيا )تاتشر( ، كرئيس كزراء إيطاليا )برلسكوني( بعد ىذا  -ِ
لفظ )برلسكوني( :  ، ككاف -ال على اإلرىابيين المزعومين  -الحادث بأياـ ، فقد تكلموا على الدين اإلسبلمي 

"كما دامت الحملة موجهة ضد اإلرىاب، دين يرفض التىعددية كيدعو للعنصرية كييشجع اإلرىاب اإلسبلـ"
 كاإلسبلـ يشجع اإلرىاب ، فالنتيجة معركفة !! .

قوطع ْبللها  –دقيقة  ّْلمدة   –بعد أحػداث الثبلثاء  –أف )بوش( ألقى كلمة أمػاـ )الكونجػرس( -ّ
تحدث فيها عن حملتو ضد اإلرىاب ، ككاف كبلمو في الحقيقة على )اإلسبلـ( ، فإنو تكلم  –مرة  ِٗبالتصفيق 

فتكلم على منعهم حلق اللحى ، كفرضهم الحجاب ،  –كليس على طالباف  –على الشريعة التي تطبقها )طالباف( 
ـ ، كمن شريعة النبي محمد بن عبد كمنعهم للموسيقى كالغناء كالرقص ، كنحو ذلك ، كىذه كلها من تعاليم اإلسبل

 ال شريعة )المبل محمد عمر( فبل اْتصاص لطالباف بها !. اهلل 

أف األلفاظ التي يستخدمها )بوش( كزبانيتو في ىذه الحرب ىي ألفاظ )توراتية( ؛ مثل تعبيرات )الحرب ضد  -ْ
 وىا من األلفاظ .الشر( ، ك )قول الخير ضد قول الشر( ، ك )حرب الطيبين ضد األشرار( كنح

عضهم ، كضربوا بعضان آْر ، كآذكا بالتضييق على المسلمين ، فقتلوا بأف الشعب األمريكي ك )الغربي( قاـ -ٓ
آْرين ، كأحرقوا مساجد ، كغير ذلك ، مع العلم أف ىؤالء كلهم ال ذنب لهم في ىذا الحادث ، بل اإلرىابيوف 

جميعان يشتركوف في كصف )اإلسبلـ( ، كىكذا فعلت حكوماتهم  الذين يزعمونهم في كهوؼ أفغانستاف ، كلكنهم
 أيضان ، فقاموا باعتقاالت عشوائية للمئات من المسلمين.
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أف الصحفيين األمريكاف كغيرىم قد صرحوا بأف ىذه الحرب حرب على اإلسبلـ ، كمن ذلك : ما كتبو  -ٔ
( ناشوناؿ ريفيو مجلة )اإلسبلـ( ، كما كتبتو  لىعلى اإلرىاب إنها ع)ديفيد سيلبورف( بعنواف )ىذه الحرب ليست 

متنا غزتها طائفة متطرفة "أ ( ، كمما قالتو في ىذا المقاؿ : ببلدىم فيفلنغزىم  الحرب : ) إنها تحت عنواف
. كمن ذلك ما جاء في  "ة المسيحي إلىعلى التحوؿ  إجبارىمقتل قادتهم ك ببلدىم ك  فيعلينا غزكىم  ، مجرمة
 /َُ /ٕمع عدد األحد  )نيويورؾ تايمز( الرئيس على المجلة األسبوعية التي تصدرىا جريدة  المقاؿ عنواف

على الغبلؼ "من يقوؿ إنها ليست  المختصركالعنواف ،  ست صفحات ، فيإنها حرب دينية" : " يقوؿ  ََُِ
كالمقاالت  .ب دينية ذكر فيها أف ىذه الحرب حر  ، سوليفافالمقاؿ الطويل أندرك  ىذا كتب، كقد  عن الدين؟" 

 في ىذا الباب كثيرة .

 ( ىدفان ، ككلها أىداؼ إسبلمية !.ِٕ) ػأف )أمريكا( حٌددت أىداؼ الحملة األكلى ب -ٕ

( دكلة ، فإذا ٔٓ( دكلة ، كعدد الدكؿ اإلسبلمية )َٔأنهم ذكركا أف عدد الدكؿ التي ترعى اإلرىاب ) -ٖ
 ية كالفلبين كمقدكنيا كنحوىما بلغت ستين دكلة .أضفت عليها دكالن فيها حركات جهادية إسبلم

أنهم صرحوا أف ضرب )أفغانستاف( جزء )صغير( من حملتهم الشاملة ضد اإلرىاب ، فمن ذلك ما صرح بو  -ٗ
على ردان  ََُِ/َُ/ِِالموافق  ُِِْ/  ٖ/ ٓيـو األحد المشتركة  األركافرئيس قيادات  )ريتشارد مايرز(

ىذه حرب عالمية على كاف ىناؾ أىداؼ أْرل غير )أفغانستاف( فقاؿ : " ذا  إما و.بي.سي عإيسؤاؿ لمحطة 
يمكنني أكسع ،نفكر بشكل  فنحن طبعان  كلذلك، صغير ءمجرد جز  أفغانستافالدمار الشامل.  كأسلحة اإلرىاب
 ". بهذه الشمولية ننا منذ الحرب العالمية الثانية لم نفكرإالقوؿ 

 اء على )اإلرىاب( ، كزعموا أف الحركات التي حددكىا )حركات إرىابية( .أنهم زعموا أف ىدفهم القض-َُ
 كالسؤاؿ الذم يتضح من ْبللو ىذا الدليل ىو :

 لماذا تركوا حركات )إرىابية ( أْرل مثل :
 الجيش األحمر الياباني كىم )كثنيوف(. -
 الجيش الجمهورم األيرلندم كىم )كاثوليك(. -

 شيوعيوف(.جيش التحرير الكوبي كىم ) -

 اليمين المتطرؼ المسيحي في )أمريكا( كىم )بركتستانت(. -

 عصابات المخدرات في )أمريكا الجنوبية( . -

 عصابات )المافيا( في أكربا . كغيرىا ؟. -
ال شك أف الجواب ظاىر ، كىو أنهم إنما تركوىا النعداـ الوصف المشترؾ المطلوب في ىذه الحملة ىنا ،     

 . كىو )اإلسبلـ(
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أنهم ذكركا حركات إسبلمية مقاكمة لبلحتبلؿ األجنبي كالمجاىدين الكشميريين الذين يقاتلوف عباد البقر،  -ُُ
 ككالمجاىدين الفلبينيين الذين يقاتلوف النصارل ، كاعتبركىا حركات إرىابية.

ى كل دكلة إسبلمية أك إف كراء ىذه الحشود ما ىو أبعد من مجرد القضاء على رجل أك دكلة كإنما القضاء عل    
 في أم مكاف في مناطق المسلمين . ىدفو إْراج المحتل كتطبيق شرع اهلل،حركة إسبلمية أك جهاد إسبلمي 

أف الدكؿ الغربية منذ سقوط االتحاد السوفيتي كانتهاء ما يسمى بالحرب الباردة جعلوا )اإلسبلـ( ىو العدك  -ُِ
"أمريكا كاإلسبلـ هم ، كألفت في ذلك كتب كثيرة ، منها كتاب الرئيس لهم ، كقد صرح بذلك عدد من زعمائ

، ككما في كتاب نيكسوف "نصر ببل حرب" ،  السياسي صراع حضارات أـ تضارب مصالح" كمؤلفو فواز جرجس
كفيو قولو : "كفي العالم اإلسبلمي من المغرب إلى إندكنيسيا تخلف األصولية اإلسبلمية محل الشيوعية باعتبارىا 

 اة األساسية للتغيير العنيف " .األد
بعد سقوط  ُُِْسوالنا( أمين عاـ حلف شماؿ األطلسي سابقان في اجتماع للحلف عاـ ككما قاؿ )ْفير     

االتحاد السوفييتي " بعد انتهاء الحرب الباردة كسقوط العدك األحمر يجب على دكؿ حلف شماؿ األطلسي 
يما بينها كترفع أنظارىا من على أقدامها لتنظر إلى األماـ لتبصر عدكان كدكؿ أكربا جميعان أف تتناسى ْبلفاتها ف

 متربصان بها يجب أف تتحد لمواجهتو كىو األصولية اإلسبلمية" .
 ُُِْاـ دكؿ الكومنولث من عاـ كقاؿ الرئيس الركسي النصراني األرثوذككسي بوتين في آْر اجتماع لو أم    

طر الوحيد الذم يهدد العالم المتحضر اليـو كىي الخطر الوحيد الذم يهدد " إف األصولية اإلسبلمية ىي الخ:
نظاـ األمن كالسلم العالميين ، كاألصوليوف لهم نفوذ كيسعوف إلى إقامة دكلة موحدة تمتد من الفلبين إلى كوسوفو 

فإنها ستحقق ، كينطلقوف من أفغانستاف التي تعتبر قاعدة لتحركاتهم ، فإذا لم ينهض العالم لمواجهتها 
 أىدافها،كركسيا تحتاج إلى دعم عالمي لمكافحة األصولية في شماؿ القوقاز ".

 أف كثيران من ساسة أمريكا يؤمنوف بالمعركة العالمية الكبرل )ىرمجدكف(، كىي المعركة التي ستكوف بين -ُّ
ا كزير الدفاع الحالي ، كممن أشدىم في ىذقول الخير بزعمهم كىم )النصارل(، كقول الشر كىم )المسلموف(

كعبلقتو   حملة بوش الصليبية على العالم اإلسبلميلالبعد الديني ، كراجع تفاصيل كبلمهم في كتاب ))رامسفيلد(
 ( ليوسف الطويل .الكبرل إسرائيلبمخطط 

وش ىذه بعض األدلة، كما تركتو أكثر مما ذكرتو، كمن أراد التوسع فليراجع كتاب )البعد الديني لحملة ب    
 .بية الجديدة( لصبلح الدين الصليبية( للطويل ، ككتاب )حقيقة الحملة الصلي

فما حكم من أعاف الكفار في حربهم ىذه ، كتفاْر بالتزامو كمسارعتو كمبادرتو ، ككاهلل لو أف الصديق حيّّ بين     
عين ، كلكنها ردة كال أبا  في ذلك طرفة الخطاب أظهرنا لقدَّـ قتالهم على قتاؿ مسيلمة ، كلما راجعو عمر بن

 ]راجع كتاب دكلة التوحيد بين الوىم كالحقيقة[.بكر لها.
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/ أنو لو قدر حصولو فبل يتعجل في التكفير بو ؛ ألف لئلكراه مساغان ال سيما كالغلبة للدكؿ ِ]قاؿ المؤلف :
يمىاًف  ًإالَّ مىٍن أيٍكرًهى  الكافرة، فاإلكراه يكوف مانعان من التكفير كما قاؿ تعالى  ًئنّّ بًاأٍلً فإف قلت: إف  كىقػىٍلبيوي ميٍطمى

اإلكراه ال يقبل باإلجماع في إزىاؽ أنفس اْلْرين الستبقاء نفسو ؟ فيقاؿ: ىذا صحيح، لكن غاية ما في ىذا 
اإلجماع إثبات أف اإلكراه إلبقاء النفس مقابل إزىاؽ أنفس اْلْرين غير معتبر، كأف صاحبو آثم، لكن ليس معنى 

ليس مانعان من  –في ىذا  –أنو ال يكوف عذران في منع إلحاؽ الكفر بو، ففرؽ بين التأثيم كالتكفير، فاإلكراه  ىذا
 التأثيم لكنو مانع من التكفير.

 .-كما سبق بيانو   –/ إف التكفير بمطلق اإلعانة ال يسلم بو ألنو مسألة نزاعية ّ
فير باإلعانة ليس كفران لذات اإلعانة، كإليك تأصيل أف التك –فيما يظهر  –/ إف أصح أقواؿ أىل العلم ْ

 المسألة كبحثها :
 إف التعامل مع الكفار ليس كفران مطلقان  بل على درجات ثبلث :

هيٍم  الدرجة األكلى : معاملة كفرية كىي توليهم  : قاؿ تعالى  :  كىمىٍن يػىتػىوىلَّهيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍ صح قاؿ ابن حـز
هيمٍ  :عالىأف قولو ت إنما ىو على ظاىره بأنو كافر من جملة الكفار، كىذا حق ال   كىمىٍن يػىتػىوىلَّهيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍ

 81يختلف فيو اثناف من المسلمين ا.ىػ
كضابط الوالء الكفرم ) التولي ( : محبة الكفار ألجل دينهم أك نصرتهم ألجلو كالرضا بو، فإف كجدت نصرة 

 افع كإنما لحظ دنيوم فهو محـر كليس كفران.بدكف ىذا الد
من حديث على بن أبي طالبو رضي اهلل عنو في قصة كالدليل على ىذا الضابط ما ركاه الستة إال ابن ماجو 

" يا حاطب فقاؿ لو رسوؿ اهلل  حاطب بن أبي بلتعة إذ أرسل الرسالة إلى قريش يخبرىم بقدـك رسوؿ اهلل 
يّْ إني كنت امرأن ملصقان في قريش كلم أكن من أنفسهم ككاف من معك من المهاجرين ما ىذا " قاؿ ال تعجل عل

لهم قرابات يحموف أىليهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أف اتخذ فيهم يدان يحموف بها قرابتي 
" إنو صدقكم "    كما فعلت ذلك كفران كال ارتدادان عن دينو كال رضان بالكفر بعد اإلسبلـ فقاؿ رسوؿ اهلل

صريح  في أف مجرَّد فعل حاطب ليس كفران لذا قاؿ لم أفعلو كفران كال ردةن  فكبلـ حاطب مع إقرار رسوؿ اهلل 
عن الدين كلو كاف مجرد فعل حاطب كفران لما احتاج إلى قولو لم أفعلو كفران ألف مجرد الفعل كفره كما أنو ال 

.يصح لمستهزئ باهلل أف يقوؿ لم أقلو    كفران ألف مجرد االستهزاء كفره
فدْل حاطب في المخاطبة باسم اإليماف ككصفو بو،  كقاؿ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن :

كتناكلو النهي بعمومو كلو ْصوص السبب الداؿ على إرادتو مع أف في اْلية الكريمة ما يشعر أف فعل حاطب نوع 
فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل لكن قولو " صدقكم ْلوا سبيلو " ظاىر في  مواالة كأنو أبلغ إليهم بالمودة، فإف
                                                 

81
 ( 11/138المحمى )  
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أنو ال يكفر بذلك إذا كاف مؤمنان باهلل كرسولو غير شاؾ كال مرتاب، كإنما فعل ذلك لغرض دنيوم كلو كفر لما قيل 
بدر فقاؿ: اعملوا ما  " ْلوا سبيلو " ال يقاؿ قولو صلى اهلل عليو كسلم لعمر " كما يدريك لعل اهلل اطلع على أىل

ىو المانع من تكفيره ألنا نقوؿ لو كفر لما بقي من حسناتو ما يمنعو من لحاؽ الكفر  شئتم فقد غفرت لكم "
اًف فػىقىٍد حىًبطى عىمىليوي  كأحكامو، فإف الكفر يهدـ ما قبلو لقولو تعالى  يمى كىلىٍو  كقولو تعالى   كىمىٍن يىٍكفيٍر بًاأٍلً

انيوا يػىٍعمىليوفى أىٍشرىكيوا لىحى  هيٍم مىا كى (  كأما قولو كالكفر محبط للحسنات كاإليماف باإلجماع فبل يظن ىذا،   ًبطى عىنػٍ
هيٍم   ًر يػيوىادُّكفى مىٍن حىادَّ اللَّ  كقولو  كىمىٍن يػىتػىوىلَّهيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍ ًْ وى كىرىسيولىوي ال تىًجدي قػىٍومان يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اٍْل

… ى كقولو تعال  ا الًَّذينى آمىنيوا ال تػىتًَّخذيكا الًَّذينى اتَّخىذيكا ًدينىكيٍم ىيزيكان كىلىًعبان ًمنى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتى ابى ًمٍن يىا أىيػُّهى
صتو بالمواالة المطلقة العامة، فقد فسَّ   قػىٍبًلكيٍم كىاٍلكيفَّارى أىٍكلًيىاءى كىاتػَّقيوا اللَّوى ًإٍف كيٍنتيٍم ميٍؤًمًنينى  رتو السنَّة كقيَّدتو ْك

كأصل المواالة ىو الحبُّ كالنُّصرة كالصداقة كدكف ذلك مراتب متعددةه كلكل ذنبو حظو كقسطو من الوعيد 
 .82ػا.ى…كالذـ، كىذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة كالتابعين معركؼه في ىذا الباب كغيره 

 حاطب بن أبي بلتعة إبانةه للضابط الكفرم إذ قاؿ " كال رضان بالكفر بعد اإلسبلـ ". ثم في كبلـ
 فإف قيل: حكى بعض العلماء اإلجماع على أف مطلق اإلعانة كفر .

 حالتين : فيقاؿ: ىذا اإلجماع المحكي ما بين 
( كىمىٍن  و تعالى : صح أف قول -في المحلى  -األكلى / أف يكوف ْارج محل النزاع مثل قوؿ ابن حـز 

هيٍم  إنما ىو على ظاىره بأنو كافر من جملة الكفار، كىذا حق ال يختلف فيو اثناف من  يػىتػىوىلَّهيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍ
المسلمين ا.ىػ، كذلك أننا ال نختلف في كفر المتولي لكن ما التولي ؟ كمن المتولي ؟ ىذا محل البحث كفيو 

ـ ال يفيد شيئان في بياف معنى التولي، كإنما أفاد كفر فاعلو، كىذا كاضح ال إشكاؿ فيو كال التنازع، ككبلـ ابن حز 
 نزاع، ثم على افتراض أف ابن حـز حكى إجماعان فإنو يقاؿ فيو ما يقاؿ في الحالة الثانية اْلتية.

لية، كىذا اإلجماع مخرـك ذين حكوا إجماعان جعلوا المظاىرة الكفرية كل إعانة للكفار حتى القو لالثانية / أف ا
 . عالم بخرمو ال يعوؿ عليو منصفه ك بيقين 

 يلي: كبرىاف ْـر اإلجماع المحكي ما
صرح بأف حاطبان لم يكفر مع أف فعلو إعانة قوية للكفار أماـ جيش  –رحمو اهلل  –( أف اإلماـ الشافعي ُ

 اإلسبلـ الذم يتقدمو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
رأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أىل الحرب بأف المسلمين يريدكف غزكىم أك بالعورة قيل للشافعي: أ

 من عوراتهم ىل يحل ذلك دمو كيكوف في ذلك داللة على مماألة المشركين؟
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: ال يحل دـ من ثبتت لو حرمة اإلسبلـ إال أف يقتل أك يزني بعد إحصاف أك  -رحمو اهلل تعالى -قاؿ الشافعي 
بينان بعد إيماف ثم يثبت على الكفر كليس الداللة على عورة مسلم كال تأييد كافر بأف يحذر أف  يكفر كفران 

المسلمين يريدكف منو غرة ليحذرىا أك يتقدـ في نكاية المسلمين بكفر بين، فقلت للشافعي : أقلت ىذا ْبران أـ 
المنصوصة بعد االستدالؿ بالكتاب فقيل قياسان ؟ قاؿ : قلتو بما ال يسع مسلمان علمو عندم أف يخالفو بالسنة 

 –ثم ساؽ ْبر حاطب ثم قاؿ  –للشافعي فاذكر السنة فيو 
قاؿ الشافعي رحمو اهلل تعالى : في ىذا الحديث مع ما كصفنا لك طرح الحكم باستعماؿ الظنوف ألنو لما كاف 

ـ، كأنو فعلو ليمنع أىلو، الكتاب يحتمل أف يكوف ما قاؿ حاطب كما قاؿ من أنو لم يفعلو شاكان في اإلسبل
كيحتمل أف يكوف زلة ال رغبة عن اإلسبلـ، كاحتمل المعنى األقبح، كاف القوؿ قولو فيما احتمل فعلو، كحكم 
رسوؿ اهلل فيو بأف لم يقتلو كلم يستعمل عليو األغلب كال أحد أتى في مثل ىذا أعظم في الظاىر من ىذا ألف أمر 

مباين في عظمتو لجميع اْلدميين بعده فإذا كاف من ْابر المشركين بأمر رسوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
اهلل صلى اهلل عليو كسلم كرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يريد غرتهم فصدقو ما عاب عليو األغلب مما يقع في 

 .والنفوس فيكوف لذلك مقبوالن كاف من بعده في أقل من حالو كأكلى أف يقبل منو مثل ما قبل من
قيل للشافعي : أفرأيت إف قاؿ قائل إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو قاؿ قد صدؽ إنما تركو لمعرفتو بصدقو ال 
بأف فعلو كاف يحتمل الصدؽ كغيره فيقاؿ لو قد علم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف المنافقين كاذبوف كحقن 

حاطب بالعلم بصدقو كاف حكمو على المنافقين  دماءىم بالظاىر فلو كاف حكم النبي صلى اهلل عليو كسلم في
القتل بالعلم بكذبهم كلكنو إنما حكم في كل بالظاىر كتولى اهلل عز كجل منهم السرائر كلئبل يكوف لحاكم بعده 
أف يدع حكمان لو مثل ما كصفت من علل أىل الجاىلية ككل ما حكم بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فهو عاـ 

داللة على أنو أراد بو ْاصان أك عن جماعة المسلمين الذين ال يمكن فيهم أف يجهلوا لو سنة أك حتى يأتي عنو 
فكيف يقاؿ بعد ذلك : بأف أم إعانة تولي كىي كفر  83يكوف ذلك موجودان في كتاب اهلل عز كجل ا.ىػ

 باإلجماع؟
 بصراحة ككضوح. –رحمو اهلل  –كىذا الشافعي ينقض اإلجماع 

قرطبي صرح بوضوح أف من كثر إطبلعو الكفار على عورات المسلمين ال يكفر إذا كاف ( أف اإلماـ الِ
من كثر تطلعو على عورات  : –رحمو اهلل –اعتقاده سليمان كدافعو أمران دنيويان مع أف ىذه إعانة قوية للكفار قاؿ 

لغرض دنيوم كاعتقاده على المسلمين كينبو عليهم كيعرؼ عدكىم بأْبارىم لم يكن بذلك كافران: إذا كاف فعلو 
 84ذلك سليم ؛ كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد كلم ينو الردة عن الدين ا.ىػ

                                                 
83

 .(250-4/249كتاب األم )  
84

 .(18/52تفسير )ال  



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

211 

 أفليس ىذا صريحان في ْـر اإلجماع الذم ينص على أف أدنى إعانة قولية أك فعلية توؿو كفرم؟ .
هيٍم كىمىٍن يػىتػىوىلَّهيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنَّ  ( قاؿ ابن الجوزم : قولو تعالى ّ فيو قوالف : أحدىما : من يتولهم في  وي ًمنػٍ

 85الدين، فإنو منهم في الكفر. كالثاني : من يتولهم في العهد فإنو منهم في مخالفة العهد ا.ىػ
أف ابن الجوزم بقولو ىذا لم يخـر اإلجماع المزعـو فحسب بل لم يحك  –أيها القارئ الكريم  –فبلحظ 

لم يحكو ابن الجوزم  –أف التولي الكفرم يكوف بأدنى اإلعانة كلو قولية  : اع  كىوالقوؿ الذم يدعي عليو اإلجم
استقصاء أقواؿ المفسرين في  –المعركؼ بسعة االطبلع  –من األقواؿ في المسألة، مع محاكلة ابن الجوزم  

كزاد المسير حاجة إلى  تفسيره : )زاد المسير(، كما كتب البنو ناصحان كمبينان لو عظم تفسيره : كما ترؾ المغني،
 .86شيء من التفاسير ا.ىػ

هيٍم  ( قاؿ أبو الفضل محمود األلوسي: كقيل : المراد ْ كافر مثلهم حقيقة،   كىمىٍن يػىتػىوىلَّهيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍ
.. كلعل ذلك إذا كاف توليهم من حيث كونهم يهودان أك نصارل –رضي اهلل تعالى عنهما  –كحكي عن ابن عباس 

 87ا.ىػ
ال يركف كفر الجاسوس الذم  –رحمهم اهلل  –( أف أئمة المذاىب األربعة أبا حنيفة كمالكان كالشافعي كأحمد ٓ

كسيأتي نقل مهم عنو في آْر البحث يتعلق بآية  –يفشي سر المسلمين إلى الكفار، كىذا ما اْتاره ابن تيمية 
 كابن القيم –التولي 

: ثبت أف حاطب بن أبي بلتعة لما جس عليو، سألو عمر رضي اهلل عنو ضرب  –رحمو اهلل  –قاؿ ابن القيم 
عنقو فلم يمكنو كقاؿ :" ما يدريك لعل اهلل اطلع على أىل بدر فقاؿ : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " كقد 

كلم تقدـ حكم المسألة مستوفى. كاْتلف الفقهاء في ذلك، فقاؿ سحنوف : إذا كاتب المسلم أىل الحرب قتل 
يستتب كمالو لورثتو كقاؿ غيره من أصحاب مالك رحمو اهلل : يجلد جلدان كجيعان كيطاؿ حبسو كينفى من موضع 
يقرب من الكفار. كقاؿ ابن القاسم : يقتل كال يعرؼ لهذا توبة كىو كالزنديق. كقاؿ الشافعي كأبو حنيفة كأحمد 

تقدـ ذكر كجو احتجاجهم ككافق ابن عقيل من  رحمهم اهلل : ال يقتل، كالفريقاف احتجوا بقصة حاطب كقد
 88أصحاب أحمد مالكان كأصحابو  ا.ىػ

هيٍم  ( الشيخ المحقق عبد الرحمن السعدم، في تفسيره سورة المائدة آية ٔ  كىمىٍن يػىتػىوىلَّهيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍ
يدعو إلى الكثير ثم يتدرج شيئان فشيئان حيث قاؿ : ألف التولي التاـ يوجب االنتقاؿ إلى دينهم، كالتولي القليل 
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حتى يكوف العبد منهم ا.ىػ، فهذا صريح في أف الكفر ال يكوف إال بالتولي التاـ كما عداه ليس كفران، كالتولي التاـ 
 راجع لؤلدياف كىي أمور اعتقادية.

 ولو سبحانو : ( العبلمة األصولي كالمفسر الشيخ محمد األمين الشنقيطي حيث قاؿ في تفسيره، عند قٕ
هيٍم  قاؿ : كيفهم من ظواىر اْليات أف من تولى الكفار عامدان اْتياران، رغبة فيهم أنو  كىمىٍن يػىتػىوىلَّهيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍ

التكفير مطلقان، بل قرنو بأمر قلبي أك اعتقادم كىو : أف يتولى  –رحمو اهلل  –، فلم يجعل 89كافر مثلهم. ا.ىػ
 فيهم. الكفار رغبة

كىمىٍن يػىتػىوىلَّهيٍم  في تفسيره سورة المائدة آية  –رحمو اهلل  –( الشيخ المحقق محمد بن صالح العثيمين ٖ
هيٍم  ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي  ذكر أف نصرتهم من كبائر الذنوب كقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم "من غشنا فليس منا   ًمنػٍ

تعرؼ أف كلمة المواالة التي نهى اهلل عنها ىي مواالتهم بالمناصرة  " ثم قاؿ : المهم على كل حاؿ من ىنا
كالمعاكنة مما يعود عليهم بالنفع فهذا حراـ لكن قلت لكم : إال إذا عاكنهم كناصرىم على من ىو أشد إيذاء 

 على النصرة بأنها كفر. -رحمو اهلل  –، فلم يحكم 90للمسلمين منهم فهذا ال بأس بو ا.ىػ 
بأف ىؤالء األئمة الكبار لم يكفركا الجاسوس الذم يفشي سر  ان / أليس  ىذا اإلجماع مخركم أيها القراء

 المسلمين إلى الكافرين الذم قد يكوف مؤداه قتل عشرات بل مئات من المسلمين .
 بخرمو.  فبهذا يظهر لك جليان أف اإلجماع المزعـو مخرـك ال يصح التعويل عليو عند أىل اإلنصاؼ العالمين

 جعل مسألة الجاسوس مسألة ْاصة ال يخـر بها اإلجماع محاكلة فاشلة لوجوه : ة بعضهممحاكلك 
أكدكا كل صورة حتى الصور القولية كلم يستثن أحد منهم كلو مرة صورة الجاسوس، اإلجماع  أف الذين حكوا

 ألبانوىا كما تركوىا، كيؤكد ىذا الوجو الذم يليو. -عندىم  –كلو كانت ىذه مستثناة 
 أف مما يتمايز بو دليل اإلجماع أنو قطعي الداللة فليس ىو من األدلة المجملة حتى يحتاج إلى بياف.

أف الذين نقلوا اإلجماع علماء متأْركف، كلو كاف في المسألة إجماعه لما أغفلو األكلوف من المفسرين كالفقهاء 
 مع كثرتهم كدقتهم.

ال على العمل، فهؤالء إذا  – بقكما س  –علق التكفير باالعتقاد أف في كبلـ العلماء األكائل كالمتأْرين من 
 91. ال تخصيصان ألنهم ال يكفركف بمجرد العمل -قطعان  -ذكركا مسألة الجاسوس ذكركىا تمثيبلن 

 يردد بعضهم شبهة كىي أف حاطبان كاف متأكالن كلواله لكفر، كتفنيد ىذه الشبهة من أكجو :
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 .( 2/111)ألوا  البيان    
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 .(الوجو الثاني( 51المائدة )شريط رقم )  
91

قد استفدت من رسالة ) الوقفات عمى شي  مما في كتاب التبيان مـن الماالطـات ( الـرد األول والثـاني لمؤلفـو أبـي عبـد ال   
 . – خيراً جزاه ال –اليمني 
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كسلم لما سأؿ حاطبان عن عذره، لم يعتذر حاطب بأنو تأكؿ دليبلن شرعيان بل ذكر أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
 أنو فعل ما فعل لحظ دنيوم.

أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لم يفهم أف حاطبان كاف متأكالن لذلك لم يكشف شبهة كاف حاطب متمسكان 
 بها، كدكاء الشبو كشفها.

 أقر بأنو عاص، لكنو مغفور لو لكونو من أىل بدر ال ألجل التأكيل. أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  -ج
تغفر بها  –كحضور  بدر   –بياف ذلك أف المتأكلين غير آثمين، كعليو فهم غير محتاجين إلى حسنات 

/ ِكانظر كبلـ ابن تيميو في االستقامة )  ،(َِٕ/ ّسيئاتهم، كقد حكى ابن حـز اإلجماع على ذلك ) الفصل )
( كاألصفهانية  ِّٗ، ِٗٓ( كالرد على البكرم ص)َُٖ/ُِ( ) ِْٖ/ّ()ُُّ/ُجموع الفتاكل )( مُّْ

(ُْْ- ُْٓ .) 
إال أف جميعهم يعادم  –كما تقدـ   –الثانية / المواالة المحرمة : كىذا يختلف باْتبلؼ أصناؼ الكفار 

فقهية اْتلف فيها أىل العلم ْبلفان كيبغض بغضان دينيان، كيعتقد بطبلف دينهم كأف مصيرىم النار، كىناؾ مسائل 
معتبران كحكم تعزية الكافر كحدكد جزيرة العرب، فمثل ىذه المسائل من اعتقد حرمتها فبل يفعلها، لكن ال يشنع 
بو على المخالف، كإف كاف لو حق أف يبين قولو كيدعو إليو ألف قولو أيضان في حيز المسائل التي يسوغ المخالفة 

 مذكورة في مظانها من كتب ككبلـ أىل العلم. فيها، كلهذا ضوابط
هىاكيمي اللَّوي عىًن  الثالثة / جائزة : كىي المعاملة الحسنة لغير الحربيين كاألصل في ىذا الباب، قولو تعالى  ال يػىنػٍ

يًن كىلىٍم ييٍخرًجيوكيٍم ًمٍن ًديىارًكيٍم أىٍف تػىبػىرُّكىيٍم كى  ،  تػيٍقًسطيوا ًإلىٍيًهٍم ًإفَّ اللَّوى ييًحبُّ اٍلميٍقًسًطين ى الًَّذينى لىٍم يػيقىاتًليوكيٍم ًفي الدّْ
كمنو الزكاج من الكتابيات دكف العكس، كأكل ذبائح أىل الكتاب، كمنو كىو أمر مستحب إف لم يجب دعوتهم 

 إلى اإلسبلـ كترؾ ما ىم عليو من دين منسوخ محرؼ كىكذا...
تختلف بحسب المصلحة، فحالة القوة لها أحكاـ مغايرة لحالة تنبيو / إف كثيران من األحكاـ في ىذا الباب 

 الضعف، كما تقدـ ذكر ىذا.[
أقوؿ: ما أحسن ما قالو ابن عقيل رحمو اهلل: إذا أردت أف تعلم محل اإلسبلـ من أىل الزماف، فبل تنظر إلى     

طأتهم أعداء الشريعة.] زحامهػم في أبواب الجوامع، كال ضجيجهم في الموقف بلبيك، كإنما انظر إلى موا
 [.ِٖٔ/ُاْلداب الشرعية البن مفلح 

 ككيف يكوف منتظمان في دين اهلل الحق مىن ييعين كيناصر الكفار الذين يريدكف إبطاؿ دين اهلل كإطفاء نوره؟!    
 رىم.كمعاكنتهم على المسلمين كفر أكبر، كلو كاف كارىان لدينهم معتقدان كف ثٌم نقوؿ: إف مناصرة الكفار    
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اإلسبلـ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل في نواقض اإلسبلـ: الثامن/ مظاىرة المشركين كمعاكنتهم  قاؿ شيخ    
على المسلمين كالدليل قولو تعالى:}يا أيها الذين ءامنوا ال تتخذكا اليهود كالنصارل أكلياء بعضهم أكلياء بعض 

 كمن يتولهم منكم فإنو منهم..{.
كلم يشترط عمل  كظاىرىم على المسلمين الكفار على كفر من أعافاْلية استدؿ باإلسبلـ  فبلحظ أف شيخ    

 إف لكل صورة مناط مستقل في الحكم.القلب، بل كال يلـز للحكم بكفره أف ينصرىم محبة لدينهم، ف
حكم، فلو أحب انتصارىم على المسلمين فإنو يكفر كلو كاف جالسان في بيتو فهذا مناط مستقل في ال    

كمناصرة المشركين على المسلمين مناط مستقل في الحكم، فالمظاىرة كفر عملي أكبر، كمحبة انتصارىم نفاؽ 
أكبر كىو قلبي، كيزيد ذلك كضوحان أف العلماء رحمهم اهلل عٌدكا مظاىرة المشركين كمعاكنتهم على المسلمين 

ار على المسلمين من أنواع النفاؽ األكبر، فكله منهما  ناقضٌا من نواقض اإلسبلـ، كبػىٌينوا أٌف الفرح بانتصار الكف
كفر أكبر بذاتو مستقله بحكمو عن اْلْر، كقد بٌينا أف الكفر العملي عند أىل السنة منو ما ىو أكبر كمنو ما ىو 

 أصغر، كالمظاىرة كفر عملي أكبر.
بلـ، كعلو يد الكفار على المسلمين ثيٌم إنو بمظاىرتو للكافرين يكوف قد سعى في علو كظهور الكفر على اإلس    

كال ينفعو أف يقوؿ إنني لم أقصد بمعاكنتي لهم أف يظهر دينهم على دين المسلمين، فإٌف من لواـز انتصارىم أف 
يظهر دينهم كتعلوى رايتهم كيثبتى سلطانهم، كالمقاصد مرٌدىا إلى اهلل كىو أعلم بها كلسنا مكلفين شرعان أف نتعٌرؼ 

 ال سبيل لنا إلى ذلك ككلّّ يستطيع أف يقوؿ بلسانو ما ليس في قلبو لذلك كجب األْذ بالظاىر.على المقاصد ك 
: في تفسير قولو " ال تتخذكا اليهود كالنصارل أكلياء " :)كالصواب من القوؿ  قاؿ ابن جرير الطبرم رحمو اهلل    

يتخذكا اليهود كالنصارل أنصارا كحلفاء على في ذلك عندنا أف يقاؿ: إف اهلل تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعا أف 
أىل اإليماف باهلل كرسولو كأْبر أنو من اتخذىم نصيرا كحليفا ككليا من دكف اهلل كرسولو كالمؤمنين فإنو منهم في 

 التحزب على اهلل كعلى رسولو كالمؤمنين كأف اهلل كرسولو منو بريئاف(.
هيٍم{ بين أف  أم يعضدىم على المسلمين }فىًإنَّوي  مّْنكيٍم{ يػىتػىوىلَّهيم مىن: قولو تعالى: }كى كقاؿ القرطبي رحمو اهلل     ًمنػٍ

حكمو حكمهم، كىو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد، ككاف الذم توالىم ابن أبي، ثم ىذا الحكم باؽ 
 [.ُِٕ/ٔإلى يـو القيامة في قطع المواالة.] تفسير القرطبي 

، بعد ذكر قولو تعالى " يا أيها الذين آمنوا ال  ََّ/ُٖيمية في مجموع الفتاكل ابن ت كقاؿ شيخ اإلسبلـ    
)فالمخاطبوف …" : تتخذكا اليهود كالنصارل أكلياء " إلى قولو " يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينو 

جميع قركف األمة، كىو لما بالنهى عن مواالة اليهود كالنصارل ىم المخاطبوف بآية الردة ، كمعلـو أف ىذا يتناكؿ 
نهى عن مواالة الكفار كبين أف من توالىم من المخاطبين فإنو منهم، بين أف من توالىم كارتد عن دين اإلسبلـ ال 

سبيل اهلل ال  فييضر اإلسبلـ شيئا، بل سيأتي اهلل بقـو يحبهم كيحبونو فيتولوف المؤمنين دكف الكفار كيجاىدكف 
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قاؿ في أكؿ األمر "فإف يكفر بها ىؤالء فقد ككلنا بها قوما ليسوا بها كافرين" ، فهؤالء يخافوف لومة الئم ، كما 
الذين لم يدْلوا في اإلسبلـ كأكلئك الذين ْرجوا منو بعد الدْوؿ فيو ال يضركف اإلسبلـ شيئا بل يقيم اهلل من 

 اىػيؤمن بما جاء بو رسولو كينصر دينو إلى قياـ الساعة(.
فذـ من يتولى … ) فصل في الوالية كالعداكة  ُّٗ-ُِٗ/ِٖسبلـ في مجموع الفتاكل اإل كقاؿ شيخ    

الكفار من أىل الكتاب قبلنا ، كبين أف ذلك ينافي اإليماف " بشر المنافقين بأف لهم عذابا أليما الذين يتخذكف 
تبين لهم الهدل الشيطاف  كقاؿ "إف الذين ارتدكا على أدبارىم من بعد ما"… الكافرين أكلياء من دكف المؤمنين 

سوؿ لهم كأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرىوا ما نزؿ اهلل سنطيعكم فى بعض األمر كاهلل يعلم إسرارىم". 
كتبين أف مواالة الكفار كانت سبب ارتدادىم على أدبارىم. كلهذا ذكر في سورة المائدة أئمة المرتدين عقب 

 اىػن يتولهم منكم فإنو منهم"(.قولو "كمفي النهى عن مواالة الكفار 
ز إلى معسكر التتر، كلحق بهم ارتد ، كحل مالو كدمو ( نقلو الشيخ قفاإلسبلـ في اْتياراتو: )من  كقاؿ شيخ    

 . ّٓ/ّ، مجموعة الرسائل النجدية  ّّٖ/ٖعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آؿ الشيخ ، الدرر السنية 
ة بقولو : )ككذا كل من لحق بالكفار المحاربين للمسلمين كأعانهم عليهم ، كعلق الشيخ رشيد رضا في الحاشي

 كىو صريح قولو تعالى " كمن يتولهم منكم فإنو منهم"(.
 كلم كيصلوف يصوموف كونهم مع مرتدين الزكاة مانعي سموا السلف قد كاف كإذا كقاؿ ابن تيمية رحمو اهلل:     

؟.)مجموع للمسلمين قاتبل كرسولو اهلل أعداء مع صار بمن فكيف المسلمين جماعة يقاتلوف يكونوا
 .(َّٓج/صِٖالفتاكل/

 كقد المكره كغير المكره فيهم التتار فإف التتار من كثير من بالقتاؿ أحق كاف التتار إلى عنهم قفز فمن: كقاؿ    
 (.ّْٓ/صِٖاألصلي.)مجموع الفتاكل/ج الكافر عقوبة من أعظم المرتد عقوبة بأف السنة استقرت

 ككذا كذريتهم مالهم كيأْذ الزكاة مانعي عنو اهلل رضي الصديق قتاؿ ىو مسلمين كانوا كلو التتار كقتاؿ: كقاؿ    
 .(ِٖٓ/ٓ.)الفتاكل الكبرل/جإكراىا ادعى كلو إليهم المقفز

صار مع :) إف األدلة على كفر المسلم إذا أشرؾ باهلل أك  محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل كقاؿ الشيخ    
أكثر من أف تحصر من كبلـ اهلل ككبلـ رسولو ككبلـ أىل العلم  المشركين على المسلمين ػ كلو لم يشرؾ ػ

 .ِِٕالمعتمدين (. الرسائل الشخصية ص 
أك صار ( :"كاعلموا أف األدلة على تكفير المسلم الصالح : إذا أشرؾ باهلل ، ٖ/  َُ)الدرر  كقاؿ رحمو اهلل    

أكثر من أف تحصر ، من كبلـ اهلل ، ككبلـ رسولو ، ككبلـ أىل  –كلو لم يشرؾ  –ى الموحدين مع المشركين عل
 العلم كلهم "
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قولو تعالى " كلو كانوا يؤمنوف باهلل كالنبي كما أنزؿ إليو ما اتخذكىم أكلياء سليماف آؿ الشيخ في  كقاؿ الشيخ    
أف مواالة الكفار منافية لئليماف باهلل كالنبي كما أنزؿ إليو [ فذكر تعالى ُٖكلكن كثيرا منهم فاسقوف " ]المائدة :

، ثم أْبر أف سبب ذلك كوف كثير منهم فاسقين ، كلم يفرؽ بين من ْاؼ الدائرة كمن لم يخف، كىكذا حاؿ  
 نعوذإلى مواالة الكفار كالردة عن اإلسبلـ ذلك  كثير من ىؤالء المرتدين قبل ردتهم ، كثير منهم فاسقوف ، فجرٌ 

 .َِْ،  َِّ، مجموعة التوحيد  ُِٗ-ُِٕ/ٖباهلل من ذلك.(. الدرر السنية 
قولو تعالى:}إف الذين ارتٌدكا على أدبارىم من بعد ما تبين لهم الهدل الشيطاف سٌوؿ لهم كأملى لهم،  كقاؿ في    

فإذا كاف من كعد "ذلك بأنهم قالوا للذين كرىوا ما نٌزؿ اهلل سنطيعكم في بعض األمر كاهلل يعلم إسرارىم{
، فكيف بمن كافق  بو المشركين الكارىين لما أنزؿ اهلل طاعتهم في بعض األمر كافران ، كإف لم يفعل ما كعدىم

 (.ُّٔ/ٖ)الدرر:المشركين الكارىين لما أنزؿ اهلل ؟"
فرؽ ( : عن الِِْ/ٖعبد اهلل بن عبد اللطيف آؿ الشيخ رحمو اهلل كما في )الدرر السنية( ) كسئل الشيخ

كالذب عنهم ، كإعانتهم بالماؿ بين مواالة الكفار كتوليهم ؟  فأجاب : "التولي : كفر يخرج من الملة ، كىو  
التبشبش لهم أك رفع السوط  ، كالمواالة : كبيرة من كبائر الذنوب كبٌل الدكاة ، أك برم القلم ، أك كالبدف كالرأم

 لهم".
( :"كمن جرىم كأعانهم على المسلمين بأم إعانة ِْٗ/َُمسلمين )عن إعانة المشركين على ال كقاؿ أيضان     

 فهي ردة صريحة"
مظاىرة ( :"األمر الثالث مما يوجب الجهاد لمن اتصف بو : ِِٗ/  ٗأئمة الدعوة كما في الدرر)كقاؿ بعض     

، فمن  خرج عن اإلسبلـالمشركين كإعانتهم على المسلمين ، بيدو ، أك بلسافو ، أك بقلبو ، أك بماؿو ، فهذا كفر م
أعاف المشركين على المسلمين ، كأمد المشركين من مالو بما يستعينوف بو على حرب المسلمين اْتياران منو فقد  

 كفر".
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آؿ الشيخ : كأكبر ذنب كأصلو كأعظمو منافاة ألصل  كقاؿ الشيخ

عي فيما يظهر بو دينهم، كما ىم عليو من التعطيل كالشرؾ كالموبقات اإلسبلـ نصرة أعداء اهلل كمعاكنتهم، كالس
 [.ٕٓ/ّالعظاـ.] مجموعة الرسائل كالمسائل النجدية 

د : فمن أعظمها ػض كمبطبلت تنافي ذلك التوحيػواقػعبد الرحمن بن حسن رحمو اهلل :)كلو ن كقاؿ الشيخ    
 أمور ثبلثة :

الركوف إليو كنصرتو كإعانتو باليد أك اللساف أك الماؿ ، كما قاؿ تعالى " فبل الثالث : مواالة المشرؾ ك  األمر     
كقاؿ تعالى" ترل كثيرا منهم يتولوف الذين كفركا لبئس ما قدمت [ … ٖٔتكونن ظهيرا للكافرين "] القصص:
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نزؿ إليو ما لهم أنفسهم أف سخط اهلل عليهم كفي العذاب ىو ْالدكف . كلو كانوا يؤمنوف باهلل كالنبي كما أ
 اتخذكىم أكلياء كلكن كثيرا منهم فاسقوف"

فتأمل ما في ىذه اْليات كما رتب اهلل سبحانو على ىذا العمل من سخطو كالخلود في عذابو كسلب     
اإليماف كغير ذلك. كقاؿ شيخ اإلسبلـ في معنى قولو تعالى "كلو كانوا يؤمنوف باهلل كالنبي كما أنزؿ إليو ما 

، مجموعة الرسائل  َّْ-ََّ/ُُالدرر السنية ]اء" فثبوت كاليتهم يوجب عدـ اإليماف(. اتخذكىم أكلي
 .[ُِٗ/ْكالمسائل النجدية 

:)فنهى سبحانو كتعالى المؤمنين أف يوالوا اليهود كالنصارل ، كذكر أف من توالىم حمد بن عتيق كقاؿ الشيخ    
ى النصارل فهو نصراني، كقد ركل ابن أبي حاتم عن فهو منهم ، أم : من تولى اليهود فهو يهودم ، كمن تول

محمد بن سيرين قاؿ : قاؿ عبد اهلل بن عتبة : ليتق أحدكم أف يكوف يهوديا أك نصرانيا كىو ال يشعر. قاؿ : 
فظنناه يريد ىذه اْلية " يا أيها الذين آمنوا ال تتخذكا اليهود كالنصارل أكلياء " إلى قولو " فإنو منهم " اْلية ، 

رؽ بين من تولى أىل الكتابين أك ػبل فػاجم فهو عجمي ، فػرؾ فهو تركي، كمن تولى األعولى التُّ ػن تػكذلك مى ك 
 .َِِ)كمجموعة التوحيد ص ّٓغيرىم من الكفار(. سبيل النجاة كالفكاؾ ص 

تاؿ ( :"كأما إف ْرج معهم لق ْٕٓ/ٖمحمد بن عبد اللطيف آؿ الشيخ رحمو اهلل )الدرر  كقاؿ الشيخ    
 المسلمين طوعان كاْتياران ، أك أعانهم ببدنو كمالو ، فبل شك أف حكمو حكمهم في الكفر".

:"إف مظاىرة المشركين ،  ُّ)الدفاع عن أىل السنة كاالتباع( ص  حمد بن عتيق رحمو اهلل كقاؿ الشيخ    
ل ىذه مكفرات ، فمن كداللتهم على عورات المسلمين ، أك الذب عنهم بلساف ، أك رضي بما ىم عليو ، ك

 فهو مرتد ، كإف كاف مع ذلك يبغض الكفار كيحب المسلمين ". –من غير اإلكراه المذكور  –صدرت منو 
( على قولو تعالى )كمن يتولهم منكم فإنو منهم( َِْ/ٔجماؿ الدين القاسمي في )تفسيره  كقاؿ الشيخ    

 عم أنو مخالف لهم في الدين" .:")فإنو منهم ( : أم من جملتهم ، كحكمو حكمهم ، كإف ز 
ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم قىاليوا لًلًَّذينى كىرًىيوا مىا نػىزَّؿى اللَّوي }محمد األمين الشنقيطي رحمو اهلل عند قولو تعالى: كقاؿ الشيخ    

ا نزؿ اهلل كظاىر اْلية يدؿ على أف بعض األمر الذم قالوا لهم سنطيعكم فيو مم {سىنيًطيعيكيٍم ًفي بػىٍعًض اأٍلىٍمرً 
 ككرىو أكلئك المطاعوف.

ره ما نزؿ اهلل في معاكنتو لو على كراىتو كمؤازرتو لو على ذلك ػن أطاع من كػدؿ على أف كل مى ػكاْلية الكريمة ت    
هيمي اٍلمىبلًئكىةي يىٍضرًبيوفى كي }ولو تعالى فيمن كاف كذلك: ػالباطل، أنو كافر باهلل بدليل ق جيوىىهيٍم فىكىٍيفى ًإذىا تػىوىفػَّتػٍ

الىهيٍم{ػكىأىٍدبىارىىيٍم، ذىًلكى بًأىنػَّهيمي اتػَّبػىعيوا مىا أىٍسخىطى اللَّوى كىكى   [.ُّٖ، ص ٕ.]أضواء البياف،جرًىيوا ًرٍضوىانىوي فىأىٍحبىطى أىٍعمى
( : "كقد أجمع علماء اإلسبلـ على أف من ِْٕ/ُعبد العزيز بن باز رحمو اهلل في )فتاكاه( ) كقاؿ الشيخ

كفار على المسلمين كساعدىم بأم نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم ، كما قاؿ اهلل سبحانو ) يىا أىيػُّهىا ظاىر ال
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هيٍم ًإفَّ اللَّ الًَّذينى آمىنيوا ال تػىتًَّخذيكا اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل أىٍكلًيىاءى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كىمىٍن يػىتػىوىلَّهيٍم ًمنٍ  وى ال يػىٍهًدم كيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍ
 ( ".ُٓاٍلقىٍوـى الظَّاًلًمينى( )المائدة:

ْرج )بابك الخرمي ( كحارب المسلمين كىو بأرض المشركين فأفتى اإلماـ أحمد كغيره :َُِ في بداية سنة
قاؿ عنو : ْرج إلينا يحاربنا كىو مقيم بأرض الشرؾ ، أم شيء  بارتداده ، فقد ركل الميموني أف اإلماـ أحمد

 .(ُّٔ/ٔ:إف كاف ىكذا فحكمو حكم االرتداد . )الفركع حكمو ؟
 كىذه الفتول من اإلماـ أحمد التي حكم فيها برٌدة بابك الخرمي محتملة أحد كجهين:

 ػ إما أف يكوف المشركوف ْرجوا لقتاؿ المسلمين فخرج بابك معهم لنصرتهم.
ين على قتاؿ المسلمين كلما كاف ػ كإما أف يكوف ْرج بابك الخرمي لقتاؿ المسلمين كاستعاف بالمشرك

 كانت يدىم ىي الغالبة كاف في حقيقة األمر كمن أعاف الكفار على المسلمين.ك بأرضهم 
فإذا حكم اإلماـ أحمد رحمو اهلل على بابك الخرمي بالرٌدة مع كونو في أرض المشركين كذلك مظٌنة اإلكراه، 

 س في سلطانهم كال تحت أيديهم؟فكيف الحكم بمن ظاىرىم كأعانهم على المسلمين كىو لي
كىو من ملوؾ الطوائف في )األندلس( باالستعانة  –حاكم أشبيلية  –قاـ المعتمد بن عباد :َْٖ بعد عاـ

 (.ٕٓ/ِ. )االستقصاء:المالكية في ذلك الوقت بارتداده عن اإلسبلـ باإلفرنج ضد المسلمين ، فأفتى علماء
السعدم( أحد ملوؾ )مراكش( بملك )البرتغاؿ( ضد عمو )أبي  : استعاف )محمد بن عبد اهلل َٖٗ كفي عاـ

 . َٕ/ ِمركاف المعتصم باهلل( ، فأفتى علماء المالكية بارتداده . )االستقصاء( 
 نهمىجمت بعض الجيوش على أراضي نجد للقضاء على دعوة التوحيد ، كأعا:٦٢11-٦٢٢١كبين عامي

، كألف الشيخ سليماف بن عبد اهلل آؿ الشيخ   نهمأعا من بعض المنتسبين لئلسبلـ ، فأفتى علماء نجد بردة
 كتاب )الدالئل( في إثبات كفر ىؤالء ، كذكر كاحدان كعشرين دليبلن على ذلك .

القرف الرابع عشر : أعانت بعض قبائل الجزائر الفرنسيين ضد المسلمين ، فأفتى فقيو المغرب أبو  كفي أكائل
 . َُِسولي على مسائل األمير عبد القادر الجزائرم( ص الحسن التسولي بكفرىم . )أجوبة الت

القرف الرابع عشر : اعتدل الفرنسيوف كالبريطانيوف على المسلمين في مصر كغيرىا ، فأفتى  كفي منتصف    
ػ تحت ُّٕ -ُِٔالشيخ أحمد شاكر بكفر من أعاف ىؤالء بأم إعانة، فقاؿ رحمو اهلل في كتابو كلمة الحق صػ

أما التعاكف مع اإلنجليز، بأم نوع من ”إلى األمة المصرية ْاصة كإلى األمة العربية كاإلسبلمية عامة( عنواف )بياف 
أنواع التعاكف، قٌل أك كثر، فهو الرٌدة الجامحة، كالكفر الٌصراح، ال يقبل فيو اعتذار، كال ينفع معو تأكؿ، كال ينجي 

ىي النفاؽ، سواء أكاف ذلك من أفراد أك حكومات أك من حكمو عصبية حمقاء، كال سياسة ْرقاء، كال مجاملة 
زعماء. كلهم في الكفر كالردة سواء، إال من جهل كأْطأ، ثم استدرؾ أمره فتاب كاْذ سبيل المؤمنين، فأكلئك 

 عسى اهلل أف يتوب عليهم، إف أْلصوا هلل، ال للسياسة كال للناس.
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كعن حكم التعاكف معهم بأم لوف من ألواف التعاكف أك  كأظنني قد استطعت اإلبانة عن حكم قتاؿ اإلنجليز    
المعاملة، حتى يستطيع أف يفقهو كل مسلم يقرأ العربية، من أم طبقات الناس كاف، كفي أم بقعة من األرض 

 يكوف.
كأظن أف كل قارئ ال يشك اْلف، في أنو من البديهي الذم ال يحتاج إلى بياف أك دليل: أف شأف الفرنسيين      
ىذا المعنى شأف اإلنجليز، بالنسبة لكل مسلم على كجو األرض، فإف عداء الفرنسيين للمسلمين، كعصبيتهم في 

الجامحة في العمل على محو اإلسبلـ، كعلى حرب اإلسبلـ، أضعاؼ عصبية اإلنجليز كعدائهم، بل ىم حمقى 
فيو حكم أك نفوذ، كيرتكبوف من  في العصبية كالعداء، كىم يقتلوف إْواننا المسلمين في كل بلد إسبلمي لهم

الجرائم كالفظائع ما تصغر معو جرائم اإلنجليز ككحشيتهم كتتضاءؿ، فهم كاإلنجليز في الحكم سواء، دماؤىم 
كأموالهم حبلؿ في كل مكاف، كال يجوز لمسلم في أم بقعة من بقاع األرض أف يتعاكف معهم بأم نوع من أنواع 

حكم التعاكف مع اإلنجليز: الردة كالخركج من اإلسبلـ جملة، أيا كاف لوف  التعاكف، كإف التعاكف معهم حكمو
 المتعاكف معهم أك نوعو أك جنسو.

كما كنت يوما باألحمق كال بالغر، فأظن أف الحكومات في الببلد اإلسبلمية ستستجيب لحكم اإلسبلـ،     
 أك مع الفرنسيين. فتقطع العبلقات السياسية أك الثقافية أك االقتصادية مع اإلنجليز

كلكني أراني أبصر المسلمين بمواقع أقدامهم، كبما أمرىم اهلل بو، كبما أعٌد لهم من ذؿ في الدنيا كعذاب في     
 اْلْرة إذا أعطوا مقاد أنفسهم كعقولهم ألعداء اهلل.

ينهم كفي ببلدىم، كأريد أف أعرفهم حكم اهلل في ىذا التعاكف مع أعدائهم، الذين استذلوا كحاربوىم في د    
 كأريد أف أعرفهم عواقب ىذه الردة التي يتمرغ في حمأتها كل من أصر على التعاكف مع األعداء.

أال فليعلم كل مسلم في أم بقعة من بقاع األرض أنو إذ تعاكف مع أعداء اإلسبلـ مستعبدم المسلمين، من     
اع التعاكف، أك سالمهم فلم يحاربهم بما استطاع، فضبل اإلنجليز كالفرنسيين كأحبلفهم كأشباىهم، بأم نوع من أنو 

عن أف ينصرىم بالقوؿ أك العمل على إْوانهم في الدين، إنو إف فعل شيئا من ذلك ثم صلى فصبلتو باطلة، أك 
تطهر بوضوء أك غسل أك تيمم فطهوره باطل، أك صاـ فرضا أك نفبل فصومو باطل، أك حج فحجو باطل، أك أدل 

أك أْرج صدقة تطوعا، فزكاتو باطلة مردكدة عليو، أك تعبد لربو بأم عبادة فعبادتو باطلة مردكدة  زكاة مفركضة،
 عليو، ليس لو في شيء من ذلك أجر بل عليو فيو اإلثم كالوزر.

أال فليعلم كل مسلم: أنو إذا ركب ىذا المركب الدنيء حبط عملو، من كل عبادة تعبد بها لربو قبل أف     
أة ىذه الردة التي رضي لنفسو، كمعاذ اهلل أف يرضى بها مسلم حقيق بهذا الوصف العظيم يؤمن يرتكس في حم

 باهلل كبرسولو.
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ذلك بأف اإليماف شرط في صحة كل عبادة، كفي قبولها، كما ىو بديهي معلـو من الدين بالضركرة، ال يخالف     
 فيو أحد من المسلمين.

رىًة ًمنى اٍلخىاًسرًينى( كذلك كذلك بأف اهلل سبحانو يقوؿ )كىمى      ًْ اًف فػىقىٍد حىًبطى عىمىليوي كىىيوى ًفي اٍْل يمى ٍن يىٍكفيٍر بًاأٍلً
ًمٍنكيٍم عىٍن ًديًنًو  بأف اهلل سبحانو يقوؿ )كىال يػىزىاليوفى يػيقىاتًليونىكيٍم حىتَّى يػىريدُّككيٍم عىٍن ًديًنكيٍم ًإًف اٍستىطىاعيوا كىمىٍن يػىٍرتىًددٍ 

اًلديك فػىيىميٍت كىىي  ْى ا  رىًة كىأيكلىًئكى أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍم ًفيهى ًْ نٍػيىا كىاٍْل اليهيٍم ًفي الدُّ ًبطىٍت أىٍعمى اًفره فىأيكلىًئكى حى فى( كذلك وى كى
ا الًَّذينى آمىنيوا ال تػىتًَّخذيكا اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل أىٍكلًيىاءى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلً  يىاءي بػىٍعضو كىمىٍن يػىتػىوىلَّهيٍم بأف اهلل تعالى يقوؿ )يىا أىيػُّهى

هيٍم ًإفَّ اللَّوى ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمينى فػىتػىرىل الًَّذينى ًفي قػيليوًبًهٍم مىرىضه ييسىارً  عيوفى ًفيًهٍم يػىقيوليوفى نىٍخشىى ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍ
ًح أىٍك أىٍمرو ًمٍن ًعٍنًدًه فػىييٍصًبحيوا عىلىى مىا أىسىرُّكا ًفي أىنٍػفيًسًهٍم نىاًدًمينى أىٍف تيًصيبػىنىا دىائًرىةه فػىعىسىى اللَّوي أىٍف يىٍأًتيى بًاٍلفىتٍ 

اًسرًينى(  كىيػىقيوؿي الًَّذينى آمىنيوا أىىىؤيالًء الًَّذينى أىٍقسىميوا بًاللَّوً  ْى اليهيٍم فىأىٍصبىحيوا  انًًهٍم ًإنػَّهيٍم لىمىعىكيٍم حىًبطىٍت أىٍعمى جىٍهدى أىٍيمى
وَّؿى لىهيٍم بأف اهلل سبحانو يقوؿ )ًإفَّ الًَّذينى اٍرتىدُّكا عىلىى أىٍدبىارًًىٍم ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىيَّنى لىهيمي اٍلهيدىل الشٍَّيطىافي سى كذلك 

نيًطيعيكيٍم ًفي بػىٍعًض اأٍلىٍمرً  كىاللَّوي يػىٍعلىمي ًإٍسرىارىىيٍم فىكىٍيفى ًإذىا  كىأىٍملىى لىهيٍم ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم قىاليوا لًلًَّذينى كىرًىيوا مىا نػىزَّؿى اللَّوي سى
هيمي اٍلمىبلًئكىةي يىٍضرًبيوفى كيجيوىىهيٍم كىأىٍدبىارىىيٍم ذىًلكى بًأىنػَّهيمي اتػَّبػىعيوا مىا أىٍسخىطى اللَّوى كىكىرً  الىهيٍم تػىوىفػَّتػٍ ىيوا ًرٍضوىانىوي فىأىٍحبىطى أىٍعمى

ـٍ حىًسبى الًَّذينى ًفي قػيليوًبًهٍم مى  ىرىيٍػنىاكىهيٍم فػىلىعىرىفٍػتػىهيٍم ًبًسيمىاىيٍم أى رىضه أىٍف لىٍن ييٍخًرجى اللَّوي أىٍضغىانػىهيٍم كىلىٍو نىشىاءي ألى
اًىًدينى  ليوىنَّكيٍم حىتَّى نػىٍعلىمى اٍلميجى الىكيٍم كىلىنىبػٍ ليوى ًمٍنكيٍم كىالصَّاًبرً  كىلىتػىٍعرًفػىنػَّهيٍم ًفي لىٍحًن اٍلقىٍوًؿ كىاللَّوي يػىٍعلىمي أىٍعمى ينى كىنػىبػٍ
ًبيًل اللًَّو كىشىاقُّوا الرَّسيوؿى ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىيَّنى لىهيمي  بىارىكيٍم ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا كىصىدُّكا عىٍن سى ٍْ ٍيئان أى اٍلهيدىل لىٍن يىضيرُّكا اللَّوى شى

ا الًَّذينى آمىنيوا أىًطيعيوا اللَّوى  الىهيٍم يىا أىيػُّهى الىكيٍم ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا كىصىدُّكا  كىسىييٍحًبطي أىٍعمى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى كىال تػيٍبًطليوا أىٍعمى
ًبيًل اللًَّو ثيمَّ مىاتيوا كىىيٍم كيفَّاره فػىلىٍن يػىٍغًفرى اللَّوي لىهيٍم فىبل تىًهنيوا كىتىٍدعيوا ًإلىى السٍَّلًم كى  أىنٍػتيمي اأٍلىٍعلىٍوفى كىاللَّوي مىعىكيٍم عىٍن سى

الىكيٍم(.  كىلىٍن يىًترىكيٍم أىٍعمى
أال فليعلم كل مسلم ككل مسلمة أف ىؤالء الذين يخرجوف على دينهم كيناصركف أعداءىم، من تزكج منهم     

فزكاجو باطل بطبلنان أصليان، ال يلحقو تصحيح، كال يترتب عليو أم أثر من آثار النكاح، من ثبوت نسب كميراث 
متزكجان بطل زكاجو كذلك كأف من تاب منهم كرجع إلى ربو كإلى دينو، كحارب  كغير ذلك، كأف من كاف منهم

عدكه كنصر أمتو، لم تكن المرأة التي تزكجها حاؿ الردة كلم تكن المرأة التي ارتدت كىي في عقد نكاحو زكجان 
حيحان شرعيان، كما لو، كال ىي في عصمتو، كأنو يجب عليو بعد التوبة أف يستأنف زكاجو بها فيعقد عليها عقدان ص

 ىو بديهي كاضح.
أال فليحتط النساء المسلمات، في أم بقعة من بقاع األرض ليتوثقن قبل الزكاج من أف الذين يتقدموف     

لنكاحهن ليسوا من ىذه الفئة المنبوذة الخارجة عن الدين، حيطةن ألنفسهن كألعراضهن، أف يعاشرف رجاالن 
بأف زكاجهم باطل في دين اهلل، أال فليعلم النساء المسلمات، البلئي ابتبلىن اهلل يظنونهن أزكاجان كليسوا بأزكاج، 
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بأزكاج ارتكسوا في حمأة ىذه الردة، أنو قد بطل نكاحهن، كصرف محرمات على ىؤالء الرجاؿ ليسوا لهن بأزكاج، 
 حتى يتوبوا توبة صحيحة عملية ثم يتزكجوىن زكاجان جديدان صحيحان.

لنساء المسلمات، أف من رضيت منهن بالزكج من رجل ىذه حالة كىي تعلم حالو، أك رضيت أال فليعلم ا     
 بالبقاء مع زكج تعرؼ فيو ىذه الردة فإف حكمها كحكمو في الردة سواء.

 كمعاذ اهلل أف ترضى النساء المسلمات ألنفسهن كألعراضهن كألنساب أكالدىن كلدينهن شيئان من ىذا.    
داء، فما أكثر الحيل ػة المتعاكنين مع األعػو قانوف يصدر بعقوبػليس بالهزؿ، كما يغني في دّّ ػجً ر ػأال إف األم    
 رمين، بالشبهة المصطنعة، كباللحن في الحجة.ػرؽ لتبرئة المجػوص القوانين، كما أكثر الطػركج من نصػللخ
ن، كاألفراد مسؤكلوف بين يدم اهلل كلكن األمة مسؤكلة عن إقامة دينها، كالعمل على نصرتو في كل كقت كحي    

 يـو القيامة عما تجترحو أيديهم، كعما تنطوم عليو قلوبهم.
يانة الخائنين. ككل مسلم إنما ىو على ثغر  فلينظر كل امرئ لنفسو، كليكن سياجان لدينو من عبث العابثين ْك

كبلمو أىػ  “ هلل، كلينصرف اهلل من ينصرهمن ثغور اإلسبلـ، فليحذر أف يؤتى اإلسبلـ من قبلو. كإنما النصر من عند ا
 رحمو اهلل.

القرف الرابع عشر أيضان : استولى اليهود على فلسطين ، كأعانهم بعض المنتسبين لئلسبلـ ،  كفي منتصف
 بكفر من أعانهم . ُّٔٔفأفتت لجنة الفتول باألزىر برئاسة الشيخ عبد المجيد سليم عاـ 

بينوا أف مظاىرة الكفار على المسلمين كفر كردة، كبينوا أف مظاىرة الكفار  فهؤالء األئمة كالعلماء رحمهم اهلل
كمعاكنتهم على المسلمين من المواالة المكفرة، كلم يشترطوا في المعاكنة أف تكوف ألجل دينهم، أك أف ييحب 

ى اإلسبلـ انتصار الكفار على المسلمين، بل ىو بمعاكنتو للكافرين على المسلمين يكوف قد نصر الكفر عل
 كظاىر الشيطاف ك أكلياءه على اهلل كأكليائو كما قاؿ تعالى:}ككاف الكافر على ربو ظهيرا{.

كقد سبق أف بينتي أننا مأموركف أف نأْذ الناس كنحكم عليهم بظواىرىم كنكلى سرائرىم إلى اهلل، كذكرتي ما     
ذكف بالوحي على عهد رسوؿ اهلل صلى ركاه البخارم رحمو اهلل عن عمر رضي اهلل عنو أنو قاؿ: إف أنا سان كانوا يْؤ

 اهلل عليو كسلم كإف الوحي قد انقطع كإنما نأْذكم اْلف بما ظهر لنا من أعمالكم.
كمضت سيرة الصحػابة رضي اهلل عنهم على ذلك في حػركب الردة مع قػـو مسيلمة كسجاح كطليحة، كمانعي     

ػق بينهم مع احتماؿ كػوف بعضهم مخالفان لهم في معتقدىم كإنما شاركهم الزكاة كنحػوىم في قتالهم كلهم دكف تفري
حميػٌة ، كمع ذلك كانت سيرتهم فيهم كاحػدة، كىي قتالهم جميعان كأْػذ أموالهم كذراريهم كالحكم عليهم 

 بالكفر، مما يدؿ على تقٌرر ىذا األصل عندىم ، كأف من ظاىر كناصر الكٌفار فهو كافر مثلهم .
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أيضان قصة ْالد بن الوليد كمجاعة بن مرارة في كتب السيرة في حركب الردة ، فإف ْالدان رضي اهلل  كمن ذلك
 –يقصد مسيلمة  –عنو أْذ جنديهي بعضى بني حنيفة كمعهم  )مجاعة( ، فقاؿ مجاعة لخالد : إني كاهلل ما اتبعتو 

 تكلم بو ثمامة بن أثاؿ.كإني لمسلم . فقاؿ لو ْالد : فهبل ْرجت إلٌي ، أك تكلمت بمثل ما 
 كالقياس أيضان يدؿ على أف المعاكنة كالمظاىرة كفر أكبر من كجهين :    
قاؿ )من جهز غازيان فقد غزل( ، فجعل  صلى اهلل عليو كسلم/ أنو قد ثبت في الصحيح أف النبي الوجو األكؿ    

ف اهلل ليدْل بالسهم  الواحد ثبلثة نفر الجنة القاعد إذا جٌهز المجاىد مشاركان في الغزك ، كمن ىذا أيضان قولو )إ
أف من جٌهز كأعاف  –بقياس العكس  –: صانعو يحتسب في صنعو الخير ، كالرامي بو ، كمنبلو(  . كىذا يدؿ 

الكافر في قتالو فقد شاركو في قتالو في سبيل الطاغوت، قاؿ تعلى:}الذين ءامنوا يقاتلوف في سبيل اهلل كالذين  
 في سبيل الطاغوت فقاتلوا أكلياء الشيطاف إف كيد الشيطاف كاف ضعيفا{. كفركا يقاتلوف

عبلء كلمة الطاغوت كحيكًم الطاغوت كدين كمن قاتل في سبيل الطاغػوت فقد نصر الطاغػوت كسعى في إ
 وت كىػو من أكلياء الشيطاف كأنصاره، كصدؽ اهلل:} ككاف الكافر على ربو ظهيرا{.الطاغ

دء كالمباشر حكمهم كاحد في الشرع على الصحيح ، ألف المباشر إنما يتمكن من عملو /أف الر الوجو الثاني
 بمعونة الردء لو .

كما قاؿ شيخ اإلسبلـ رحمو اهلل: كإذا كاف المحاربوف الحػرامية جماعػة ، فالواحد منهم باشر القتل بنفسو ، 
كالجمهور على أف الجميع يقتلوف ، كلو كانوا  كالباقوف لو أعػواف كردء لو ، فقد قيل : إنو يقتل المباشر فقط ،

مائة كأف الػردء كالمباشػر سواء ، كىذا ىػو المأثور عن الخلفاء الراشدين . فإف عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو 
كالربيئة ىو الناظر الذم يجلس على مكاف عاؿ ، ينظر  منو لهم من يجيء كألف المباشر  -قتل ربيئة المحاربين 

كالطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاركا ممتنعين فهم مشتركػوف في  -من قتلو بقوة الردء كمعونتو  إنما يمكن
قاؿ : ) المسلموف تتكافأ دماؤىم كيسعى بذمتهم  صلى اهلل عليو كسلمالثواب كالعقاب كالمجاىدين ؛ فإف النبي 

أف جيش المسلمين إذا تسرت منو سرية  أدناىم كىم يد على من سواىم كيرد متسريهم على قاعدتهم (. يعني :
صلى فغنمت ماالن ، فإف الجيش يشاركها فيما غنمت ألنها بظهره كقوتو تمكنت لكن تنفل عنو نفبلن ، فإف النبي 

كاف ينفل السرية إذا كانوا في بدايتهم الربع بعد الخمس ، ككذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركتو   اهلل عليو كسلم
لطلحة كالزبير يـو بدر ؛ ألنو كاف قد  صلى اهلل عليو كسلممصلحة الجيش ، كما قسم النبي السرية ؛ ألنها في 

كىكذا المقتتلوف على  -بعثهما في مصلحة الجيش ، فأعواف الطائفة الممتنعة كأنصارىا منها ، فيما لهم كعليهم 
كنحوىما ، ىما ظالمتاف . كما ال تأكيل فيو ، مثل المقتتلين على عصبية ، كدعول جاىلية كقيس كيمن  -باطل 

قاؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم : ) إذا التقى المسلماف بسيفيهما فالقاتل  كالمقتوؿ في النار ، قيل : يا رسوؿ اهلل 
 : ىذا القاتل فما باؿ المقتوؿ ؟ قاؿ:إنو أراد قتل صاحبو ( أْرجاه في الصحيحين .
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كماؿ ، كإف لم يعرؼ عين القاتل ؛ ألف الطائفة الواحدة المتمنع كتضمن كل طائفة ما أتلفتو األْرل من نفس    
 بعضها ببعض كالشخص الواحد "اىػ.

لسبلح أك فالذم أعاف أمريكا كدكؿ الكفر على حرب اإلسبلـ كالمسلمين فإنو يكفر سواء أعانهم بالبدف أك با    
أك حمى ظهورىم بمنع المجاىدين من  ،منهاببلده ليقيموا فيها قواعدىم العسكرية كينطلقوا  بالرأم أك فتح لهم

 الخركج لقتالهم فبل فرؽ بين ذلك كلو كىو من المواالة المكٌفرة.
على أف من ظاىر الكفار على المسلمين ال يكفر إال بالعمل  ػ كأما االستدالؿ بقصة حاطب رضي اهلل عنو،    

قصة حاطب فيها احتماالت   كال يستقيم ألفيصح  بلف القلبي كىو مظاىرتهم محبة في دينهم أك رضىن بالكفر،
 كثيرة كىي قضية عين ال يقاس عليها.

 كالقاعدة عند العلماء: إذا كرد االحتماؿ بطل االستدالؿ.    
ككذلك القاعدة: أف ما ثبت حكمو باألدلة الواضحة الصريحة ثٌم كردت قضية محتملة لم تأْذ ذلك الحكم     

سمى القضية الواردة قضية عين ال يقاس عليها، كىي ما يعبر عنها بعض فإف الحكم الصريح ال يتغير، كت
األصوليين بقولو: ما ْرج على األصل ال يقاس عليو. مثل بيع العرايا كبيع السلم ْرجا عن األصل المقرر كىو 

ا عن ذلك تحريم بيع المجهوؿ كبيع الغرر، كلكن لما جاء الشرع باستثناء ىذين النوعين من البيوع كأحلهما ْرج
األصل بدليل مستقل ليس بناسخ ألصل الحكم، فبل يصح لمن باع نوعان آْر من البيوع ككاف فيها الجهالة أك 

 الغرر أف يستدؿ على جواز فعلو بهذه األدلة المخصوصة.
كمعلـو أٌف منهج أىل السنة كالجماعة ىو األْذ بالمحكم كرد المتشابو إلى المحكم، كقصة حاطب رضي     
 عنو من المتشابو الذم فيو احتماالت كثيرة، فبل ييترؾي الحكم الصريح الواضح كال يينتقل عنو بدليل محتمل. اهلل
أف مظاىرة الكفار على المسلمين ال يكوف كفران أكبر : على قصة حاطبب كمن على شاكلتو استدلواكالمؤلف     

 كىذا باطل كتوضيحو من كجوه:مخرجان من الملة إال بشرط عمل القلب كىو مناصرتهم لدينهم، 
 بل يقاس عليها.ف ،كقضايا األعياف ْارجة عن األصل ،/ أف قصة حاطب قضية عيناألكؿ

 أنها محتملة كإذا كرد االحتماؿ بطل االستدالؿ. الثاني/
أف من لواـز انتصار الكفار على المسلمين، انتصار دينهم على اإلسبلـ، فمن ظاىر الكفار على  الثالث/

، سواء قصد ذلك أك لم يقصده، كما قاؿ كناصػر الكفر على اإلسػبلـ ين فقد ظاىر الكفر على اإلسبلـالمسلم
ذم يتبع الشيطاف كيكفر بالرحمن ىو ظهير للشيطاف على ربو ػتعالى:}ككاف الكافر على ربو ظهيران{، فالكافر ال

 سواء قصد ذلك أك لم يقصده.
صار انت ى المسلمين إذا كاف من لواـزن، أك محبة انتصارىم علكما الفائدة من اشتراط محبة دين الكافري

 دينهم على دين اإلسبلـ؟!الكفار على المسلمين انتصار 
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الحكم في مسألة المظاىرة إلى عمل القلب، كإْراج مناط راد منها تعليق كما ىذا الشرط إال لوثة إرجائية يي 
 مسألة المظاىرة من الكفر العملي إلى الكفر القلبي.

أف النبي صلى اهلل عليو كسلم يوحى إليو كقد قاؿ في شأف حاطب:)صدقكم( كىذا أمر أطلعو اهلل  /الرابع
عليو، كأما بعد موتو عليو الصبلة كالسبلـ ليس ألحد أف يجـز بصدؽ من كالى الكفار، كبالتالي علينا أف نأْذ 

 بالظاىر كنحكم بو.
لك اإلماـ أبو جعفر الطبرم: بأنو إنما صفح عنو لما أطلعو قاؿ الحافظ بن حجر رحمو اهلل: كقد أشار إلى ذ

 يكوف غيره كذلك. اهلل عليو من صدقو في اعتذاره، فبل
: بعد أف قوؿ عمر في ىذا الحديث: دعني  أضرب ىذا المنافق، كفي ركاية : فقد كفر، كفي ركاية /الخامس    

 : بلى كلكنو نكث كظاىر أعداءؾ عليك .قاؿ عمرصلى اهلل عليو كسلم: أكليس قد شهد بدران ؟. قاؿ الرسوؿ 
على المسلمين كفر  فهذا يدؿ على أف المتقرر عند عمر رضي اهلل عنو كالصحابة أف مظاىرة الكفار كإعانتهم

، كلم يقل ىذا الكبلـ إال لما رأل أمران ظاىره الكفر، كلو لم يكن المتقرر عند الصحابة كفر المظاىر لما كردة
ينفيو عن نفسو، كما لو شرب الخمر فسئل عن سبب شربها فإنو ال يقوؿ لم أفعلو كفران كال  احتاج حاطب أف

من ظاىر الكفار على المسلمين، كلكنو ظٌن  ةرٌدةن، فلما نفى الكفر كالرٌدة عن نفسو تبين أٌف المقرر عنده كفر كردٌ 
 .الوجو السابعكما سيأتي توضيحو في أف فعلو ليس داْبلن في باب المواالة كالمظاىرة  

ليو الحكم بالكفر على ، كلم ينكر عرضي اهلل عنو لما فهمو عمر صلى اهلل عليو كسلمإقرار الرسوؿ  /السادس    
ليست كفران، أك أٌف المظاىرة المكٌفرة ىي ما قارنها  على المسلمين ، كلم يقل لو إٌف مظاىرة الكفارظاىر الفعل

جة ال يجوز، كإنما بين النبي صلى اهلل عليو كسلم صدؽ حاطب فيما عمل القلب، كتأْير البياف عن كقت الحا
 قاؿ.

كفرؽه بين الحكم على الفعل كالحكم على الفاعل فالنبي صلى اهلل عليو كسلم لم ينكر على عمر الحكم على 
تصديق و فعل ذلك متأكالن أف ال ضرر فيو، ك ػكقد تبين أن ،أصل الفعل كإنما أنكر عليو إنزاؿ الحكم على حاطب

النبي صلى اهلل عليو كسلم لو فيما قاؿ ال يكوف ألحدو بعد النبي صلى اهلل عليو كسلم ألنو مؤيد بالوحي كليس 
 ذلك لغيره.

أف حاطبان رضي اهلل عنو إنما فعل ذلك متأكالن أف كتابو لن يضر المسلمين، كأف اهلل ناصر دينو كنبيو  /السابع     
ليهم ، كقد جاء في بعض ألفاظ الحديث أف حاطبان قاؿ معتذران )قد علمت أف حتى كإف علم المشركوف بمخرجو إ

 اهلل مظهر رسولو كمتم لو أمره(.
كقد أْرج البخارم رحمو اهلل قصة حاطب في كتاب )استتابة المرتدين كالمعاندين كقتالهم( في  )باب ما 

 جاء في المتأكلين( .
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 . ب ما ذكره ، فإنو صنع ذلك متأكالن أالٌ ضرر فيو"(( : "كعذر حاطّْٔ/  ٖكقاؿ الحافظ في )الفتح 
، قاؿ: الثامن/ عندما ذكر نواقض اإلسبلـ العشرة كىو مهم ينبغي التفطن لو، كىو أٌف شيخ اإلسبلـ/ الثامن

مظاىرة المشركين كمعاكنتهم على المسلمين. فذكر المظاىرة كالمعاكنة التي ىي من باب األفعاؿ كلم يشترط 
 ي.العمل القلب

توضيح ذلك: أنو لو لم تكن المظاىرة كالمعاكنة ناقضةن بمجردىا كإنما باشتراط العمل القلبي للـز ذكر مناط 
الكفر كىو العمل القلبي؛ ألف الشيخ يتكلم عن نواقض اإلسبلـ فكيف يذكر صورة ال تكوف ناقضان بمجردىا 

 الكفر؟ كإنما باشتراط العمل القلبي كال يذكر ذلك الشرط الذم ىو مناط
ثٌم الحظ أنٌو قاؿ: مظاىرة المشركين كمعاكنتهم، كلم يقل مواالة المشركين، ألٌف المواالة يندرج تحتها أقساـ، 

العملي، كلكن لما قاؿ: مظاىرة كمعاكنة، ذكر نوعان من أنواع المواالة كىي الفعلية، فدٌؿ على أٌف المقصود الكفر 
 .كناقض من نواقض اإلسبلـ ي حد ذاتوكفر فكأٌف المظاىرة كالمعاكنة  

لو كانت المظاىرة كالمعاكنة غير مكفرة بذاتها كإنما باشتراط العمل القلبي فإٌف معنى ذلك أٌف  /التاسع
المظاىرة كالمعاكنة المجردة عن العمل القلبي إنما ىي كبيرة من كبائر الذنوب، كعلى ىذا فما الفائدة من ذكرىا 

صيل نستطيع أف نقوؿ مثبلن: الربا من نواقض اإلسبلـ، ثيٌم نفصل فنقوؿ: إف في النواقض، ألننا على ىذا التف
تعامل بالربا من غير جحود كال استحبلؿ كىو المتعلق بالقلب فإنو حينئذ مرتكبه كبيرة، كإف تعامل بو جاحدان أك 

المحرمات الواضحة مستحبلن فإنو يكوف ناقضان إليمانو، كالخمر مثل ذلك كعلى ىذا نستطيع أف نقوؿ: إف جميع 
 في الدين من نواقض اإلسبلـ ثٌم نفصل فيها على التفصيل في مسألة المواالة، كىذا ال يقولو أحد يفقو ما يقوؿ.

كبالتالي تعلم أٌف العلماء عندما عدُّكا مظاىرة المشركين كمعاكنتهم على المسلمين من النواقض دٌؿ ذلك على 
كىو محبة انتصار الكفار على المسلمين كفر بمجرده كلو لم يحصل معو أنو ناقض بمجرده، كأٌف العمل القلبي 

 مظاىرة.
كلو تنػٌزلنا بعد ىذا كلو كقلنا بالقياس على فعل حاطب فبل بد حينئذو من اتحاد الصورتين بحيث / العاشر

يحصل ىذا الفعل ممن عرؼ بحسن إسبلمو كصدؽ ببلئو في الحق ثٌم سعى في إطبلع الكفار على مسير 
 في صف المجاىدين ضد أكلئك الكفار.لمسلمين إليهم ْوفان على قرابتو، مع كقوفو ا

كىذا القوؿ لو نظائر في الشريعة كما في مسألة الرضاع بعد الحولين لما كاف األصل عدـ اعتبار الرضاع بعد 
صة في إرضاعو مع كبر سنو ذىب جمهور العلما ء إلى األْذ الحولين كجاءت قصة سالم مولى أبي حذيفة بالْر

باألصل كىو عدـ العبرة بالرضاع بعد الحولين كقالوا: إٌف قصة سالم قضية عين ال يقاس عليها، كقاؿ جمع من 
العلماء جمعان بين األدلة الواردة في المسألة: إف األصل أٌف الرضاع بعد الحولين غير معتبر كلكن من كانت حالو 

صة في تلك الحالة المخصوصة فيقاس عليها ما كاف مثل حاؿ سالم مولى أبي حذيفة جاز لو ذلك ل وركد الْر
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كاقع ىؤالء الحكاـ الذين ظاىركا  ،كلكنٌ مثلها، ككذلك الحكم في ىذه المسألة ىذا لو تنػىٌزلنا كقلنا بصحة القياس
ين جزيرة العرب كغيرىا من بلداف المسلم على ىذه الصفة بتاتان، فهم فتحواال ينطبق  على المسلمين المشركين

 ها، كحموا ظهورىم فمنعواكفتحوا لهم أراضيهم جوان كبران كبحران لينطلقوا من ،للصليبيين فأقاموا فيها قواعدىم
كسجنوا العلماء الذين يحرضوف األمة على جهادىم، فهل  ،المسلمين من قتالهم كمن الخركج لنصرة إْوانهم

الفاضحة، كالمظاىرة السافرة على زلة حاطب  يصح من عاقل منصف أف يقيس ىذه العمالة الواضحة، كالخيانة
 رضي اهلل عنو؟!

كاالحتماالت الواردة في قصة حاطب تسقط االستدالؿ بو، فبل نترؾ الحكم الواضح المتقرر، بدليلو محتمل 
 فإٌف ذلك من اتباع المتشابو، كأىل الحق يردكف المتشابو إلى المحكم، كأىل الباطل يردُّكف المحكم بالمتشابو.

ري متشابهات فأما الذين قا ْى ـٌ الكتاب كأي ؿ اهلل تعالى:} ىو الذم أنزؿ عليك الكتاب منو آيات محكمات ىٌن أ
 في قلوبهم زيغ فيٌتبعوف ما تشابو منو ابتغاء الفتنة كابتغاء تأكيلو كما يعلم تأكيلو إال اهلل....{.

لواله لكفر، كتفنيد ىذه الشبهة من أكجو :  يردد بعضهم شبهة كىي أف حاطبان كاف متأكالن ك  كأما قوؿ المؤلف:]
أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لما سأؿ حاطبان عن عذره، لم يعتذر حاطب بأنو تأكؿ دليبلن شرعيان بل ذكر  -أ

 أنو فعل ما فعل لحظ دنيوم.
ف حاطب أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لم يفهم أف حاطبان كاف متأكالن لذلك لم يكشف شبهة كا -ب

 متمسكان بها، كدكاء الشبو كشفها.
 [أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أقر بأنو عاص، لكنو مغفور لو لكونو من أىل بدر ال ألجل التأكيل. -ج

إحدل ركايات الحديث نوع تأكيل حاطب رضي اهلل عنو كىي قولو: قد علمت أف اهلل مظهر  أقوؿ: قد بينتٍ 
 رسولو كمتم لو أمره.

ألمر اهلل كرسولو صلى  مخالفاطب لم يتأكؿ دليبلن شرعيان على جواز فعلو، بل كاف يعلم أف إرساؿ الرسالة فح    
اهلل عليو كسلم، كيعلم أنو بفعلو ىذا عاصو مرتكبه ما نهى عنو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كلكنو ظٌن أف 

داْبلن في المواالة، كتأكؿ أف إرسالو للرسالة لن  ظٌن أف ذلك ليس -مع ثقتو بنصر اهلل لنبيو -ة إرسالو للرسال
يضر المسلمين، كلن ينفع المشركين، كأف المشركين سواء علموا بذلك أك لم يعلموا فإنهم مغلوبوف مخذكلوف، 

فقد أْرج البخارم رحمو كىذا ما أشار إليو البخارم رحمو اهلل في التبويب للحديث كأكضحو الحافظ بن حجر، 
 ب في كتاب )استتابة المرتدين كالمعاندين كقتالهم( في  )باب ما جاء في المتأكلين( .اهلل قصة حاط

ففي تبويب البخارم رحمو اهلل يظهر لك أٌف المتقرر عنده كفر كرٌدة من ظاىر الكفار على المسلمين، ثٌم بوب 
اطبان فعل ذلك متأكالن أف ال لقصة حاطب ما جاء في المتأكلين تنبيهان منو على ما جاء في عدد من الركايات أف ح

 ضرر فيو على المسلمين، كأف ال منفعة فيو للمشركين.
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 . ( : "كعذر حاطب ما ذكره ، فإنو صنع ذلك متأكالن أالٌ ضرر فيو(ّْٔ/  ٖكقاؿ الحافظ في )الفتح 
هلل عليو كسلم كقاؿ القرطبي رحمو اهلل: كإنما تأكؿ فيما فعل أٌف إطػبلع قريش على بعض أمر رسػوؿ اهلل صلى ا

ال يضٌر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كييخٌوؼ قريشان، كييحكى أنو كاف في الكتاب تفخيم أمر جيش رسوؿ اهلل 
 [.َْْ/ٔ صلى اهلل عليو كسلم، كأنهم ال طاقة لهم بو، كيخٌوفهم بذلك ليخرجوا عن مكة كيفركا منها.]المفهم،

ى اهلل عليو كسلم أقر بأنو عاص، لكنو مغفور لو لكونو من أىل أف رسوؿ اهلل صلقوؿ المؤلف: ] فالجواب على
 [بدر ال ألجل التأكيل

 شهود بدرو. كٌفرتها حسنةمخالفتو ألمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم معصية  تأكيلو منع من تكفيره، ك أٌف 
إلبطاؿ المحكم، كبعد ذكر ىذه الوجوه يتبين لك أف االستدالؿ بقصة حاطب ىو من االستدالؿ بالمتشابو 

 كنحن مأموركف أف نرجع إلى المحكم كنحكم بو كنرد المتشابو إليو.
كيلـز المستدؿ بقصة حاطب أف يحكم بعدـ كفر كل من أعاف الكفار على المسلمين مهما بلغت تلك 

 ة.المعاكنة ما داـ أٌف المظاًىر يزعم أنو لم يفعل ذلك من أجل دينهم، كبطبلف ىذا القوؿ معلـو بالضركر 
في حربها على دكلة  ت بعض المسلمين قيادة جيشهاكنحن نقوؿ للمؤلف كمن على رأيو: لو أٌف أمريكا منح

إسبلمية فقاـ ذلك المسلم بغزك الببلد اإلسبلمية كسفك الدماء المعصومة كىتك األعراض المصونة كدٌمر بيوت 
وكة أعداء اهلل كصارت السيادة كالحكم لهم، اهلل كمن فيها حتى علت راية أمريكا على ربوع تلك الببلد كقويت ش

كأذلوا أكلياء اهلل كفتنوىم عن دينهم، ثٌم زعم ذلك القائد أنو فعل ذلك للدنيا لمبلغ من الماؿ أك لمنصب مرموؽ 
 في الوزارة األمريكية، كىو مع ذلك كاره للكفار محب للمسلمين، كلم يفعل ذلك رضان بالكفر بعد اإلسبلـ.

مان من حكاـ المسلمين علم بإرادة الكفار كعزمهم على غزك أرض من أراضي المسلمين فعرض كلو أٌف حاكػ 
على تلك الدكلة الكافرة أف تقيم قواعدىا العسكرية في أرضو كيمٌدىم بالسبلح كالنفط ككل ما يحتاجوف من 

دىم على ػالكفار قواع مسكن كغذاء كدكاء مقابل أف ييقٌركه على كرسي الحكم كيحموه ممن يريد إزالتو، فأقاـ
و كانطلقوا منها بمعونتو فدكوا أرض المسلمين بوابل من القنابل التي ال تفرؽ بين صغير ككبير، كال بين رجل ػأرض

كامرأة، كال بين مسجد كمرقص، كدْلت جيوشهم أرض المسلمين كدٌنست المساجد كالمصاحف، كدٌمرت 
ككضعوا حكومة كافرة تحكم بحكم الطاغوت، ثٌم قاؿ ذلك المكتبات اإلسبلمية، كأزالوا الحكومة المسلمة 

الحاكم لشعبو كعلمائو إنني لم أفعل ذلك محبة لدينهم كال رضان بما ىم عليو من الكفر، كلكن أردت أف أٌتخذ 
 عندىم يدان يحموف بها عرشي كسلطتي.

سلمين باألمواؿ الطائلة كلو أٌف تاجران من تجار المسلمين قاـ بدعم الجيش الكافر الذم غزا أرض المػ 
كالمعونات، كاشترل لهم الدبابات كالصواريخ، كاستأجر لهم المرتزقة لكي يقاتلوا في صفهم، كقاؿ إنني لم أفعل 
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في التجارية ذلك محبة فيهم كال في دينهم كإنما فعلت ذلك معهم لكي يسمحوا لي بإقامة شركاتي كمؤسساتي 
 ببلدىم.

ائدان عسكريان من المسلمين قاـ بتقديم بحث كدراسػة للكفار في أفضػل الطرؽ لغزك كلو أٌف ْبيران سياسيان كقػ 
ببلد المسلمين كاستعمارىػا كنقاط الضعف في الػدكلة اإلسبلمية كالثغرات التي يمكنهم الدْػوؿ منها لهزيمة 

إنني لم أفعل  المسلمين، فقاـ ذلك الجيش بتطبيق مخططو كاستولوا على أرض المسلمين، فقاؿ ذلك الخائن
ذلك لنصرة دينهم أك لًتعلوى رايتهم على راية التوحيد، كإنما فعلت ذلك لكي أشتهر بين الناس كيصبح لي ًصيته 

 كمكانة في العالم.
كلو أٌف دكلة كافرة أرادت غزك دكلة إسبلمية كقالت الدكلة الكافرة: إٌف من يتعاكف معنا على إسقاط الدكلة ػ 

جوائز مالية كبيرة، فقػاـ بعض المسلمين باالنضماـ إلى جيػش الكفار كقاتلوا معهم اإلسبلمية سوؼ نعطيو 
 كنصركىم، كقالوا إنما فعلنا ذلك من أجل الماؿ كليس رضان بدينهم.

 في كٌل ىذه األحواؿ كما شابهها نقوؿ للمؤلف ما ىو حكمك على ىذه الصور؟
 ربعة أكجو:كلن يخرج حكم المؤلف على ىذه الصور كما شابهها عن أ

الوجو األكؿ/ إما أف يحكم على جميع تلك الصور بأنها كبيرة كليست كفران، كيضرب باألدلة كأقواؿ العلماء 
السابقة عرض الحائط، كحينئذو نقوؿ لو يلزمك أف تقوؿ: إٌف مظاىرة المشركين كمعاكنتهم على المسلمين ليست 

ألنها حينئذو تكوف كبيرة من كبائر الذنوب كالربا كشرب  ؛ناقضان من نواقض اإلسبلـ كإدْالها في النواقض ْطأ
الخمر كالزنى كنحوىا، كلها في األصل كبائر من كبائر الذنوب كال يصح أف نيًعٌدىا من نواقض اإلسبلـ إال إذا 

كنا اقترف بها مكفّْر قلبي كاالستحبلؿ أك الجحود أك الرضى بالكفر أك النصرة للكافرين من أجل دينهم؛ ألننا إف  
محتاجين قبل تكفير مرتكب الكبيرة إلى تصريحو باالستحبلؿ أك الجحود كإال فاألصل عدـ كفره، فكذلك نحن 
محتاجوف قبل تكفير المظاىر إلى تصريحو بأنو فعل ذلك من أجل دينهم، أك رضان بما ىم عليو من الكفر كإال 

 فاألصل عدـ كفره.
اىرىم محبة في انتصار دينهم، أك رضان بالكفر، فهل تيكٌفره ثم نقوؿ للمؤلف: لو أف المظاًىر صٌرح أنو ظ

 بالمظاىرة أـ للعمل القلبي؟
فإف كٌفرتو من أجل المظاىرة فبل تحتاج إلى معرفة ما في قلبو، كإف كٌفرتو من أجل ما في قلبو فبل تحتاج إلى 

 كفر بمجرده.  كجود المظاىرة ألٌف الرضا بالكفر كفر، كمحبة ظهور دين الكفار على المسلمين
كإف قلت: أكٌفره بمجموع األمرين لزمك أف ال تكفره بانفراد أحدىما فبل تكٌفره بالمظاىرة كحدىا، كال تكٌفره 
بالرضا بالكفر كحده، كإال لما كاف للحكم باجتماع األمرين فائدة، ألنو حينئذو يكوف الحكم عليو بما قاـ بقلبو 

لحكم بو، كتكوف المسألة حينئذو كمرتكب الكبيرة إف ارتكبها دكف كالمظاىرة أمره زائد ال يمنع من لحوؽ ا
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استحبلؿ أك جحود فهو مسلم فاسق، كإف استحلها أك جحد حرمتها كفر كلو لم يرتكبها، كإف ارتكبها مستحبلن 
 أك جاحدان كاف الحكم عليو بما قاـ في قلبو كليس بفعل المعصية.

ن عند المؤلف كبيرة من كبائر الذنوب، مثل الربا كالزنا كشرب كبالتالي فإٌف مظاىرة الكفار على المسلمي
 الخمر، كال يصح إدراجها في نواقض اإلسبلـ.

يبذؿ قصارل جهده في مظاىرة كمعاكنة من يريدكف إظهار الكفر من يا سبحاف اهلل، أمُّ إسبلـ يبقى عند 
سلك اإلسبلـ من يسعى لهدمو كإظهار كىل ينتظم في  كالشرؾ كطمس اإلسبلـ كإطفاء نوره كإْراج أىلو منو؟!

 .أعدائو
أىػل الزماف، فبل تنظر إلى  كما أحسن ما قالو ابن عقيل رحمو اهلل: إذا أردت أف تعلم محل اإلسبلـ من

م في أبواب الجوامع، كال ضجيجهم في الموقف بلبيك، كإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة.] اْلداب زحامه
 [.ِٖٔ/ُالشرعية البن مفلح 

الوجو الثاني/ كإما أف يحكم على جميع تلك الصور بأنها مكٌفرة فحينئذو يسقط استداللو بقصة حاطب 
 كيسقط الشرط الذم شىرىطو لفقد جميع الصور المذكورة ذلك الشرط، كحينئذو يحصل االتفاؽ كيزكؿ الخبلؼ.

حاطب، فحينئذو نطالبو بالدليل على  الوجو الثالث/ كإما أف ييفٌرؽ في الحكم بين تلك الصور كبين قصة    
التفريق مع أٌف كيٌل الصور المذكورة فاقدة للشرط الذم اشترطو كىو العمل القلبي] الرضا بالكفر، أك مظاىرتهم 

 من أجل دينهم[.
الوجو الرابع/ كإما أف يقوؿ بكفر المظاىر في األصل كيخصص منها ما كاف مثل قضية حاطب، كبالتالي يتفق      
ا في كفر كردة الحكاـ الذين ظاىركا الكفار على المسلمين ألف نوع مظاىرتهم كصفتها ليست مثل قضية معن

 حاطب رضي اهلل عنو.
كليعلم المؤلف كمن على رأيو: أف السعودية أعانت أمريكا في حربها الصليبية على اإلسبلـ كالمسلمين بكل 

ىم كما في الخرج كعرعر كالجوؼ كقاعدة فيصل في تبوؾ ما تطيق، فقد ىيأت لهم أراضيها فأقاموا فيها قواعد
كغيرىا، كىيئوا لهم بعض المطارات لينطلقوا منها، كأمدكىم بالنفط بكل سخاء، كأمدكىم بالمعونات اللوجستية، 
كحموا ظهورىم بمنع المسلمين من الخركج لقتالهم، بل كحاربوا كسجنوا كل من أراد قتاؿ األمريكاف كجهادىم، 

العلماء الذين كقفوا في كجو الحملة الصليبية كبينوا مخططات األعداء، كىذا من أعظم ما يكوف من كسجنوا 
 مواالة كمظاىرة الكفار على المسلمين، كقياس ىذه العمالة كالخيانة كالمظاىرة على زلٌة حاطب من الفرية كالظلم

 .كالتدليس
 ىة على ذلك.فإف قيل: إف الدكؿ التي أعانت الكفار على المسلمين مكر 
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تحت قبضتو كال فالجواب:أف ىذه الدعول ال تصح ألف اإلكراه إنما يكوف لمن ىو تحت سلطاف المكرًه ك 
 .يستطيع الفرار منو

 : ّٖٓ ص  ُِباب اإلكراه، ج فيفتح البارم شرح صحيح البخارم،  قاؿ الحافظ بن حجر رحمو اهلل في
 اإلكراه أربعة: اإلكراه: ىو إلزاـ الغير بما ال يريده. كشركط ]

 األكؿ: أف يكوف فاعلو قادرا على إيقاع ما يهدد بو. كالمأمور عاجزا عن الدفع كلو بالفرار.
 : أف يغلب على ظنو أنو إذا امتنع أكقع بو ذلك.الثاني

الثالث: أف يكوف ما ىدده بو فوريا، فلو قاؿ لو: إف لم تفعل كذا ضربتك غدا، ال يعد مكرىا. كيستثنى ما إذا 
 ر زمنا قريبا جدا، أك جرت العادة بأنو ال يخلف.ذك

 ، كيقوؿ: أنزلت . كمن أكره على الزنا فأكلج كأمكنو أف ينزعاْتيارهالرابع: أال يظهر من المأمور ما يدؿ على 
 ىػ.أ ، فيتمادل حتى ينزؿ.[

ي عليو المشركوف كىو الذم يستولسليماف آؿ الشيخ رحمو اهلل: كال يستثنى من ذلك إال المكره،  قاؿ الشيخ
فيقولوف لو اكفر، أك أفعل كذا كإال فعلنا بك كقتلناؾ، أك يأْذكنو فيعذبونو حتى يوافقهم، فيجوز لو الموافقة 

 [ُِِ،صٖ.اىػ]الدرر السنية،جباللساف مع طمأنينة القلب باإليماف
: الحالة الثالثة: أف حمد بن عتيق رحمو اهلل في حكم موافقة المشركين كإظهار الطاعة لهم كقاؿ الشيخ    

 يوافقهم في الظاىر مع مخالفتو لهم في الباطن، كىو على كجهين:
أف يفعل ذلك لكونو في سلطانهم مع ضربهم كتقييدىم لو، كيهددكنو بالقتل، فيقولوف لو: إما أف أحدىما:     

الظاىر مع كوف قلبو مطمئنان  توافقنا كتظهر االنقياد لنا، كإال قتلناؾ، فإنو كالحالة ىذه يجوز لو موافقتهم في
يمىاًف( ككما قاؿ تعالى )ًإالَّ أىٍف تػى باإليماف ًئنّّ بًاأٍلً تػَّقيوا ، كما جرل لعمار حين أنزؿ اهلل تعالى )ًإالَّ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمى

هيٍم تػيقىاةن( فاْليتاف دلتا على الحكم كما نبو عن ذلك ابن كثير في تفسير آية آلو عمر   اف.ًمنػٍ
الوجو الثاني: أف يوافقهم في الظاىر مع مخالفتو لهم في الباطن، كىو ليس في سلطانهم، كإنما حملو على     

، فإنو في ىذه الحاؿ إما طمع في رياسة أك ماؿ أك مشحة بوطن أك عياؿ، أك ْوؼ مما يحدث في المآؿذلك 
نٍػيىا عىلىى يكوف مرتدان كال تنفعو كراىتو لهم في الباطن، كىو ممن قاؿ اهلل بُّوا اٍلحىيىاةى الدُّ  فيهم )ذىًلكى بًأىنػَّهيمي اٍستىحى

اًفرًينى( فأْبرىم أنو لم يحملهم على الكفر الجهل أك بغضو، كال محبة الباطل رىًة كىأىفَّ اللَّوى ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلكى ًْ ، اٍْل
 اىػ“.كإنما ىو أف لهم حظان من حظوظ الدنيا فآثركه على الدين

 كحاؿ الحكاـ اليـو ىو ما ذكره الشيخ حمد بن عتيق في الوجو الثاني ببل شك.    
فها أنت قد عرفت معنى اإلكراه، كالحكاـ ليسوا داْلين في معنى اإلكراه قطعان، ألنهم ليسوا تحت قبضة     

ي طاعة الكفار العدك مباشرة، كألنهم يستجيبوف ألكامر الكفار حماية لكراسيهم، كألنهم يبذلوف كل كسعهم ف



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

231 

زيادة على ما أمركىم بو لييظهركا لهم كماؿ العبودية كالطاعة، فوصفيهم بالمكرىين ال يستقيم شرعان كال عقبلن، 
 كلكنهم بين حالين:

 ػ إما عميل ْائن ينفذ مخطط الكفار باْتياره كرضاه.    
 م كنصرتهم.ػ كإما ْائف من زكاؿ حكمو كذىاب سلطانو، فيدفعو الخوؼ إلى مواالته    
كفرؽه بين الخوؼ اإلكراه، كإف كاف غلب على ظنهم قدرة العدك عليهم فإٌف ىذا ليس بإكراه كإنما ىو ْوؼ،     

 كالخوؼ لم يكن عذران للكفار الذين استضعفوا ككفركا ْوفان من أسيادىم.
الكفار، قاؿ تعالى:} يا أيها  كحاؿ ىؤالء الحكاـ كحاؿ المنافقين الذين ذكرىم اهلل في آيات النهي عن مواالة    

الذين ءامنوا ال تتخذكا اليهود كالنصارل أكلياء بعضهم أكلياء بعض كمن يتولهم منكم فإنو منهم إف اهلل ال يهدم 
 ...{ اْلية.فترل الذين في قلوبهم مرض ييسارعوف فيهم يقولوف نخشى أف تصيبنا دائرةالقـو الظالمين* 

في مواالة الكفار مع كونهم إنما فعلوا ذلك لخوفهم الدكائر، كلم يجعل سبحانو فذٌمهم اهلل تعالى لمسارعتهم 
ْوفهم عذران لهم، بل بين سبحانو في اْلية التي بعدىا بأف أعمالهم حبطت كأصبحوا ْاسرين، ثٌم في اْلية التي 

آية الردة ىم تليها ذكر سبحانو المرتدين، لذلك قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل: كالمقصودكف ب
 المقصودكف بالنهي عن مواالة اليهود كالنصارل.

كجود صفة اإلكراه المعتبرة، كإنما ىم عمبلء موافقوف للكفار  كعلى ىذا فهؤالء الحكاـ ليسوا مكرىين لعدـ    
 ْائفوف، كالخوؼ عند العلماء ليس مبرران الرتكاب المحٌرـ كمتواطئوف معهم على حرب اإلسبلـ كالمسلمين أك

 فضبلن عن ارتكاب الكفر.
ًإالَّ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي محمد بن عبد الوىاب في كشف الشبهات: اْلية الثانية قولو تعالى: ) قاؿ الشيخ اإلماـ

ًئنّّ بًاإًليمىافً  ( فلم يعذر اهلل تعالى من ىؤالء إال من أكره مع كوف قلبو مطمئنان باإليماف كأما غير ىذا فقد كفر ميٍطمى
سواء فعلو ْوفان أك مداراة أك مشحة بوطنو أك أىلو أك عشيرتو أك مالو أك فعلو على كجو المزاح أك إيمانو، بعد 

 .اىػلغير ذلك من األغراض إال المكره
إلى آْر اْلية كفيها :  (من كفر باهلل من بعد إيمانو إال من أكره كقلبو مطمئن باإليماف (قولو تعالى: كقاؿ عند

فإذا كاف العلماء ذكركا : أنها نزلت في الصحابة لما فتنهم أىل   (وا الحياة الدنيا على اْلْرة ذلك بأنهم استحب)
كذكركا : أف الصحابي إذا تكلم بكبلـ الشرؾ بلسانو مع بغضو لذلك كعداكة أىلو لكن ْوفان منهم أنو كافر مكة 

أك مكة أك غير ذلك ْوفان منهم لكن قبل بعد إيمانو فكيف بالموحد في زماننا إذا تكلم في البصرة أك األحساء 
 .[ ٖ/ َُ". ] الدرر السنية  اإلكراه

كقاؿ الشيخ سليماف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد الوىاب رحمهم اهلل تعالى في رسالتو حكم مواالة أىل 
فنا قيل لهم كذبتم كأيضان  ًْ طو كاجتناب ما فما جعل اهلل الخوؼ عذران في اتباع ما يسخاإلشراؾ قاؿ: فإف قالوا 
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يرضيو، ككثير من أىل الباطل إنما يتركوف الحق ْوفان من زكاؿ دنياىم، كإال فهم يعرفوف الحق كيعتقدكنو كلم 
 .يكونوا بذلك مسلمين

ا الًَّذينى آمىنيوا ال تػىتًَّخذيكا اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل أىٍكلًيىاءى : الدليل الثامن قولو تعالى: )كقاؿ أيضان  بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي  يىا أىيػُّهى
هيٍم ًإفَّ اللَّوى ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمينى  ( فنهى سبحانو المؤمنين عن اتخاذ اليهود بػىٍعضو كىمىٍن يػىتػىوىلَّهيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍ

وس كعباد كىكذا حكم من تولى الكفار من المجكالنصارل أكلياء كأْبر أف من توالىم من المؤمنين فهو منهم، 
كلم يفرؽ تعالى بين الخائف كغيره بل أْبر تعالى أف الذين في قلوبهم مرض  –إلى أف قاؿ  – األكثاف فهو منهم

يفعلوف ذلك ْوفان من الدكائر كىكذا حاؿ ىؤالء المرتدين ْافوا من الدكائر فزاؿ ما في قلوبهم من اإليماف بوعد 
قاؿ اهلل تعالى:  ارعوا إلى أىل الشرؾ ْوفان من أف تصيبهم دائرةاهلل الصادؽ بالنصر ألىل التوحيد فبادركا كس

( أ ىػ من كتاب الدالئل نى فػىعىسىى اللَّوي أىٍف يىٍأًتيى بًاٍلفىٍتًح أىٍك أىٍمرو ًمٍن ًعٍنًدًه فػىييٍصًبحيوا عىلىى مىا أىسىرُّكا ًفي أىنفيًسًهٍم نىاًدًمي)
 في حكم مواالة أىل اإلشراؾ.اىػ

 الن أنهم مكرىوف فإف اإلكراه الذم يدعيو الطواغيت غير معتبر ألمور منها:كلو سلَّمنا جد
/ أف ما يعتذر بػو ىػؤالء من اإلكراه إنما ىو من أجػل رياساتهم كمناصبهم ككراسيهم كىذا اإلكراه غير األكؿ

ػركج كثير من المسلمين إلى الكف ر ىػو حب الػدنيا معتبر، بل إف من أسباب بقاء كثير من الناس على الكفػر، ْك
كالػركوف إليها، كما ذكر اهلل لنا بعد آيػة اإلكػراه قاؿ:}ذلك بأنهم استحبوا الدنيا على اْلْرة{.ككما أْبرنا النبي 
صلى اهلل عليو كسلم أف الرجل في آْر الزماف يصبح مؤمنان كيمسي كافران أك يمسي مؤمنان كيصبح كافران يبيع دينو 

 بعرض من الدنيا.
أف اإلكراه على قتل النفس المعصومة المساكية لنفس المكرىه غير معتبر، فبل يجوز أف يقتل مثلو  الثاني/

 ليستبقي نفسو، كىذا أمر مجمع عليو.
أٌف نصرة الكفار على المسلمين نصرة للكفر على اإلسبلـ، كإعبلء سلطاف الباطل على سلطاف الحق،  الثالث/

هم على احتبلؿ ى ما فيو إزىاؽه ألنفس المسلمين فحسب بل ىو بذلك يعينكالحاكم بمعاكنتو للكفار ال ييقدـ عل
كقياـ سلطاف الكفر  ،حكم الشريعة عن أىل تلك األرض على سلطاف اإلسبلـ، كإلغاء أرض المسلمين كالقضاء

بية كالشرؾ على ربوع أرض المسلمين، كقد أنطق اهلل رؤكس الصليبيين بحقيقة حربهم حين أعلنوا أٌف حربهم صلي
كمن كقف معهم من ىؤالء الحكاـ فقد كقف تحت راية الصليب  -كىي كذلك كإف لم ينطقوا-دينية عقدية

 كلنصرة الصليبيين فهل بعد ىذا يقبل منهم دعول اإلكراه؟
ثٌم إٌف ىؤالء الطواغيت لم نسمع منهم في القنوات أك في محافلهم أنهم مكػرىوف بل الػذم رأيناه منهم ىو 

ريعة العاجلة في الوقوؼ في ْندؽ الصليبيين كالتصريح الواضح بوقوفهم مع األمم الملحدة في المبادرة الس
حربها ضٌد اإلرىاب، ىػذا اإلرىاب الذم أصبح يطلق على الدفاع عػن الدين كالنفس كالماؿ كالعرض كاألرض 

 كالمقدسات.
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يحاكلوف قدر طاقتهم كجهدىم ترقيع كلكٌن دعول اإلكراه سمعناىا من المجادلين عن ىؤالء الطواغيت الذين 
ما يفعلو أسيادىم الطواغيت حتى أضحكوا الثكلى من جدالهم المستميت في الدفاع عن طواغيتهم كىؤالء 
كأمثالهم نقوؿ لهم ما قاؿ اهلل سبحانو كتعالى:}ىا أنتم ىؤالء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادؿ اهلل 

 يهم ككيبل؟{.عنهم يـو القيامة أٌمن يكوف عل
أنو لو سلَّمنا تنػىزُّالن باعتبار اإلكراه فإف ادّْعاء ىؤالء الحكاـ لئلكراه ال يستقيم؛ ألف المتقرر عند العلماء  الرابع/

أف الضركرة تقٌدر بقدرىا، فمن اضطر أف يتكلم بكلمة ال يصح أف يتكلم بعشر، كمن أكره على بذؿ ماؿ ال يصح 
أم، كىؤالء الحكاـ يبذلوف قصارل جهدىم لنصرة الكفار على المسلمين بكل منو أف يبذؿ معو السبلح كالر 

 الوسائل الممكنة لهم.
أٌف ىؤالء الطواغيت الذين يٌدعي المجادلوف عنهم أنهم مكرىوف ال يقتصركف على أنفسهم بل  الخامس/

هم لصالح األعداء، يأمركف جنودىم كمخابراتهم بحرب اإلسبلـ كالمسلمين كمطاردة المجاىدين كالتجسس علي
كإنما يعذر باإلكراه على الكفر في نفسو، فإف أيكرًه على أف يحمل غيره كيأمر غيره بالكفر فإنو حينئذو ال يجوز لو 
أف يقدـ على ذلك كال ييعذر بدعول اإلكراه ألٌف حمل غيره على الكفر أعظم من قتلو فإف حفظ الدين مقدـ على 

 ول اإلكراه كالعذر بو.حفظ النفس، فهل يصٌح بعد ىذا دع
كقد سبق أف بينا أف اإلكراه ال يعتبر إذا كاف ما أيًكره عليو مساكو أك أعظم في الضرر، كىذا الذم يفعلو 

 الطواغيت ضرره متعدٍّ من جهتين:
ػ ضرر متعدٍّ في الدين لكونو يحمل الجنود كالمخابرات كنحوىم على معاكنة الكفار على المسلمين كذلك رٌدةه 

 ، ما لم يكن الفرد منهم مكرىان إكراىان معتبران.ككفر
ػ كضرر متعدٍّ في الكم كذلك أٌف الحاكم المٌدعي لئلكراه عندما يأمر جنوده كمخابراتو بمعاكنة الكفار يحصل 

 بذلك من الضرر على المسلمين أعظم مما يحصل بفعل رجلو كاحد.
لكفار على الخركج معهم كىو تحت قبضتهم ال كلكن لو أٌف أحدان من المسلمين أك جماعة منهم أكرىو ا

يستطيع الفرار منهم فإنو ال يكفر إف ْرج معهم مكرىان كلكن ال يجوز لو أف يقاتل معهم بل يجب عليو أف يكٌف 
 يده عن المسلمين كلو قتلو المسلموف.

اف المكره على ( :"المقصود أنو إذا كّٗٓ/  ِٖابن تيمية رحمو اهلل )مجموع الفتاكل  قاؿ شيخ اإلسبلـ
، فكيف بالمكره على أف يصبر حتى يقتل مظلومان ، ك لقتاؿ في الفتنة ليس لو أف يقاتل، بل عليو إفساد سبلحوا

 قتاؿ المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع اإلسبلـ : كمانعي الزكاة ، كالمرتدين ، كنحوىم ؟. 
اتل كإف قتلو المسلموف، كما لو أكرىو الكفار فبل ريب أف ىذا يجب عليو إذا أكره على الحضور أف ال يق

على حضور صفهم ليقاتل المسلمين ، ككما لو أكره رجل رجبلن على قتل مسلم معصـو فإنو ال يجوز لو قتلو 



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

233 

س، فليس لو أف باتفاؽ المسلمين ، كإف أكرىو بالقتل فإنو ليس حفظ نفسو بقتل ذلك المعصـو أكلى من العك
 .اىػيقتل ىو" يظلم غيره فيقتلو، لئبل

 ىذا إذا كاف مكرىان تحت قبضتهم، فكيف بمن ىو ليس بمكره بل ْائف على ملكو كرياستو؟
فإف قيل: إف بين السعودية كبين الطالباف عداكة ككذلك األمر بالنسبة للعراؽ، لذلك أعانت السعودية أمريكا     

 كدكؿ الغرب على ىذه الدكؿ.
العبلقة بين السعودية كطالباف، عندما قامت دكلة طالباف كبايعت أكثر  : حقيقةالشق األكؿفالجواب من شقين:

المدف كالقرل كالقبائل المبل محمد عمر كانت السعودية كباكستاف كاإلمارات من أكائل الدكؿ التي اعترفت 
ف في بحكومة طالباف كفتحت لها سفارات في أراضيها، ثٌم إٌف السعودية استضافت كفدان من كبار حكومة طالبا

أسامة بن الدف ألمريكا، فكاف  الشيخ المجاىد موسم الحج كطلبت منهم إببلغ المبل محمد عمر بضركرة تسليم
رفض ذلك الطلب رفضان فقد عجز عنو حكاـ العرب أشباه الرجاؿ، صارمان موقف المبل محمد عمر موقفان رجوليان 

فكيف نسلم رجبلن مسلمان كانت لو قدـ صدؽ في نصرة  باتان كقاؿ كنًعمى ما قاؿ: لو لجأ إلينا ْنزير ما أسلمناه
 المجاىدين كالمستضعفين.

كقاؿ: لو ارتكب الشيخ أسامة ما يستحق عليو العقوبة فنحن نحكم عليو بشريعة ربنا كلسنا بحاجة أف يحكم 
 عليو أرباب القوانين الوضعية، فما كانت شريعة ربنا ناقصة أك عاجزة في يـو من األياـ.

الطالباف رفضوا تدْل األمم الملحدة في سياستها الداْلية، كقد تعهدت السعودية أف تعادم ثٌم إف 
كلو كاف الحق معو كما في دكلة طالباف، فقد طلبت كىيمنتها، من ْرج عن قانوف األمم الملحدة  كل  كتحارب

قطع يد السارؽ كطلبت منهم ىيئة األمم التخلي عن أمور كثيرة منها إقامة الحدكد كالرجم للزاني المحصن ك 
، فلما رفضت كاالشتراكية منهم إقامة حكومة موسعة تشمل جميع الطوائف األفغانية بما فيها الشيوعية الملحدة

كبعدىا بأياـ سافر عبد اهلل بن  ،طالباف تلك المطالب سارعت السعودية بإغبلؽ سفارة طالباف كطردت السفير
لهم كماؿ الطاعة كصدؽ العمالة، كىذا كلو قبل أحداث الحادم عشر عبد العزيز إلى أسياده في أمريكا ليثبت 

من سبتمبر، كبعد األحداث اتهمت أمريكا الشيخ أسامة كالطالباف بدكف بينة كأعلنت عزمها على ضرب 
مع أمريكا كأظهركا كالءىم لها بل كتبرعوا  كباكستاف كأكثر دكؿ العالمأفغانستاف فوقفت دكؿ الخليج كمصر 

باألمواؿ الطائلة كضخت السعودية كالكويت نفطها إلى أمريكا بكل سخاء، كأكدكا في كسائل إعبلمهم ألمريكا 
كقوفهم التاـ مع أمريكا في محاربة اإلرىاب، كل ذلك قبل أف يتبينوا من الفاعل كقبل أف يصرح الشيخ أسامة 

استخدمت قول الكفر األسلحة بتخطيطو لؤلحداث، كأريقت الدماء الطاىرة كالبريئة على أرض أفغانستاف ك 
كتلك الحكومات الخائنة العميلة ظٌلت كال تزاؿ تطلق على المجاىدين الصامدين بأنهم  ،المحرمة دكليان 

 إرىابيوف.
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كعلماء الحكومات الرسميوف بيٌحت أصواتهم كانقطعت حناجرىم في إنكار قتل الصليبيين الذين ىلكوا 
تهم كألجمت أفواىهم حين ىاجمت أمريكا أفغانستاف المسلمة تحت أبراج ىبل العصر، بينما ْرست ألسن

 كقتلت الشيوخ كالنساء كاألطفاؿ بوابل من القنابل الفتاكة.
 العداكة في األصل إنما ىي من أجل إرضاء أسيادىم من الصليبيين. كالمقصود أف

كالناظر إلى حقيقة حػرب  كأما العبلقة بين السعوديػة كالعػراؽ فقد كانت ىناؾ عػداكة بسبب حػرب الخليج،
الخليج يعرؼ أنها حػرب أججتها أمريكا بقصد التواجػد في الجػزيرة كاالستيبلء على منابع النفط تحػت غطاء 
حماية السعودية كتحػرير الكويت، كصػداـ لم يكن قاصدان السعوديػة بل كاف قاصدان الكويت فلماذا استقدمت 

 مهم كتستعين بهم الكويت كىي المقصػودة بهػذه الحػرب؟السعوديػة األمريكاف كلماذا لم تستقد
 أليست تلك الحرب تسٌمى بحرب تحرير الكويت، كليس تحرير السعودية؟

كما حصل من صداـ حين أطلق بعض الصواريخ إلى السعودية كانت منو رٌدة فعل كلم تكن حربان بالمعنى 
 ساكم عشر معشار ما استخدمو في ضرب الكويت.المعتبر فما أطلقو صداـ من الصواريخ على السعودية ال ي

 إذان فالحرب لم تكن على السعودية كمع ذلك الذم استعاف باألمريكاف ىي السعودية.
كبعد الحرب ضيرب الحصار على العراؽ لمٌدة عشر سنوات فمن كاف المتضرر بذلك الحصار ىل الحكومة 

ل، كانتشر مرض السرطاف بسبب تلوث المياه أـ الشعب؟ حيث مات بسبب الحصار أكثر من نصف مليوف طف
 كأصيب أكثر نساء العراؽ باألمينيا المنجلية.

 فإف قيل: أتوا باألمريكاف لتحرير الكويت كحفظ السعودية.
فنقوؿ: منذ متى كفلسطين يذبح أبناؤىػا كتغتصب أراضيها فلماذا لم يستعينوا بالكفار لتحرير فلسطين، بل 

ونة على منع كصوؿ األسلحة إلى المجاىدين في فلسطين، كمنع دْوؿ المسلمين إليها لماذا يتواطأ الحكاـ الخ
؟ لنصرة أىلها؟  بل كلماذا ييجرموف المجاىدين في فلسطين كيعتبركف أعمالهم مقوضة لجهود السبلـ المزعـو

يصل بهم  ىل السعودية كغيرىا من الدكؿ العميلة لها الحق أف تدافع عن أراضيها بالجيوش كاألسلحة حتى
األمر إلى االستعانة بأعداء الدين لضرب كحصار الشعوب المسلمة، كليس للفلسطينيين أف يدافعوا عن أراضيهم 

 بالجيوش كالسبلح لضرب العدك الكافر الغادر؟!
لماذا سعوا في إْراج صداـ بقوة السبلح كلغة الحرب كالجيوش الجرارة، بينما يسعوف في أمر اليهود بالصلح 

 كالهدنة كالتطبيع ؟اح كاالنبط
طورة من جيش صداـ؟!  ىل جيـر كظلم كاعتداء اليهود أقل درجة ْك

كعندما أعانوا الصليبيين على أفغانستاف كالعراؽ ىل الذين قيتلوا ىم أفراد الحكم كالرياسة أـ أفراد الشعب من 
 المسلمين؟
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 فإف قيل: إف حكومة صداـ بعثية كافرة.
 ف ككفار؟فنقوؿ: ىل الشعب كلهم بعثيو 

ثٌم إف الحكومة البعثية لم تقف أماـ جيش االحتبلؿ أكثر من ثبلثة أسابيع حتى انهزمت كانسحبت ثٌم قاـ بعد 
ذلك المسلموف الصادقوف بجهاد الكفار جهاد دفع، كالمظاىرة كالمعاكنة مازالت مستمرة ضد المجاىدين 

 الصادقين فهل المجاىدكف كفار؟
 هم؟كىل يجوز مظاىرة الكفار علي

كالمجاىدكف يجاىدكف إلعبلء كلمة اهلل كدفع الصليبيين، كالصليبيوف يقاتلوف في سبيل الطاغوت كالحتبلؿ 
 أرض المسلمين فمن يقف معهم كيظاىرىم يسعى إلعبلء كلمة مىٍن؟ كتمهيد الطريق لمخطط مىٍن؟

 كإف قيل: إف طالباف مبتدعة.
تهم مسلمين كجبت نصرتهم إلسبلمهم كمظاىرة المشركين فإف كانوا مع بدع ؟فنقوؿ: ىل ىم مسلموف أـ كفار

 عليهم داْلة في مظاىرة المشركين على المسلمين.
 كإف قيل: إنهم كفار.

 فهل كل شعب أفغانستاف كفار؟
 كعندما يظاىركف الصليبيين على تلك الحكومات من أكثر من يقتل كيجرح؟

 كأمُّ راية تيرفع راية التوحيد أـ راية الصليب؟
 حكم من سينػزؿ الشعب المسلم على حكم المسلمين أـ على حكم الكفار؟ كعلى

 كبحكم مىن سيحكمهم الكفار بحكم اهلل أـ بحكم الطاغوت؟
ثٌم لو قلنا إف السعودية أعانت الصليبيين على المسلمين بسبب العداكة، فلماذا أعانت المتمرد النصراني 

 ]جوف قرنق[ في جنوب السوداف على المسلمين؟
ماذا أعانت الحكومة اللبنانية النصرانية النصيرية الرافضية على أىل السنة الفلسطينيين البلجئين في مخيم كل

 نهر البارد؟ كأعلنت أف السيادة في لبناف للحكومة اللبنانية النصرانية؟
لتدْل كلماذا سٌمت المحاكم اإلسبلمية في الصوماؿ باإلرىابيين كأرسلت إلى المجمع الدكلي تطلب منو ا

 السريع لكي ال تصبح الصوماؿ طالباف ثانية تؤكم اإلرىابيين؟
 الوالية اإليمانية؟األْوة اإلسبلمية ك الشق الثاني/ ىل كجود العداكة يقطع 

كالمؤمن عليو أف (: ”َِٗ، َِٖ/ِٖقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل كما في )مجموع الفتاكل( )
إف كاف ىناؾ مؤمن فعليو أف يواليو كإف ظلمو، فإف الظلم ال يقطع المواالة يعادم في اهلل كيوالي في اهلل، ف

اىيمىا نػىهيمىا فىًإٍف بػىغىٍت ًإٍحدى ًإٍف طىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنينى اقٍػتىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ رىل فػىقىاتًليوا  اإليمانية، قاؿ تعالى )كى ٍْ عىلىى اأٍلي
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ا بًاٍلعىٍدًؿ كىأىٍقًسطيوا ًإفَّ اللَّوى ييًحبُّ اٍلميٍقًسًطينى، إً الًَّتي تػىٍبًغي حىتَّى تىًفيءى  نػىهيمى ا ًإلىى أىٍمًر اللًَّو فىًإٍف فىاءىٍت فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ نَّمى
وىٍيكيٍم( )الحجرات:  ْى ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أى وى ٍْ ( فجعلهم إْوة مع كجود القتاؿ كالبغي كأمر َُ، ٗاٍلميٍؤًمنيوفى ًإ

 اىػ“.بينهمباإلصبلح 
فإذا كانت العداكة ال تقطع كالية اإليماف كأْوة اإلسبلـ، ككاف الواجب على المسلم أف ينصر أْاه المسلم 
على الكافر كال يجوز لو أف يىخذلو أك ييسلمو إلى الكافر حتى كلو كانت بينو كبين ذلك المسلم عداكة، فكيف 

 األمر بمظاىرة الكافر كمعاكنتو على أْيو المسلم؟!
كىل كجود العداكة يعتبر في الشرع مبرران لمظاىرة الكفار على المسلمين، أك مانعان من لحوؽ حكم المظاىرة 

 بالمظاًىر؟
عند تنقيح المناط نجد أٌف كجود العداكة أك المنافسة على الرياسة أك تضارب المصالح بين الدكلتين ال عبرة 

اء اهلل كأعداء دينو كظاىرىم على المسلمين لوجود العداكة بو كال تعلق لو بأصل حكم المظاىرة، فمن نصر أعد
فإٌف ذلك دليل على أٌف تحصيل ما في نفسو كشفاء صدره مقٌدـ على رضا اهلل كعلى دين اهلل كعلى أْوة الدين، 

عم كلو كاف في ذلك قتل للمسلمين كعلو راية الكفر كمحاربة دين اهلل كفتنة المسلمين عن دينهم، كال ينفعو أف يز 
أنو لم يرد ذلك بمظاىرتهم فإف ذلك من لواـز ظهورىم، كعلى كلٍّ فبل عبرة حينئذو لتلك العداكة كال يتعلق بها 
مناط الحكم في مظاىرة الكفار على المسلمين، فيجرم عليو حكم المظاىرة، كبهذا حكم علماء اإلسبلـ فيمن 

 لى الملك.أعاف الكفار على المسلمين بسبب العداكة أك بسبب الحصوؿ ع
ْرج )بابك الخرمي ( كحارب المسلمين كىو بأرض المشركين فأفتى اإلماـ أحمد كغيره :َُِفي بداية سنة 

قاؿ عنو : ْرج إلينا يحاربنا كىو مقيم بأرض الشرؾ ، أم شيء  بارتداده ، فقد ركل الميموني أف اإلماـ أحمد
 .(ُّٔ/ٔ:حكمو ؟ إف كاف ىكذا فحكمو حكم االرتداد . )الفركع

 كىذه الفتول من اإلماـ أحمد التي حكم فيها برٌدة بابك الخرمي محتملة أحد كجهين:
 ػ إما أف يكوف المشركوف ْرجوا لقتاؿ المسلمين فخرج بابك معهم لنصرتهم.

ػ كإما أف يكوف ْرج بابك الخرمي لقتاؿ المسلمين كاستعاف بالمشركين على قتاؿ المسلمين كلما كاف 
 ىي الغالبة كاف في حقيقة األمر كمن أعاف الكفار على المسلمين. بأرضهم ككانت يدىم

فإذا حكم اإلماـ أحمد رحمو اهلل على بابك الخرمي بالرٌدة مع كونو في أرض المشركين كذلك مظٌنة اإلكراه، 
 فكيف الحكم بمن ظاىرىم كأعانهم على المسلمين كىو ليس في سلطانهم كال تحت أيديهم؟

كىو من ملوؾ الطوائف في )األندلس( باالستعانة  –حاكم أشبيلية  –لمعتمد بن عباد قاـ ا:َْٖبعد عاـ ك 
 (.ٕٓ/ِ. )االستقصاء:المالكية في ذلك الوقت بارتداده عن اإلسبلـ باإلفرنج ضد المسلمين ، فأفتى علماء



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

237 

مو )أبي : استعاف )محمد بن عبد اهلل السعدم( أحد ملوؾ )مراكش( بملك )البرتغاؿ( ضد ع َٖٗكفي عاـ 
 . َٕ/ ِمركاف المعتصم باهلل( ، فأفتى علماء المالكية بارتداده . )االستقصاء( 

فإذا أفتى العلماء بكفر من استعاف بالكفار على المسلمين لكوف يد الكفار غالبة على يد المسلمين الذين 
 ٌدة.استعانوا بهم، فكيف بمن أعاف الكفار على المسلمين؟ ال شٌك أنو أكلى بالكفر كالرٌ 

كالخػػبلصػػة أٌف الحكاـ الذين أعانوا الكفار على المسلمين ىم مرتدُّكف لما سبق بيانو من األدلة كأقواؿ العلماء 
في كفر كرٌدة من ظاىر الكفار على المسلمين، كال تصحُّ دعول اإلكراه لكونها ليست كاقعةن أصبلن، كلكونها لم 

 ه.تتوفر فيها الشركط المعتبرة في صحة اإلكرا
قيل للشافعي: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أىل الحرب بأف المسلمين يريدكف  :]قاؿ المؤلف

 -قاؿ الشافعي فغزكىم أك بالعورة من عوراتهم ىل يحل ذلك دمو كيكوف في ذلك داللة على مماألة المشركين؟ 
أك يزني بعد إحصاف أك يكفر كفران بينان بعد : ال يحل دـ من ثبتت لو حرمة اإلسبلـ إال أف يقتل  -رحمو اهلل تعالى

إيماف ثم يثبت على الكفر كليس الداللة على عورة مسلم كال تأييد كافر بأف يحذر أف المسلمين يريدكف منو غرة 
قلتو بما ال قلت ىذا ْبران أـ قياسان ؟ قاؿ :أالمسلمين بكفر بين، فقلت للشافعي:ليحذرىا أك يتقدـ في نكاية 

 ،ب فقيل للشافعي فاذكر السنة فيوعلمو عندم أف يخالفو بالسنة المنصوصة بعد االستدالؿ بالكتا يسع مسلمان 
 .[ثم ساؽ ْبر حاطب

 الجواب على كبلـ اإلماـ الشافعي رحمو اهلل من كجوه:
: أٌف اإلماـ الشافعي رحمو اهلل استدٌؿ بقصة حاطب على أٌف الذم يتجسس لمصلحة الكفار على الوجو األكؿ

 سلمين أٌف فعلو ليس بكفر بٌين، كقد سبق الرد على االستدال بقصة حاطب فيما سبق.الم
 : قتل الجاسوس: فقوؿ اإلماـ الشافعي رحمو اهلل فيو نظر.الوجو الثاني

من كثر تطلعو على عورات المسلمين كينبو عليهم  : –رحمو اهلل –قاؿ كذلك كبلـ اإلماـ القرطبي حيث 
م يكن بذلك كافران: إذا كاف فعلو لغرض دنيوم كاعتقاده على ذلك سليم ؛ كما فعل كيعرؼ عدكىم بأْبارىم ل

 ، فيو نظر أيضان:حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد كلم ينو الردة عن الدين ا.ىػ
فعل ذلك متأكالن كالتأكيل منع من تكفيره، كشهوده بدران حسنة عظيمة شعفت في ترؾ  ألٌف حاطبان رضي اهلل عنو

يس ذلك ألحد بعده، بل إذا أمعنت النظر في الحديث لوجدت أف داللتو على قتل الجاسوس كاضحة، قتلو كل
فكوف النبي صلى اهلل عليو كسلم لم يقتلو لشهوده بدران ذلك دليل على أف األصل في الجاسوس أنو يقتل كأف 

 .تل الجاسوسالذم منع من قتل حاطب حسنة شهوده بدران فيبقى غيره على األصل كىو مشركعية ق
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قد سبق أف بٌينا أف قصة حاطب قضية عين، لو تنػزلنا كقلنا إنو يدؿ على عدـ مشركعية قتل الجاسوس فك 
كقضايا األعياف ال يقاس عليها، ككذلك القصة فيها احتماالت كإذا كرد االحتماؿ بطل االستدالؿ، فكما أنو ال 

 ستدٌؿ بها على عدـ قتل الجاسوس.يصح أف نستدؿ بها في حكم المظاىرة فكذلك ال يصح أف ن
 ثم إنٌو ال يصح أف نقيس فعل من عيًرؼ بالتجسس على فعل حاطب ألمور:

 األكؿ/ أف فعل حاطب قضية عين، كقضايا األعياف ال ييقاس عليها.
الثاني/ أٌف حاطبان كاف صحابيان صادقان مجاىدان من المهاجرين الذين صبركا على األذل في سبيل اهلل، كىذه 

 سنة لو يجب اعتبارىا عند صدكر الخطأ من مثلو.ح
و في األصل ليس بجاسوس فبل يقاس عليو من عيرؼ بالتجسس ، كىالثالث/ أٌف فعل حاطب كاف زلٌػة قػدـ

 ككىثير منو.
الرابع/ أٌف النبي صلى اهلل عليو كسلم ذكر في حاطب حسنة شهوده بدران كىذه ْصوصية ألىل بدر ال يصح 

 غيرىم، كإال لما كاف لذكر ىذه الحسنة أم فائدة.أٌف نيلحق فيها 
الخامس/ أٌف النبي صلى اهلل عليو كسٌلم صٌدقو فيما قاؿ كما في قولو:)قد صدقكم كال تقولوا لو إال ْيرا( 
كىذا ْاصه بو عليو الصبلة كالسبلـ حيث أْبر بأمر غيبي ال نستطيع االطبلع عليو كىو صدؽ الباطن كليس 

 لى اهلل عليو كسلم أف يجـز بصدؽ من أقدـ على مثل فعل حاطب.ألحد بعد النبي ص
 الخائن على الصادؽ؟ كالجاسوس على المؤمن الذم زلت قدمو مٌرة؟ فعل فهل يصح بعد ىذا أف ييقاس

ضع لهم كأعانهم بكل ما يستطيع، على ًفٍعًل من عادل  كىل يصح أف يقاس ًفٍعلي من ركن إلى طواغيت الكفر ْك
 لهم كنصر اهلل كرسولو كجاىد في سبيل اهلل كأبلى في اإلسبلـ ببلءن حسنان؟المشركين كقات

: إف مظاىرة المشركين ،  ُّقاؿ الشيخ حمد بن عتيق رحمو اهلل في )الدفاع عن أىل السنة كاالتباع( ص 
كداللتهم على عورات المسلمين ، أك الذب عنهم بلساف ، أك رضي بما ىم عليو ، كل ىذه مكفرات ، فمن 

 فهو مرتد ، كإف كاف مع ذلك يبغض الكفار كيحب المسلمين ". –ه المذكور من غير اإلكرا –صدرت منو 
قيل للشافعي : أفرأيت إف قاؿ قائل إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو قاؿ :]الشافعياإلماـ كأما ما أكرده من قوؿ 

فيقاؿ لو قد علم رسوؿ اهلل صلى اهلل  قد صدؽ إنما تركو لمعرفتو بصدقو ال بأف فعلو كاف يحتمل الصدؽ كغيره
عليو كسلم أف المنافقين كاذبوف كحقن دماءىم بالظاىر فلو كاف حكم النبي صلى اهلل عليو كسلم في حاطب 
بالعلم بصدقو كاف حكمو على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم كلكنو إنما حكم في كل بالظاىر كتولى اهلل عز 

 [.كجل منهم السرائر
نظر فإٌف النبي صلى اهلل عليو كسلم لو كاف أْذ حاطبان بالظاىر لما احتاج أف يقوؿ:)صدقكم( ألف  ىذا فيو

حاطبان ذكر عذره كادعى أنو لم يفعل ذلك ارتدادان عن الدين، كلو كاف النبي صلى اهلل عليو كسلم تركو ألجل 
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كهم لظاىرىم كلم يصدقهم، كلكن لما ظاىره لتركو كلم يصٌدقو، كما فعل مع المنافقين الذين علم نفاقهم كتر 
 صٌدقو النبي صلى اهلل عليو كسلم فيما قاؿ دؿ على أنو صادؽ في باطنو كظاىره.

كأما حقن النبي صلى اهلل عليو كسلم دماء المنافقين مع علمو بكذبهم ليس ألف حكمهم ىو عدـ القتل كال 
بين في أكثر من حادثة أنو امتنع عن قتلهم لئبل  لوجوب أْذىم بالظاىر مطلقان كإنما حماية لسمعة الدعوة كما

يتحٌدث الناس أٌف محمدان يقتل أصحابو، كلو كاف الواجب أْذىم بالظاىر مطلقان مع ظهور نفاقهم لما اعتذر عن 
قتلهم بهذا ألٌف ىذا المانع يزكؿ عندما ينتشر اإلسبلـ كيقول، كلىبػىٌين أف الواجب أْذىم بالظاىر كأنو ال يجوز 

م، كالنبي صلى اهلل عليو كسلم عندما لم يقتلهم مع ظهور نفاقهم لم يقل إنهم صادقوف كما قاؿ ذلك في قتله
 حق حاطب كإنما ترؾ قتلهم لمصلحة الدعوة.

 النبي عند كالمتواترة جدان  كثيرة كانت النفاؽ في كأقوالو أبي بن اهلل عبد نفاؽ فإفٌ قاؿ ابن القيم رحمو اهلل: 
 الخوارج بعض كاجهو كقد ،كنلعب نخوض كنا إنما:  كقاؿ بلسانو أقر كبعضهم ،كأصحابو مكسل عليو اهلل صلى

 بينة عليهم قامت ما يقل لم ؟ تقتلهم أال:  لو قيل لما كسلم عليو اهلل صلى كالنبي تعدؿ لم إنك:  بقولو كجهو في
 حياة في قتلهم ترؾ في افك أنو إذف الصحيح فالجواب(، أصحابو يقتل محمدا أف الناس يتحدث ال ):قاؿ بل

 الناس كلمة كجمع كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على القلوب تأليف تتضمن مصلحة كسلم عليو اهلل صلى النبي
 تأليف على يءش أحرص كسلم عليو اهلل صلى اهلل كرسوؿ غربة في بعدي  كاإلسبلـ ،تنفير قتلهم في ككاف عليو

 ،كسلم عليو اهلل صلى حياتو بحاؿ يختص كاف أمر كىذا ،طاعتو في الدْوؿ عن ينفرىم لما يءش كأترؾ الناس
صمو الزبير قصة في بقولو حكمو في عليو طعن من قتل ترؾ ككذلك :  بقولو قسمو كفي،  عمتك ابن كاف أف: ْك

 أف كلو يستوفيو أف لو حقو محض ىذا فإف ،تعدؿ لم إنك:  لو اْلْر كقوؿ اهلل كجو بها أريد ما لقسمة ىذه إف
 آْر موضع المسائل ىذه كلتقرير بد كال استيفاؤه عليهم يتعين بل حقو استيفاء ترؾ بعده لؤلمة كليس يتركو

 [ْٔٗص  ّ.] زاد المعادجكاإلشارة التنبيو كالغرض
 رسوؿ يا دعني:  عمر فقاؿ بلتعة أبي بن حاطب قصة في علي عن الصحيحين فيكقاؿ ابن تيمية رحمو اهلل: 

 اطلع اهلل لعل يدريك ما ك بدرا شهد قد إنو: ]  سلم ك عليو اهلل صلى النبي فقاؿ المنافق ىذا عنق أضرب اهلل
 مشركع استتابة غير من المنافق عنق ضرب أف على فدؿ[  لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا:  فقاؿ بدر أىل على

 ليس ىذا بأف أجاب لكن ك المنافق عنق ضرب استحبلؿ عمر على سلم ك عليو اهلل صلى النبي ينكر لم إذ
. ]الصاـر الدـ مباح فهو نفاؽ أنو ريب ال الذم النفاؽ أظهر فإذا لهم المغفور بدر أىل من لكنو ك بمنافق

 [ّٖٓص ُالمسلوؿ ج
 معو ثاب قد ك اهلل رسوؿ مع غزكنا: قاؿ اهلل عبد بن جابر عن عمرك عن الصحيحين كفيكقاؿ رحمو اهلل : 

 شديدا غضبا األنصارم فغضب انصاريا فكسع لعاب رجل المهاجرين من كاف ك كثركا حتى المهاجرين من ناس
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 سلم ك عليو اهلل صلى النبي فخرج للمهاجرين يا:  المهاجرم قاؿ ك لؤلنصار يا:  األنصارم قاؿ ك تداعوا حتى
 النبي فقاؿ:  قاؿ األنصارم المهاجرم بكسعة فأْبرىم ؟ شأنهم ما:  قاؿ ثم ؟ الجاىلية دعول باؿ ما:  فقاؿ
 إلى رجعنا لئن ؟ علينا تداعوا أقد:  سلوؿ ابن أبي بن اهلل عبد قاؿ ك ْبيثة فإنها دعوىا:  السبلـ ك الصبلة عليو

 ك الصبلة عليو النبي فقاؿ اهلل لعبد الخبيث ىذا اهلل نبي يا نقتل أال:  عمر قاؿ األذؿ منها األعز ليحرجن المدينة
 كانت القصة ىذه أف السير أصحاب ك التفسير أىل كذكر[ أصحابو يقتل محمدا أف الناس يتحدث ال]  السبلـ

 عنده ك أبي ابن اهلل عبد غضب حتى األنصار من رجل ك المهاجرين من رجل اْتصم: ]  المصطلق بني غزكة في
 في اكاثركن ك نافركنا قد ؟ أفعلوىا:  أبي ابن اهلل عبد قاؿ ك السن حديث غبلـ أرقم بن زيد فيهم قومو من رىط

 ليخرجن المدينة إلى رجعنا لئن اهلل ك أما يأكلك كلبك سمن:  القائل قاؿ كما إال مثلهم ك مثلنا ما اهلل ك ببلدنا
 قومو من حضره من على أقبل ثم السبلـ ك الصبلة عليو اهلل رسوؿ باألذؿ ك نفسو باألعز يعني األذؿ منها األعز
 فضل عنهم أمسكتم لئن اهلل ك أما كملأموا قاسمتموىم ك كمببلد  أحللتموىم بأنفسكم فعلتم ما ىذا:  فقاؿ

 حتى عليهم تنفقوا فبل مواليهم ك بعشائرىم يلحقوا ك ببلدكم عن يتحولوا أف ألكشكوا ك رقابكم يركبوا لم الطعاـ
 من عز في محمد ك قومك في المبغض القليل الذليل اهلل ك أنت:  أرقم بن زيد فقاؿ محمد حوؿ من ينفضوا

 فمشى ألعب كنت فإنما اسكت:  اهلل عبد فقاؿ ىذا كبلمك بعد أحبك ال اهلل ك المسلمين من مودة ك منالرح
:  فقاؿ الخطاب بن عمر عنده ك الغزكة من فراغو بعد ذلك ك السبلـ ك الصبلة عليو النبي إلى بها أرقم بن زيد

 اهلل رسوؿ يا كرىت فإف:  عمر فقاؿ[  رببيث كثيرة آنف لو ترعد إذان : ]  فقاؿ اهلل رسوؿ يا عنقو أضرب دعني
 اهلل رسوؿ فقاؿ فليقتلوه بشر بن عباد أك مسلمة بن محمد أك معاذ بن سعد فمر المهاجرين من رجل يقتلو أف

 ك[  بالرحيل أذف لكن ك ال أصحابو يقتل محمدا أف الناس يتحدث إذا ؟ عمر يا فكيف]  السبلـ ك الصبلة عليو
 عبد إلى سلم ك عليو اهلل صلى النبي كأرسل فيها يرتحل السبلـ ك الصبلة عليو اهلل وؿرس يكن لم ساعة في ذلك
 قلت ما بالحق الكتاب عليك أنزؿ الذم ك:  اهلل عبد فقاؿ ؟ الكبلـ ىذا صاحب أنت:  فقاؿ فأتاه أبي بن اهلل
 كبلـ عليو تصدؽ ال يرناكب ك شيخنا اهلل رسوؿ يا:  األنصار من حضر من فقاؿ لكاذب زيدا إف ك شيئا ىذا من

 صلى اهلل رسوؿ فغدره قاؿ ما يحفظ لم ك حديثو في ىم ك الغبلـ ىذا يكونوف أف عسى األنصار غلماف من غبلـ
 من كاف ك أبي بن اهلل عبد بن اهلل عبد بلغ ك:  قالوا كذبوه ك لزيد األنصار في المبلمة فشت ك سلم ك عليو اهلل

 تريد أنك بلغني اهلل رسوؿ يا:  فقاؿ سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فأتى أبيو أمر من كاف ما ػ الصحابة فضبلء
 ما الخزرج علمت لقد اهلل فو رأسو إليك أحمل فأنا فمرني فاعبل كنت فإف عنو بلغك لما أبي بن اهلل عبد قتل
 بن اهلل عبد قاتل إلى أنظر نفسي تدعني فبل فيقتلو غيرم بو تأمر أف أْشى إني ك مني بوالديو أبر رجل بها كاف
 بو نرفق بل: ]  السبلـ ك الصبلة عليو النبي لو فقاؿ النار فأدْل بكافر مؤمنا فأقتل فأقتلو الناس في يمشي أبي
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 لكن ك أصحابو يقتل أنو الناس يتحدث ال: ]  سلم ك عليو اهلل صلى النبي قاؿ ك[  معنا بقي ما صحبتو نحسن ك
 .المنافقين سورة نزلت ذلك في ك:  قالوا القصة اذكرك  ك[  صحبتو أحسن ك أباؾ بر

 السبلـ ك الصبلة عليو النبي ألنكر ذلك لوال إذ جائزا كاف المنافق قتل أف على داللة األحاديث ىذه ففي
 أف الناس يتحدث أف ك لهم المنافقين عشائر غضب بكراىية ذلك يعلل لم ك باإلسبلـ معصـو الدـ أفكلبين 
 ذاػى كاف معصوما كاف إذا دـػال ألف ،يقتلهم أقبل وػبأصحاب ظفر لما:  القائل يقوؿ كأف ،وػأصحاب يقتل محمدا
كيترؾ تعليلو بالوصف  لو رػأث ال بوصف الحكم تعليل وزػيج ال ك ،ـوػالمعص دـ عصمة في التأثير عديم الوصف

ير استتابةو على ما ال يخفى . الذم ىػو مناط الحكم، ككما أنػو دليله على القتل فهػو دليله على القتػل من غ
/ج  .[ُّٔ/صُ]الصاـر

كبعد ىذا يظهر لك الحكم على الحكومة السعودية ككل حكومة كقفت مع الكفار في حربها على اإلسبلـ     
 كالمسلمين ىو الكفر األكبر المخرج من الملة لما تقدـ ذكره من األدلة، كباهلل التوفيق.

 
 

 الشبهة الرابعة   
 الجهادإلغاء شرعية 

قاؿ المؤلف]كمن تأكيد األسس كتثبيتها أف جهاد الدفع أك الطلب أمراف مشركعاف من أنكر شرعيتهما ارتد 
رج من الملة ، ألنو أنكر شيئان مقرران في كتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم ، لكن من المهم أف يعرؼ  ْك

 : أنبو على ىذه التمهيدات فيما يلي، أف لهذا الجهاد كقتان كشركطان كمقاصد من أجلها شرع 
كىو إقامة دين اهلل في األرض ،   ،ال لذاتو أف جهاد األعداء كقتالهم في الشريعة مشركع لغيره:  التمهيد األكؿ

يني ًللَّوً  كما قاؿ تعالى نىةه كىيىكيوفى الدّْ  كىقىاتًليوىيٍم حىتَّى ال تىكيوفى ًفتػٍ

، فيرتفع الببلء عن  كال يعبد إال اهلل كحده ال شريك لو ، ى ال يكوف شرؾقاؿ ابن جرير الطبرم: فقاتلوىم حت
عباد اهلل من األرض كىو الفتنة، كيكوف الدين كلو هلل، يقوؿ: كحتى تكوف الطاعة كالعبادة كلها هلل ْالصة دكف 

 ،كقتادة ،كالحسن ،ثم ساقو بإسناده عن ابن عباس، غيره، كبنحو الذم قلنا قاؿ أىل التأكيل. ذكر من قاؿ ذلك 
 ِٗا.ىػ –رحمهم اهلل  –كغيرىم  ، كابن جريج ،كالسدم
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حىتَّى ال تىكيوفى  كقاؿ أبو عبد اهلل القرطبي: فدلت اْلية كالحديث على أف سبب القتاؿ ىو الكفر؛ ألنو قاؿ
نىةه   ّٗأم كفر، فجعل الغاية عدـ الكفر كىذا ظاىر ا.ىػ ًفتػٍ

سيلة إلى إعبلف الدين كنشره كإْماد الكفر كدحضو ففضيلتو بحسب كقاؿ ابن دقيق العيد: ألف الجهاد ك 
 ْٗفضيلة ذلك ا.ىػ

اؿ الشيخ عبد الرحمن السعدم في تفسيره: ثم ذكر تعالى المقصود من القتاؿ في سبيلو، كأنو ليس كق
اهلل تعالى، المقصود بو سفك دماء الكفار كأْذ أموالهم، كلكن المقصود بو أف يكوف الدين هلل تعالى فيظهر دين 

على سائر األدياف، كيدفع كل ما يعارضو من الشرؾ كغيره، كىو المراد بالفتنة، فإذا حصل ىذا المقصود فبل قتل 
 كال قتاؿ ا.ىػ

متفق العليا فهو في سبيل اهلل" ىي  :" من قاتل لتكوف كلمة اهلل  كفي حديث أبي موسى قاؿ رسوؿ اهلل 
 ٓٗى ترؾ الواجبات كفعل المحرمات ىي مقصود الجهاد في سبيل اهلل ا.ىػ. قاؿ ابن تيمية: فالعقوبة عل عليو

. كلو كاف الجهاد مقصودان لذاتو لما   ٔٗجردت سيوؼ الجهاد ا.ىػ -أم التوحيد –كقاؿ ابن القيم: كألجلها 
ـى اللَّوي كىرىسيوليوي قىاتًليوا الًَّذينى ال يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىال بًاٍليػىٍوـً اٍْل سقط بأْذ الجزية كما قاؿ تعالى ًر كىال ييحىرّْميوفى مىا حىرَّ ًْ

كفي حديث بريدة في  كىال يىًدينيوفى ًدينى اٍلحىقّْ ًمنى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى حىتَّى يػيٍعطيوا اٍلًجٍزيىةى عىٍن يىدو كىىيٍم صىاًغريكفى 
صاه في ْاصتو بتقول اهلل كمن معو من إذا أمر أميران على جيش أك سرية أك  صحيح مسلم: كاف رسوؿ اهلل 

المسلمين ْيران ثم قاؿ:" اغزكا باسم اهلل في سبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل، اغزكا كال تغلوا كال تغدركا كال تمثلوا 
كال تقتلوا كليدان، كإذا لقيت عدكؾ من المشركين فادعهم إلى ثبلث ْصاؿ أك ْبلؿ فذكر اإلسبلـ، فإف لم 

 ، فإف لم يعطوا فالقتاؿ " .جزيةفال يستجيبوا
 

إذا تبين أف الجهاد مشركع لغيره، كىو إقامة دين اهلل في األرض فقبل الدعوة إليو ال بد من :  التمهيد الثاني
حقق الغاية المقصودة كىي إقامة دين اهلل تالفقو الشرعي الدقيق كالنظر المتعمق الطويل ىل الدعوة بهذه الوسيلة 

 أـ ال؟
ر المعينة على إدراؾ كاقع المسلمين أنهم إذا كانوا في ضعف من جهة العدة كالعتاد بالنسبة كمن األمو 

لعدكىم فبل يصح لهم أف يسلكوا مسلك جهاد العدك كقتالو لكونهم ضعفاء، كيوضح ذلك أف اهلل لم يأمر رسولو 
 نسبة لعدكىم.كالصحابة بقتاؿ الكفار لما كانوا في مكة، لضعفهم من جهة العدة كالعتاد بال 
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قاؿ ابن تيمية: ككاف مأموران بالكف عن قتالهم لعجزه كعجز المسلمين عن ذلك، ثم لما ىاجر إلى المدينة 
كصار لو بها أعواف أذف لو في الجهاد، ثم لما قوكا كتب عليهم القتاؿ كلم يكتب عليهم قتاؿ من سالمهم؛ ألنهم 

ملوؾ العرب، ككفدت إليو كفود ك اهلل مكة كانقطع قتاؿ قريش لم يكونوا يطيقوف قتاؿ جميع الكفار . فلما فتح 
لو عهد مؤقت، كأمره بنبذ العهود المطلقة،  بقتاؿ الكفار كلهم إال من كاف –تعالى  –العرب باإلسبلـ أمره اهلل 

 ٕٗفكاف الذم رفعو كنسخو ترؾ القتاؿ ا.ىػ
لوه كالجهاد، كإلزامهم بالجزية كالصغار، كقاؿ: كسبب ذلك أف المخالفة لهم ال تكوف إال مع ظهور الدين كع

فلما كاف المسلموف في أكؿ األمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين كظهر كعبل، شرع ذلك 
 ٖٗا.ىػ

ذ من أحد من  كقاؿ: فكاف ذلك عاقبة الصبر كالتقول اللذين أمر اهلل بهما في أكؿ األمر، ككاف إذ ذاؾ ال يْؤ
ينة كال غيرىم جزية، كصارت تلك اْليات في حق كل مؤمن مستضعف ال يمكنو نصر اهلل اليهود الذين بالمد

كرسولو بيده كال بلسانو، فينتصر بما يقدر عليو من القلب كنحوه، كصارت آية الصغار على المعاىدين في حق  
ف يعملوف آْر عيمير كل مؤمن قوم يقدر على نصر اهلل كرسولو بيده أك لسانو، كبهذه اْلية كنحوىا كاف المسلمو 

كعلى عهد ْلفائو الراشدين، ككذلك ىو إلى قياـ الساعة، ال تزاؿ طائفة من ىذه  صلى اهلل عليو كسلمرسوؿ اهلل 
األمة قائمين على الحق ينصركف اهلل كرسولو النصر التاـ، فمن كاف من المؤمنين بأرض ىو فيها مستضعف أك في 

يعطوا حتى كالصفح عمن يؤذم اهلل كرسولو من الذين أكتوا الكتاب  كقت ىو فيو مستضعف فليعمل بآية الصبر
 ٗٗالجزية عن يد كىم صاغركف ا.ىػ

كقاؿ الشيخ عبد الرحمن السعدم: ىذه اْليات تتضمن األمر بالقتاؿ في سبيل اهلل، كىذا كاف بعد الهجرة 
 ََُن بكف أيديهم ا.ىػإلى المدينة، لما قوم المسلموف للقتاؿ أمرىم اهلل بو، بعدما كانوا مأموري

ألدل  -مع قلة عددىم كعددىم، ككثرة أعدائهم –: كمنها: أنو لو فرض عليهم القتاؿ -رحمو اهلل  -كقاؿ
ذلك إلى اضمحبلؿ اإلسبلـ، فركعي جانب المصلحة العظمى على ما دكنها، كلغير ذلك من الحكم. ككاف بعض 

غير البلئق فيها ذلك، كإنما البلئق فيها القياـ بما أمركا  المؤمنين يودكف أف لو فرض عليهم القتاؿ في تلك الحاؿ
كىلىٍو أىنػَّهيٍم فػىعىليوا مىا ييوعىظيوفى بًًو لىكىافى  بو في ذلك الوقت من التوحيد كالصبلة كالزكاة كنحو ذلك، كما قاؿ تعالى
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ٍيران لىهيٍم كىأىشىدَّ تػىٍثًبيتان  كتب عليهم القتاؿ في كقتو المناسب لذلك   ، كقوم اإلسبلـ،  فلما ىاجركا إلى المدينة ْى
 َُُا.ىػ

كقاؿ الشيخ محمد بن صالح  العثيمين :" البد فيو من شرط كىو أف يكوف عند المسلمين قدرة كقوة 
يستطيعوف بها القتاؿ، فإف لم يكن لديهم قدرة فإف إقحاـ أنفسهم في القتاؿ إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة ، كلهذا 

كتعالى على المسلمين القتاؿ كىم في مكة ، ألنهم عاجزكف ضعفاء فلما ىاجركا إلى  لم يوجب اهلل سبحانو
المدينة ككونوا الدكلة اإلسبلمية كصار لهم شوكة أمركا بالقتاؿ، كعلى ىذا فبلبد من ىذا الشرط ، كإال سقط 

 كقولو: وا اللَّوى مىا اٍستىطىٍعتيمٍ فىاتػَّقي  عنهم كسائر الواجبات ألف جميع الواجبات يشترط فيها القدرة لقولو تعالى :  

 ال ييكىلّْفي اللَّوي نػىٍفسان ًإالَّ كيٍسعىهىا َُِا.ىػ 
فضل  –رحمو اهلل  –كقاؿ ردان على سؤاؿ يتعلق بحاجة المجتمع اإلسبلمي للجهاد في سبيل اهلل بعد بيانو 

ىل يجب القتاؿ أك يجوز مع عدـ  الجهاد كمنزلتو العظيمة في الشرع اإلسبلمي ليكوف الدين كلو هلل، كأضاؼ
االستعداد لو؟، فالجواب: ال يجب كال يجوز كنحن غير مستعدين لو، كاهلل لم يفرض على نبيو كىو في مكة أف 
يقاتل المشركين ، كأف اهلل أذف لنبيو في صلح الحديبية أف يعاىد المشركين ذلك العهد الذم إذا تبله اإلنساف 

. كثير منكم يعرؼ كيف كاف صلح الحديبية حتى قاؿ عمر بن الخطاب: يا رسوؿ  ظن أف فيو ْذالنان للمسلمين
اهلل ألسنا على الحق كعدكنا على الباطل ؟. قاؿ: بلى. قاؿ: فلم نعطي الدنية في ديننا ؟، فظن أف ىذا ْذالف، 

ك كقاؿ: إني رسوؿ كلكن الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ما في شك أنو أفقو من عمر، كأف اهلل تعالى أذف لو في ذل
كإف كاف ظاىر الصلح ْذالنان للمسلمين ، كىذا يدلنا يا إْواني على مسألة … اهلل كلست عاصيو كىو ناصرم 

مهمة كىو قوة ثقة المؤمن بربو .. المهم أنو يجب على المسلمين الجهاد حتى تكوف كلمة اهلل ىي العليا كيكوف 
ن ما يستطيعوف بو جهاد الكفار حتى كلو جهاد مدافعة كجهاد الدين كلو هلل، لكن اْلف ليس بأيدم المسلمي

المهاجمة ما في شك اْلف غير ممكن حتى يأتي اهلل بأمة كاعية تستعد إيمانيان كنفسيان ، ثم عسكريان ، أما نحن 
 .َُّعلى ىذا الوضع فبل يمكن أف نجاىد ا.ىػ

رط في العدد للوجوب أف يكوف الرجل كمما يزيد أف القوة شرط إلقامة جهاد الطلب ابتداء أف اهلل اشت
ْىفَّفى اللَّوي عىٍنكيٍم كىعىًلمى أىفَّ ًفيكيٍم ضىٍعفان فىًإٍف يىكيٍن ًمٍنكيٍم ًمائىةه صىاًبرىةه المسلم مقابل اثنين، كما قاؿ تعالى اٍْلفى 

ًإٍف يىكيٍن ًمٍنكيٍم أىٍلفه يػىٍغًلبيوا أىٍلفىٍيًن بًًإٍذًف ا ٍيًن كى فلو كاف الكفار ثبلثة أضعاؼ  للًَّو كىاللَّوي مىعى الصَّاًبرًينى يػىٍغًلبيوا ًمائػىتػى
المسلمين لما كجب عليهم القتاؿ، كلصح لهم الفرار، كما فعل الصحابة في مؤتة. فهذا يؤكد أف القوة شرط، 
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ما أْرج مسلم عن النواس بن سمعاف في قصة قتل عيسى عليو السبلـ للدجاؿ قاؿ: قاؿ  –أيضان  –كمن ىذا 
: فبينما ىو كذلك، إذ أكحى اهلل إلى عيسى: إني قد أْرجت عبادان لي ال يداف )أم ال قدرة( ألحد  سوؿ اهلل ر 

 … "بقتالهم، فحرز عبادم إلى الطور )أم ضمهم إلى جبل الطور ( كيبعث اهلل يأجوج كمأجوج 
كمعنى حرزىم إلى الطور أم  لعجزه عن دفعو، –ثم قاؿ  –قاؿ النوكم: قاؿ العلماء معناه ال قدرة كال طاقة 

 َُْضمهم كاجعل لهم حرزان ا.ىػ
ففي ىذا الحديث أنو لما كانت قوة عيسى عليو السبلـ ضعيفة بالنسبة ليأجوج كمأجوج أمره اهلل أال يقاتلهم 

 كيجاىدىم، فدؿ ىذا على أف القدرة شرط.
 

، كإال فإذا  اف كاإلسبلـ عند المسلمينباإلضافة إلى قوة العدة كالعتاد، فبلبد من قوة اإليم: التمهيد الثالث
كانت ذنوب المسلمين ظاىرة شاىرة متكاثرة، ككاف قيامهم بالدين ضعيفان ال سيما في أمر التوحيد كالسنة بأف 
يكوف الشرؾ كالبدع كعمـو المعاصي شائعان عند المسلمين مألوفان، كيكوف أىلها غالبين، فإذا كاف حاؿ المسلمين  

أىكىلىمَّا أىصىابػىٍتكيٍم ميًصيبىةه قىٍد   قاؿ تعالىبفضلو كرحمتو .  ر اهلل محجوبوف إال أف يشاء اهللكذلك، فإنهم عن نص
ا قيٍل ىيوى ًمٍن ًعٍنًد أىنٍػفيًسكيٍم  ا قػيٍلتيٍم أىنَّى ىىذى هى  أىصىٍبتيٍم ًمثٍػلىيػٍ

ا  قاؿ ابن جرير:  ا (   يعني قلتم لما أصابتكم مصيبتكم بأحد  قػيٍلتيٍم أىنَّى ىىذى من أم كجو ىذا  (أىنَّى ىىذى
يأتيو الوحي من السماء كعدكنا  كمن أين أصابنا ىذا الذم أصابنا كنحن مسلموف كىم مشركوف كفينا نبي اهلل 

يقوؿ: قل لهم: أصابكم  ىيوى ًمٍن ًعٍنًد أىنٍػفيًسكيٍم أىل كفر باهلل كشرؾ قل يا محمد للمؤمنين بك من أصحابك 
من عند أنفسكم بخبلفكم أمرم كترككم طاعتي ال من عند غيركم كال من قبل أحد سواكم  ىذا الذم أصابكم

 َُٓا.ىػ
كقاؿ أبو الدرداء :إنما تقاتلوف بأعمالكم كنقلو عن جماعة من السلف كعكرمة كالحسن كابن جريج كالسدم.

َُٔ. 
نا؟ قل ىو من عند أنفسكم كقاؿ الشيخ عبد الرحمن السعدم: قلتم أنى ىذا أم من أين أصابنا ما أصابنا كىزم

اىػ .المردية حين تنازعتم كعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبوف، فعودكا على أنفسكم باللـو كاحذركا من األسباب
َُٕ 
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كقاؿ ابن تيمية: كحيث ظهر الكفار، فإنما ذاؾ لذنوب المسلمين التي أكجبت نقص إيمانهم، ثم إذا تابوا 
 كقاؿ كىال تىًهنيوا كىال تىٍحزىنيوا كىأىنٍػتيمي اأٍلىٍعلىٍوفى ًإٍف كيٍنتيٍم ميٍؤًمًنينى -تعالى  – بتكميل إيمانهم نصرىم اهلل، كما قاؿ

ا قيٍل ىيوى ًمٍن ًعٍنًد أىنٍػفيًسكيمٍ  ا قػيٍلتيٍم أىنَّى ىىذى هى  َُٖا.ىػ أىكىلىمَّا أىصىابػىٍتكيٍم ميًصيبىةه قىٍد أىصىٍبتيٍم ًمثٍػلىيػٍ
لى قد يديل الكافرين على المؤمنين تارة، كما يديل المؤمنين على الكافرين، كما  كقاؿ: كأما الغلبة فإف اهلل تعا

ًإنَّا لىنػىٍنصيري ريسيلىنىا كىالًَّذينى آمىنيوا ًفي  مع عدكىم، لكن العاقبة للمتقين فإف اهلل يقوؿ كاف يكوف ألصحاب النبي 
نٍػيىا كىيػىٍوـى يػىقيوـي اأٍلىٍشهىادي  ، ككاف عدكىم مستظهران عليهم كاف ذلك  ف في المسلمين ضعفه كإذا كا اٍلحىيىاًة الدُّ

طاياىم؛ إما لتفريطهم في أداء الواجبات باطنان كظاىران، كإما لعدكانهم بتعدم الحدكد باطنان  بسبب ذنوبهم ْك
ٍمعىاًف ًإنَّمىا  كظاىران، قاؿ اهلل تعالى كقاؿ  اٍستػىزىلَّهيمي الشٍَّيطىافي بًبػىٍعًض مىا كىسىبيواًإفَّ الًَّذينى تػىوىلٍَّوا ًمٍنكيٍم يػىٍوـى اٍلتػىقىى اٍلجى

ا قيٍل ىيوى ًمٍن ًعٍنًد أىنٍػفيًسكيٍم      تعالى ا قػيٍلتيٍم أىنَّى ىىذى هى  كقاؿ تعالى أىكىلىمَّا أىصىابػىٍتكيٍم ميًصيبىةه قىٍد أىصىٍبتيٍم ًمثٍػلىيػٍ
. الًَّذينى ًإٍف مىكَّنَّاىيٍم ًفي اأٍلىٍرًض أىقىاميوا الصَّبلةى كىآتػىويا الزَّكىاةى كىأىمىريكا كىلىيػىٍنصيرىفَّ اللَّوي مىٍن يػىٍنصيريهي ًإفَّ اللَّوى لى  قىًومّّ عىزًيزه

ًر كىلًلًَّو عىاًقبىةي اأٍليميورً  ٍوا عىًن اٍلميٍنكى  َُٗا.ىػ بًاٍلمىٍعريكًؼ كىنػىهى
لو من ْصومة  فعو أجدل عليو، كأنفع: فلو رجع العبد إلى السبب كالموجب لكاف اشتغالو بد كقاؿ ابن القيم
أىكىلىمَّا فهو الذم سلطو على نفسو بظلمو . قاؿ اهلل تعالى –كإف كاف ظالمان  –فإنو  و ،من جرل على يدي

ا قيٍل ىيوى ًمٍن ًعٍنًد أىنٍػفيًسكيمٍ  ا قػيٍلتيٍم أىنَّى ىىذى هى دكىم لهم، كغلبتهم فأْبر أف أذل ع أىصىابػىٍتكيٍم ميًصيبىةه قىٍد أىصىٍبتيٍم ًمثٍػلىيػٍ
ًثيرو  لهم: إنما ىو بسبب ظلمهم . كقاؿ اهلل تعالى بىٍت أىٍيًديكيٍم كىيػىٍعفيو عىٍن كى  كىمىا أىصىابىكيٍم ًمٍن ميًصيبىةو فىًبمىا كىسى

 َُُا.ىػ
الًَّذينى ًإنَّا لىنػىٍنصيري ريسيلىنىا كى كقاؿ: ككذلك النصر كالتأييد الكامل، إنما ىو ألىل اإليماف الكامل، قاؿ تعالى

نٍػيىا كىيػىٍوـى يػىقيوـي اأٍلىٍشهىادي  ًىٍم فىأىٍصبىحيوا ظىاًىرًينى  كقاؿ آمىنيوا ًفي اٍلحىيىاًة الدُّ فمن نقص  فىأىيٍَّدنىا الًَّذينى آمىنيوا عىلىى عىديكّْ
عدكه عليو، إيمانو نقص نصيبو من النصر، كالتأييد، كلهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسو أك مالو، أك بإدالة 

. كىو من نقص إيمانو.  فإنما ىي بذنوبو، إما بترؾ كاجب، أك فعل محـر
اًفرًينى عىلىى اٍلميٍؤًمًنينى  كبهذا يزكؿ اإلشكاؿ الذم يورده كثير من الناس على قولو تعالى كىلىٍن يىٍجعىلى اللَّوي لًٍلكى

ي اْلْرة، كيجيب آْركف بأنو لن يجعل لهم كيجيب عنو كثير منهم بأنو لن يجعل لهم عليهم سبيبلن ف سىًبيبلن 
 عليهم سبيبلن في الحجة .

                                                 
 ( .450/ 6اجلواب الصخيح ) 108
 . ( 424/ 14( )239/ 8( واىظر ) 645/ 11دلنوع الفتاوى )  109
 ( .240/ 2مدارج السالكني ) 110
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كالتحقيق: أنها مثل ىذه اْليات، كأف انتفاء السبيل عن أىل اإليماف الكامل، فإذا ضعف اإليماف صار 
لعدكىم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم، فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة اهلل 

كاف، كلو اجتمع عليو من بأقطارىا، إذا   مالى. فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصور، مكفي، مدفوع عنو بالذات أينتعا
كىال تىهنيوا كىال تىٍحزىنيوا كىأىنٍػتيمي اأٍلىٍعلىٍوفى ًإٍف    قاـ بحقيقة اإليماف ككاجباتو، ظاىران كباطنان. كقد قاؿ تعالى للمؤمنين

فهذا  فىبل تىًهنيوا كىتىٍدعيوا ًإلىى السٍَّلًم كىأىنٍػتيمي اأٍلىٍعلىٍوفى كىاللَّوي مىعىكيٍم كىلىٍن يىًترىكيٍم أىٍعمىالىكيمٍ  تعالىكقاؿ  كيٍنتيٍم ميٍؤًمًنينى 
الضماف إنما ىو بإيمانهم كأعمالهم، التي ىي جند من جنود اهلل، يحفظهم بها، كال يفردىا عنهم كيقتطعها عنهم،  

 . ُُُمنافقين أعمالهم، إذ كانت لغيره، كلم تكن موافقة ألمره ا.ىػكما يىًتري الكافرين كال
كإف المسلمين إذا رجعوا إلى دينهم الحق القائم على الكتاب كالسنة بفهم سلف األمة، فإف اهلل ينصرىم، 

ًلحىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػَّهيٍم ًفي كىعىدى اللَّوي الًَّذينى آمىنيوا ًمٍنكيٍم كىعىًمليوا الصَّا كيجعل لهم العزة كالتمكين كما قاؿ تعالى
لى  ا اٍستىٍخلىفى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم كىلىييمىكّْنىنَّ لىهيٍم ًدينػىهيمي الًَّذم اٍرتىضىى لىهيٍم كىلىييبىدّْ ٍوًفًهٍم أىٍمنان اأٍلىٍرًض كىمى ْى نػَّهيٍم ًمٍن بػىٍعًد 

ٍيئان  لرحمن السعدم: ىذا من أكعاده الصادقة، التي شوىد تأكيلها قاؿ الشيخ عبد ا يػىٍعبيديكنىًني ال ييٍشرًكيوفى ًبي شى
كمخبرىا، فإنو كعد من قاـ باإليماف كالعمل الصالح من ىذه األمة، أف يستخلفهم في األرض، يكونوف ىم 
الخلفاء فيها، المتصرفين في تدبيرىا، كأنو يمكن لهم دينهم الذم ارتضى لهم، كىو دين اإلسبلـ، الذم فاؽ 

لها، ارتضاه لهذه األمة، لفضلها كشرفها كنعمتو عليها، بأف يتمكنوا من إقامتو، كإقامة شرائعو الظاىرة األدياف ك
كالباطنة، في أنفسهم كفي غيرىم، لكوف غيرىم من أىل األدياف كسائر الكفار مغلوبين ذليلين، كأنو يبدلهم من 

ىو عليو إال بأذل كثير من الكفار، ككوف  بعد ْوفهم الذم كاف الواحد منهم ال يتمكن من إظهار دينو، كما
جماعة المسلمين قليلين جدان بالنسبة إلى غيرىم، كقد رماىم أىل األرض عن قوس كاحدة، كبغوا لهم الغوائل. 
فوعدىم اهلل ىذه األمور كقت نزكؿ اْلية، كىي لم تشاىد االستخبلؼ في األرض كالتمكين فيها، كالتمكين من 

، كاألمن التاـ، بحيث يعبدكف اهلل كال يشركوف بو شيئان، كال يخافوف أحدان إال اهلل، فقاـ صدر إقامة الدين اإلسبلمي
ىذه األمة، من اإليماف كالعمل الصالح بما يفوقوف على غيرىم، فمكنهم من الببلد كالعباد، كفتحت مشارؽ 

جيبة الباىرة، كال يزاؿ األمر إلى قياـ األرض كمغاربها، كحصل األمن التاـ كالتمكين التاـ، فهذا من آيات اهلل الع
الساعة، مهما قاموا باإليماف كالعمل الصالح، فبل بد أف يوجد ما كعدىم اهلل، كإنما يسلط عليهم الكفار 

 كالمنافقين، كيديلهم في بعض األحياف، بسبب إْبلؿ المسلمين باإليماف كالعمل الصالح ا.ىػ.
وقنوف ىذا سبيل عز اإلسبلـ كالمسلمين، كتمكينو في األرض، أيها المسلموف الصادقوف كالمؤمنوف الم

فاسلكوه كاجتهدكا في تكثير سالكيو، كال يغرنكم الشيطاف، كيخذلنكم بأف ىذا الطريق بعيد منتهاه تفنى األعمار 
النبوم، كالسير على الطريق  دكنو، كما لبس على كثيرين؛ ألننا لم نؤمر من ربنا إال بإببلغ ما يحبو اهلل كرسولو
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كلنكن على علم أف اهلل لو أراد ىداية  ًإٍف عىلىٍيكى ًإالَّ اٍلبىبلغي  كلم نطالب بالنتائج، كقطف الثمار قاؿ تعالى
بػيرى عىلىٍيكى ًإٍعرىاضيهيٍم فىًإًف اٍستىطىٍعتى أىٍف تػىٍبتىًغيى  المدعوين، كعز اإلسبلـ كالمسلمين لفعل كما قاؿ تعالى ًإٍف كىافى كى كى

اًء فػىتىٍأتًيػىهيٍم بًآيىةو كىلىٍو شىاءى اللَّوي لىجىمىعىهيٍم عىلىى اٍلهيدىل فىبل تىكيو  نػىفىقان  اًىًلينى ًفي اأٍلىٍرًض أىٍك سيلَّمان ًفي السَّمى  ، نىنَّ ًمنى اٍلجى
 ككن على ذكر من أف من تعجل شيئان قبل أكانو عوقب بحرمانو.

اإلسبلمية اليـو ككاف ناصحان أمينان ليرل أف ما يقـو بو بعضهم تنبيو / إف من لديو معرفة كلو قليلة بحاؿ األمة 
كإلى اهلل  –من دعوة األمة لجهاد الكفار جهاد الطلب ىو من إىبلكها كالتردم بها في الهاكية ألف أمتنا 

طناب تفقد في ىذه األزماف قوتها الدينية، فرايات الشرؾ من دعاء األكلياء كالتقرب إليهم مرفوعة، كأ –المشتكى 
التصوؼ كالبدع مضركبة، ناىيك عن اإللحاد كالتحريف ألسماء اهلل كصفاتو من جهة األشاعرة كالمعتزلة 

 كالجهمية، فهو الشيء المقرر في أكثر جامعاتها كمعاىدىا المسماة إسبلمية .
يث أما في الدعوة إلى اهلل فتحزب كجماعات جاىلية توالي كتعادم على الحزب، يميلوف مع األىواء ح

مالت: جماعة ىدفها الحكم فحسب فسعت لتكثير الناس كلو على غير الدين باسم المصلحة؛ ليقفوا معها لنيل 
الهدؼ المنشود كجماعة اإلْواف المسلمين، كجماعة ىدفها ىداية المدعوين كلو على غير السبيل كالطريق 

فترل كثيران من أتباعها جهاالن ال علم لهم   المستقيم؛ لذا تراىم ال يتورعوف عن الوقوع في الحراـ لهداية غيرىم
الناس  اكجماعة التبليغ . كمن عجيب أمر ىاتين الجماعتين أنهما ال يدعواف إلى التوحيد كنبذ الشرؾ كي ال يفرقو 

 عنهم .
أما الفساد األْبلقي كالتتبع لسنن الغرب الكافر فهو ىدم الكثير السيما الشباب كالشابات، فإذا كانت 

كىكىذىًلكى نػيوىلّْي  عليها إال أمثالها من الظلمة كما قاؿ تعالى ىفهي أمة ظالمة ال يول –اليـو  –أكثر أمتنا ىذه حاؿ 
انيوا يىٍكًسبيوفى  عليكم، بل كىم عن نصر اهلل بعيدكف؛ ألنهم لم  يولىفكما تكونوا  بػىٍعضى الظَّاًلًمينى بػىٍعضان ًبمىا كى

 إال أف يتفضل اهلل بفضلو كرحمتو الواسعة . ٍنصيريكا اللَّوى يػىٍنصيرٍكيمٍ ًإٍف تػى  ينصركا اهلل كما قاؿ تعالى
ضعفاء بالنسبة لعدكنا الكافر فهو المصنع لؤلسلحة  –كما ال يخفى   –ثم من جهة العدة كالعتاد فنحن 

ع إلى اهلل المحتكر، كنحن المستهلكوف لردمء ما صنع؛ لذا الوسيلة الناجعة الناجحة لعز األمة كتمكينها الرجو ك 
كىمىٍن يػىتًَّق اللَّوى يىٍجعىٍل لىوي  كالدعوة بالكلمة ركيدان ركيدان، فإف أغلق باب كلج الداعية من باب آْر كىكذا 

 . مىٍخرىجان 
 . فلجهاد العدك الكافر ىم في الحقيقة يسعوف لهبلكها من حيث ال يدرك  –اْلف  –كالذين يدعوف األمة 

اْلف لماذا ال نحارب أمريكا كركسيا :  لئكلهذا لو قاؿ لنا قاالح العثيمين قاؿ الشيخ العبلمة محمد بن ص
ي قد ذىب عصرىا عندىم ىي التي في أيدينا كىي عند تكفرنسا كانجلترا ؟؟!!!! لماذا؟؟ لعدـ القدرة األسلحة ال

إنو من  :لهذا أقوؿك  ؟ أسلحتهم بمنزلة سكاكين الموقد عند الصواريخ ما تفيد شيئان فكيف يمكن أف نقاتل ىؤالء
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أنو يجب علينا أف نقاتل أمريكا كفرنسا كانجلترا كركسيا كيف نقاتل ىذا تأباه حكمة اهلل عز :الحمق أف يقوؿ قائل 
أىًعدُّكا لىهيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيوَّةو       كجل كيأباه شرعو لكن الواجب علينا أف نفعل ما أمر اهلل بو عز كجل ،  ِى

 .ُُِا.ىػ…علينا أف نعد لهم ما استطعنا من قوة، كأىم قوة نعدىا ىو اإليماف كالتقول ىذا الواجب 
بل حتى إحياء ركح الجهاد في أرض مسلمين تمكنت منها الكفار ال يصح إذا كاف يترتب عليو مفاسد أعظم 

 من إىبلؾ المسلمين كزيادة تسليط للكافرين كما نراه من حولنا .

ألننا نعيش حالة ضعف بما ركل الشيخاف  -اْلف -قوؿ بعدـ مشركعية الجهادفائدة/ اعترض بعضهم على ال
قاؿ:" كال تزاؿ عصابة من المسلمين يقاتلوف على الحق ظاىرين على  عن معاكية بن أبي سفياف أف رسوؿ اهلل

على شرار  من ناكأىم إلى يـو القيامة" كفي صحيح مسلم قاؿ عبد اهلل بن عمرك بن العاص: "ال تقـو الساعة إال
الخلق، ىم شر من أىل الجاىلية، ال يدعوف اهلل بشيء إال رده عليهم. فبينما ىم على ذلك أقبل عقبة بن عامر 

يقوؿ:" ال  فقاؿ لو مسلمة: يا عقبة! اسمع ما يقوؿ عبد اهلل، فقاؿ عقبة: ىو أعلم كأما أنا فسمعت رسوؿ اهلل
رين لعدكىم، ال يضرىم من ْالفهم، حتى تأتيهم الساعة، كىم تزاؿ عصابة من أمتي يقاتلوف على أمر اهلل، قاى

على ذلك" فقاؿ عبد اهلل: أجل ثم يبعث اهلل ريحان كريح المسك مسها مس الحرير، فبل تترؾ نفسان في قلبو مثقاؿ 
في  في ىذين الحديثين كمايهم تقـو الساعة"، فقاؿ المعترض:حبة من اإليماف إال قبضتو، ثم يبقى شرار الناس عل

 .عنو إلى أف تهب ىذه الريح الطيبةكأف المسلمين ال ينقطعوف أكيد استمرار الجهاد في كل زماف،معناىما ت
 :ثبلثة أكجوكما فهمو ىذا المعارض من استمرار الجهاد مردكد من 

 العملية أكبر شاىد، كأظهر دليل على أف قتالو لم يكن دائمان  صلى اهلل عليو كسلم / أف سنة رسوؿ اهللُ
 .رد كاضح على المستدلين بظاىر ىذه النصوص كىذا  ، بل كاف ينقطع ما بين غزكة كأْرل ، مستمران 
/ "أف عيسى عليو السبلـ إذا نزؿ فسيقاتل اليهود كغيرىم، فإذا أْرج اهلل يأجوج كمأجوج أكحى إليو أال ِ

ذ من معك إلى جبل الطور؛ ألنو ال قوة لك عليهم" أْرجو مسلم عن كقد تقدـ –النواس بن سمعاف  تقاتلهم ْك
 اهلل الريح الطيبة . عثفها ىو عيسى عليو السبلـ ال يستمر مقاتبلن إلى أف يب –

النظر كيبني عليو دكف   / أف السنة يفسر بعضها بعضان فبل يصح ألحد أف يأْذ بعضان من كبلـ رسوؿ اهللّ
د الطلب ال يصح في حالة الضعف، كجهاد ، فقد تقدـ من الدالئل على أف جهافي كبلمو اْلْر الذم يفسره

 الدفع يسقط بعد تمكن العدك .
 فإف قيل: فما معنى ىذين الحديثين؟

كجود القوة اإليمانية  وفيقاؿ: معناىما أنو ال تزاؿ عصابة قائمة بأمر اهلل كمنو الجهاد إذا جاء كقتو كى
 . ككانت مصلحة اإلسبلـ كالمسلمين في إقامتو كالعسكرية
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 كانتصارىم عليهم. لتتارلالمسلمين  جهادعضهم بكاعترض ب
 فيقاؿ: الرد على ىذا من أكجو كأكتفي بوجهين:

 .أكالن/ إف جهاد المسلمين للتتار من جنس جهاد الدفع ال الطلب 
 ثانيان / ىذا حدث تاريخي كاقعي منقوؿ، فعلى فرض التعارض فاألدلة الشرعية ال ترد باألحداث التاريخية .

ذه التمهيدات كاتضحت فإف من المعلـو عند أىل السنة أف ترؾ الطاعة الواجبة إثم كال يلـز منو إذا تقررت ى
إنكار شرعيتو، فمن ترؾ صلة األرحاـ أك بر الوالدين كغيرىا فإنو يكوف آثمان  ال كافران ألنو ليس  الـز الترؾ إنكار 

ت اإلشارة إلى ىذه المسألة عند الكبلـ على ترؾ الشرعية إال عند الخوارج كالمعتزلة كالمتأثرين بهم. كقد تقدم
 الحكم بما أنزؿ اهلل.

ىذا كلو إذا كاف الترؾ مع القدرة على الجهاد كالمصلحة ترٌجح القياـ بو، فكيف كأنو ال قدرة على الجهاد 
 كالمصلحة تدعو إلى تركو في مثل ىذه الحالة كما تقدـ بيانو.[

مسلك التلبيس، كأطاؿ في الموضوع بما ال يطابق الواقع، كبياف أقوؿ: إف المؤلف سلك في ىذه الشبهة 
 ذلك من كجوه:
لخوض في  أنو لم يتطٌرؽ للمسألة المراد مناقشتها كىو إلغاء شرعية الجهاد، كإنما تهٌرب منها با الوجو األكؿ/

مثالو، كنحن ذه المراكغة في طرح المواضيع الشائكة قد اعتدناىا من المؤلف كأكبلـ مجمل عن الجهاد، كى
نقطع عليو الطريق كنقوؿ: لقد ثبت بما ال يدع مجاالن للشك أف الطواغيت الموالين ألعداء اهلل، الميشٌرعين مع 
اهلل، كعلى رأسهم عبد اهلل بن عبد العزيز لم يقتصركا على إلغاء شعيرة الجهاد، بل زادكا على ذلك بأف جعلوا 

فع فقد ألغوه كحاربوه كمسخوه كجعلوا مكانو االستسبلـ كالخضوع الدين برمء من جهاد الطلب، كأما جهاد الد
للمحتلين كالسعي إلى إْراجهم بالمؤتمرات السلمية كالمفاكضات االنهزامية، كجعلوا ذلك ىو الطريقة الصحيحة 

 كالمثلى كالحضارية إلقناع المغتصبين من الخركج من أراضي المسلمين.
مر جمعو باليهود كالنصارل كعرضو التلفزيوف السعودم: قاؿ: ]يا إْػواف قاؿ عبد اهلل بن عبد العزيز في مؤت

، كلكن التػوراة كلها فيها ْير لئلنسانيةاإلسػبلـ كاليهوديػة كالنصرانية كال أقوؿ إف غيرىا مػن األدياف ما فيها ْير  
لنسوة ما معنى تفكك كاإلنجيل كالقرآف _ثم شبك بين أصابعو كقاؿ_ يا إْواف تفكك األسرة كاسألوا ىؤالء ا

 األسرة[.اىػ
تأمل ىذا الكبلـ فهو أكالن يقوؿ لهم يا إْواف، فقد جعل أعداء اهلل الذين أمر اهلل بمعاداتهم كبغضهم إْوانان     

لو، ثم يقوؿ: بأف جميع األدياف فيها ْير لئلنسانية، كىػذا معناه أف دين اإلسبلـ ليس ىو الدين الوحيد الذم فيو 
يػة بل إف جميع األديػاف حتى البوذيػة كالهندكسية كعبادة البقر بل كعبادة الشيطاف كلها عند عبد اهلل ْير لئلنسان

 بن عبد العزيز فيها ْير لئلنسانية.
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ثٌم يقوؿ بأف المسلمين كاليهود كالنصارل أسرة كاحدة، كأف كجود العداكة كالبغضاء بينهم يفككهم  مثل     
الي ال ينبغي أف يكوف بينهم عداكة كال بغضاء لكي ال يتفككوا كما أف األسرة ال تفكك األسرة الواحدة، كبالت

 ينبغي أف يكوف بينها عداكة كبغضاء لكي ال تتفكك!
 ىل من يقوؿ ىذا يؤمن بمشركعية الجهاد ؟

 ىل يؤمن بمشركعية الجهاد من جعل المسلمين كاليهود كالنصارل أسرة كاحدة؟!
 حوار األدياف الذم جمع فيو كبار أتباع الديانات بمختلف أشكالها:يد لر كذلك قولو في مؤتمر مد

 يها االصدقاء:]أ
سبلمية ممثلة مة اإلجئتكم من مهول قلوب المسلمين من ببلد الحرمين الشريفين، حامبلن معي رسالة من األ

ران في رحاب بيت اهلل الحراـ، رسالة تعلن  سبلـ ىو دين االعتداؿ ف اإلأفي علمائها كمفكريها الذين اجتمعوا مْؤ
نسانية بفتح صفحة جديدة رسالة تبشر اإلدياف، ن اتباع األيلى الحوار البناء بإكالوسطية كالتسامح، رسالة تدعو 

 محل الصراع. -بإذف اهلل  -يحل فيها الوئاـ 
المآسي التي ف إكلنقوؿ  ،لى النزاع كالصراعإف يؤدم أف االْتبلؼ ال ينبغي أف نعلن للعالم ألذلك علينا ...

دياف كلكن بسبب التطرؼ الذم ابتلي بو بعض اتباع كل دين سماكم، مرت في تاريخ البشر لم تكن بسبب األ
 ككل عقيدة سياسية.

فبل ف ينجح أفأصحاب كل دين مقتنعوف بعقيدتهم ال يقبلوف عنها بديبل كإذا كنا نريد لهذا اللقاء التاريخي ....
ْبلؽ العالية يماف العميق باهلل كالمبادئ النبيلة كاألكىي اإل ركة التي تجمع بيننا،ف نتوجو الى القواسم المشتأبد 

 التي تمثل جوىر الديانات.
ف يجعل جميع أ، كالتعصب بالتسامح ك ف يهـز الكراىية بالمحبةأعلى  -بعوف اهلل  -ف ىذا االنساف قادر ..إ

 [.لبني آدـ أجمعين. - جل شأنو -البشر يتمتعوف بالكرامة التي ىي تكريم من الرب 
 ىل من يقوؿ ىذا يؤمن بمشركعية الجهاد؟

إٌف من يريد أف تسود بيننا كبين الكفار المحبة مكاف الكراىية، كالوئاـ مكاف الصراع، ليس منكران لمشركعية 
ببغض  الجهاد فحسب، بل ىو قد جعل نفسو نٌدان هلل ييحاٌده كيعارضو في أمره كشرعو كحكمو، فاهلل تعالى يأمرنا

الكافرين كما في قولو تعالى: }يا أيها الذين ال تتخذكا عدكم كعدككم أكلياء تلقوف إليم بالمودة كقد كفركا بما 
 جاءكم من الحق...{.

كقاؿ تعالى:} يا أيها الػذين ءامنوا ال تتخػذكا آباءكم كإْوانكم أكلياء إف استحبػوا الكفر على اإليماف كمن 
 لظالموف ...{.يتولهم منكم فأؤلئك ىم ا
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كقاؿ تعالى:} ال تجد قومان يؤمنوف باهلل كاليـو اْلْر يواٌدكف من حاٌد اهلل كسولو كلو كانوا آباءىم أك أبناءىم أك 
 إْوانهم أك عشيرتهم...{.

فاهلل سبحانو يأمرنا ببغض الكافرين كعدـ محبتهم كمواٌدتهم، كعبد اهلل بن عبد العزيز يدعوا إلى محبة الكافرين 
 اْاتهم.كمؤ 

كاهلل سبحانو يأمرنا بجهاد الكفار حتى ال تكوف فتنة كيكوف الدين كلو هلل، كعبد اهلل بن عبد العزيز يدعوا إلى 
، يريد التعايش السلمي كاإلْاء مع الكفار في الوقت المحاربين لدين اهلل كأكليائو التعايش السلمي مع الكفار

كينتهكوف أعراض أْواتنا كيهينوف كتاب ربنا كيسبوف رسولنا صلى اهلل الذم يحتلوف فيو ديارنا كيقتلوف أىل ديننا 
 عليو كسلم!

ف المآسي التي مرت في تاريخ البشر لم تكن إكلنقوؿ  ] بل األدىى من ذلك كىي كاهلل قاصمة الظهر قولو:
 .[دياف كلكن بسبب التطرؼ الذم ابتلي بو بعض اتباع كل دين سماكم، ككل عقيدة سياسية.بسبب األ

 ما أقبحو من كبلـ يقشعٌر منو جلد كل مسلم.
إٌف ىذا الكبلـ معناه أف النبي صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو ما علموا حقيقة الػدين كلم يعملوا بػو كما أمر اهلل، 

لم تكن  -كالتي سببها الصراع الديني ببل شك-ألف عبد اهلل بن عبد العزيز يزعم أٌف المآسي التي مػٌرت بالبشرية 
بسبب األدياف، كلكن بسبب ما ابتلي بو بعض أتباع الديانات من التطرؼ، كىذا يعني أٌف اهلل أمر بالتطرؼ، كأف 

 -إف الذم يقرأ السيرة النبوية النبي صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو كانوا متطرفين، كأٌف عقيدتهم كانت سياسية؛ ف
كات قد طغى ذكرىا في تلك الفترة على ذكر غيرىا من يجد أف البعثات كالسرايا كالغز  -بعد اإلذف بالقتاؿ 

لقد شيرع الجهاد بعد ستة أشهر من الهجرة ، كاشترؾ النبي صلى اهلل عليو ف ،األمور التي حصلت للمسلمين
أم أف النبي صلى اهلل  ،بعثة كسرية في تلك السنوات َٔغزكة لقي في تسعة منها قتاؿ ، كأرسل  ِٔكسلم في 

بنفسو في أكثر من غزكتين في السنة ، أم بمعدؿ غزكة كل ْمسة أشهر ، كلو استثنينا األشهر عليو كسلم شارؾ 
كمعدؿ  ،زكة كل ثبلثة أشهر كنصف في السنةػزكات النبوية غػالحيـر )أربعة أشهر في السنة( لكاف معدؿ الغ

الحيـر يكوف  ستثنينا األشهرالغزكات كالسرايا اإلسبلمية في العهد النبوم ىو غزكة أك سرية كل شهرين ، كلو ا
يومان في الشهر )ذىابان كإيابان( ،  َِإلى  ُٓالمعدؿ غزكة كل شهر ، كإذا قلنا بأف كقت الغزكة يتراكح بين 

 .فيكوف الصحابة قد قضوا ثبلثة أرباع حياتهم مع النبي صلى اهلل عليو كسلم في الجهاد
ف المآسي التي مرت في تاريخ البشر لم تكن إلنقوؿ ك  ] كىذا الكبلـ أعني قوؿ عبد اهلل بن عبد العزيز:

 [.دياف كلكن بسبب التطرؼ الذم ابتلي بو بعض اتباع كل دين سماكم، ككل عقيدة سياسية.بسبب األ
 كفر من كجهين:
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األكؿ/ أنو زعم أف األدياف لم تأمر بالصراع كالقتاؿ كىذا كذب على اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم، 
القرآف كصريح السنة، فإف اهلل تعالى أمرنا بقتاؿ الكفار كالمشركين حتى ال تكوف فتنة كيكوف  كتكذيب لصريح

الذين -الكفار كمي كحي كأمرنا بقتالهم كجهادىم، الدين كلو هلل، كالنبي صلى اهلل عليو كسلم جاىد المشركين ابتداءن، 
أك أماف، كإال فاألصل أنهم حربيوف تحل  أنهم حربيوف مالم يعصم دمهم ذٌمة أك عهد -بلغتهم الدعوة العامة

 .، كسيأتي ذكر أقواؿ العلماء في ىذادماؤىم كأموالهم
 الثاني/ أنو طعن في اهلل سبحانو الذم أمرنا بقتاؿ الكفار حتى ال تكوف فتنة كيكوف الدين كلو هلل.

 من أىل الكتاب. الوثنيين أكالمشركين كانوا من ف الكريم الذم فيو األمر بقتاؿ الكفار سواء  في القرآ كطعن -
كطعن في النبي صلى اهلل عليو كسلم الذم جاىد الكفار جهاد الطلب كاسترٌؽ مقاتليهم، كسبى نساءىم  -

 كذراريهم بحكم اهلل، كالذم أمر ببغض الكافرين كجهادىم، كبٌين أف الٌذلٌة كالصغار على من ْالف أمره.
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كجاىدكا بعد موتو كتغلبوا على  كطعن في الصحابة الكراـ الذين جاىدكا مع -

 الرـك كالفرس.
 كىاؾ بعض اْليات كاألحاديث:    
ْيذيكىيٍم كىاٍحصيريكىيٍم كىاقٍػعيدي }قاؿ تعالى:     ـي فىاقٍػتػيليوا اٍلميٍشرًًكينى حىٍيثي كىجىٍدتيميوىيٍم كى كا لىهيٍم  فىًإذىا اٍنسىلىخى اأٍلىٍشهيري اٍلحيري

ًبيلىهيٍم ًإفَّ اللَّوى غىفيوره رىًحيمه  ةى كىءىاتػىويا الزَّكىاةى فىخىلُّوا سى  .(ٓ)التوبة :  { كيلَّ مىٍرصىدو فىًإٍف تىابيوا كىأىقىاميوا الصَّبلى
قاؿ الحافظ بن كثير في تفسير اْلية: "قاؿ الضحاؾ بن مزاحم: أنها نسخت كل عهد بين النبي صلى اهلل     

 .حد من المشركين ككل عقد كمدة "عليو كسلم كبين أ
كقاؿ العوفي عن ابن عباس في ىذه اْلية "لم يبق ألحد من المشركين عهد كال ذمة منذ نزلت براءة" )انتهى      

 رحمو اهلل(. ابن كثير كبلـ
يدينوف دين عالى:} قاتلوا الذين ال يؤمنوف باهلل كال باليـو اْلْر كال يحرموف ما حـر اهلل كرسولو كال قاؿ اهلل تك 

 الحق من الذين أكتوا الكتاب حتى ييعطوا الجزية عن يد كىم صاغركف{.
كقاؿ تعالى:} فإذا لقيتم الذين كفركا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموىم فشٌدكا الوثاؽ فإما مٌنان بعد كإما فداءن 

 حتى تضع الحرب أكزارىا..{.
لذين كفركا يقاتلوف في سبيل الطاغوت فقاتلوا إكلياء كقاؿ تعالى:} الذين ءامنوا يقاتلوف في سبيل اهلل كا

 الشيطاف إف كيد الشيطاف كاف ضعيفا{.
 كقاؿ تعالى: }يا أيها الذين ءامنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار كليجدكا فيكم غلظة..{.

الذين كفركا  كقاؿ تعالى:} فقاتل في سبيل اهلل ال تيكٌلف إال نفسك كحٌرض المؤمنين عسى اهلل أف يكف بأس
 كاهلل أشٌد بأسان كأشٌد تنكيبل{.
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 كقاؿ تعالى:} كقاتلوىم حتى ال تكوف فتنة كيكوف الدين كلو هلل{.
 كقاؿ تعالى:} يا أيها النبي جاىد الكفار كالمنافقين كاغلظ عليهم ..{.

كيذىب غيظ كقاؿ تعالى:}قاتلوىم يعذبهم اهلل بأيديكم كييخزىم كينصركم عليهم كيشف صدكر قـو مؤمنين 
 قلوبهم كيتوب اهلل على من يشاء..{.

ًة أىنّْي مىعىكيٍم فػىثىبّْتيوا الًَّذينى ءىامىنيوا سىأيٍلًقي ًفي قػيليوًب الًَّذينى كىفى }قاؿ تعالى : ك  ًئكى ريكا الرٍُّعبى ًإٍذ ييوًحي رىبُّكى ًإلىى اٍلمىبلى
هيٍم كيلَّ   . {بػىنىافو  فىاٍضرًبيوا فػىٍوؽى اأٍلىٍعنىاًؽ كىاٍضرًبيوا ًمنػٍ

كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم:) أمرتي أف أقاتل الناس حتى يشهدكا أال إلو إال اهلل كأف محمدان رسوؿ اهلل كيقيموا 
متفق الصبلة كيؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءىم كأموالهم إال بحق اإلسبلـ كحسابهم على اهلل(.

 عليو
 ركاه مسلمييحٌدث نفسو بالغزك مات على شعبة من النفاؽ(. كلم يغز كلم:) من مات كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم

 ركاه النسائيكقاؿ صلى اهلل عليو كسلم:) جاىدكا المشركين بأموالكم كأنفسكم كألسنتكم(.
كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم:) بعثت بالسيف بين يدم الساعة حتى ييعبد اهلل كحده، كجعل رزقي تحت ظل 

 لصغار على من ْالف أمرم(.رمحي كجعل الذلة كا
كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم:) ال تبدؤكا اليهود كالنصارل بالسبلـ كإذا لقيتموىم في طريق فاضطٌركىم إلى 

 ركاه مسلمأضيقو(.
ىذا ما أمر اهلل بو كأمر بو رسولو صلى اهلل عليو كسلم، فقارف أيها الموحد بين ىذا كبين ما يدعوا إليو عبد اهلل 

 يز يظهر لك الحكم بجبلء.بن عبد العز 
فكاف الناس يقوموف ركل ابن ْزيمة بإسناد صحيح أف الصحابة رضي اهلل عنهم كانوا يقوموف في شهر رمضاف 

أكلو، ككانوا يلعنوف الكفرة في النصف: "اللهم قاتل الكفرة الذين يصدكف عن سبيلك، كيكذبوف رسلك، كال 
الف بين كلمتهم، كألقً  قلوبهم الرعب، كألق عليهم رجزؾ كعذابك إلو الحق" الحديث" في  يؤمنوف بوعدؾ، ْك

 (.ََُُ)اسناده صحيح : صحيح ابن ْزيمة: 
)األـ(: "كمن كاف من أىل الكتاب من المشركين المحاربين قيوتلوا كتابو في  رحمو اهلل الشافعي  اإلماـقاؿ 

ًر حتى ييسلموا أك ييعطوا الجزية عن يد كىم صاغركف" .. قاؿ تعالى "قىا ًْ تًليوا الًَّذينى ال يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىال بًاٍليػىٍوـً اٍْل
ـى اللَّوي كىرىسيوليوي كىال يىًدينيوفى ًدينى اٍلحىقّْ ًمنى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى حىتَّى يػيعٍ  طيوا اٍلًجٍزيىةى عىٍن يىدو كىىيٍم كىال ييحىرّْميوفى مىا حىرَّ

 صىاًغريكفى"
 : "أصل الفرض قتاؿ المشركين حتى يؤمنوا ، أك يعطوا الجزية" .. قاؿ في األـك     
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 رحمو اهلل تعالى: "كحكم دار الحرب أنها: دار إباحة فيما بين الكفار كالمسلمين" ..  كقاؿ الصنعاني
 "فكل من بلغو دعوة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إلى دين اهلل الذم بعثو بو فلم يستجب كقاؿ ابن تيمية    

 لو، فإنو يجب قتالو "حتى ال تكوف فتنة كيكوف الدين كلو هلل" )السياسة الشرعية في إصبلح الراعي كالرعية(.
 بدر الدين بن جىمىاعىة )شيخ ابن القيم كالذىبي كابن كثير ، كمن أقراف شيخ اإلسبلـ ابن تيمية( ، كقاؿ اإلماـ

سواء كاف مقاتبلن أك غير مقاتل ، كسواء كاف مقببلن أك  "يجوز للمسلم أف يقتل من ظفر بو من الكفار المحاربين
ْيذيكىيٍم كىاٍحصيريكىيٍم كىاقٍػعيديكٍا لىهيٍم   )التوبة : كيلَّ مىٍرصىدو" مدبران ، لقولو تعالى "فىاقٍػتػيليوٍا اٍلميٍشرًًكينى حىٍيثي كىجىدتُّميوىيٍم كى

 .[ُِٖ]تحرير األحكاـ في تدبير أىل اإلسبلـ ص ( ٓ
 لجوىرة النيرة" )ألبي بكر العبادم(: كقتاؿ الكفار كاجب علينا كإف لم يبدءكنا ."ا كقاؿ في

 منتهى اإلرادات للبهوتي: كيبعث اإلماـ في كل سنة جيشان ييغيركف على العدك في ببلدىم. كفي شرح
 .إلى اهلل"السعدم" رحمو اهلل في تفسيره: " فالغلظة كالشدة على أعداء اهلل مما يقرب العبد  يقوؿ العبلمة
كفي ىذه اْليات الكريمات كاألحاديث الصحيحة الداللة الظاىرة  عبد العزيز بن باز رحمو اهلل: كقاؿ الشيخ

على كجوب جهاد الكفار كالمشركين كقتالهم بعد الببلغ كالدعوة إلى اإلسبلـ، كإصرارىم على الكفر حتى يعبدكا 
م كيتبعوا ما جاء بو، كأنو ال تحـر دماؤىم كأموالهم إال بذلك اهلل كحده كيؤمنوا برسولو محمد صلى اهلل عليو كسل

كىي تعم جهاد الطلب، كجهاد الدفاع، كال يستثنى من ذلك إال من التـز بالجزية بشركطها إذا كاف من أىلها 
ًر كىال  ًْ ـى اللَّوي كىرىسيوليوي كىال يىًدينيوفى عمبل بقوؿ اهلل عز كجل: قىاتًليوا الًَّذينى ال يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىال بًاٍليػىٍوـً اٍْل ييحىرّْميوفى مىا حىرَّ

]من كتاب فضل الجهاد ًدينى اٍلحىقّْ ًمنى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى حىتَّى يػيٍعطيوا اٍلًجٍزيىةى عىٍن يىدو كىىيٍم صىاًغريكفى"
 كالمجاىدين[.

اإلسبلـ، لقد أصبح كثير من المتكلمين كنحن ال ننكر سماحة اإلسبلـ، كلكن يجب أف نعرؼ ما ىي سماحة 
ذالف  على المنابر كالصحف يعتقدكف أف سماحة اإلسبلـ ىي االنبطاح كالذلٌة كإيثار الدنيا على الدين، ْك

 المسلمين كاستجداء الكفار المحاربين، كالخضوع لهم كالركوف إليهم.
 إٌف ىذا أمر ال يقٌره ال شرع كال عقل كال فطرة سليمة.

من طٌبق سماحة اإلسبلـ كعمل بها ىو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كانظر إلى سيرتو العطرة، ىل كأعظم    
 فٌسر النبي صلى اهلل عليو كسلم سماحة اإلسبلـ بخذالف المسلمين المستضعفين؟

 ىل فٌسر صلى اهلل عليو كسلم سماحة اإلسبلـ بالركوف إلى الكافرين كالخضوع لهم؟
كالسبلـ سماحة اإلسبلـ بالتنازؿ عن ثوابت الدين كتمييع عقيدة التوحيد كالوالء  ىل فسر عليو الصبلة

 كالبراء؟
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كىم  ِي تأمل قوؿ اهلل تعالى:} ال ينهاكم اهلل عن الػذين لم يقاتلوكم في الدين كلم يخرجوكم من دياركم أف تبػىرَّ
كم في الدين كأْرجوكم من دياركم كتقسطوا إليهم إف اهلل يحب المقسطين، إنما ينهاكم اهلل عن الذين قاتلو 

 كظاىركا على إْراجكم أف تولوىم كمن يتولهم فأكلئك ىم الظالموف{.
فاألمريكاف النصارل كأكثر دكؿ أكركبا النصرانية، قد قاتلوا المسلمين كقتلوىم ببل رحمة كال شفقة كانتهكوا 

نة ككوسوفا كألبانيا، كظاىركا نصارل أعراض المسلمات بكل كحشية، في أفغانستاف كالعراؽ كالصوماؿ كالبوس
إندكنيسيا كجزر الملوؾ كالفلبين على قتل المسلمين كإحراقهم كتشويههم، كظاىركا اليهود على احتبلؿ فلسطين 
كتقتيل أىلها كتهجيرىم، ككذلك الهندكس في الهند قد قتلوا آالؼ المسلمين كحرقوا عليهم منازلهم في كجرات 

 كفي كشمير كغيرىا.
أف نخضع للكافرين كنستجديهم  -التي يشيب لها الولداف-ماحة اإلسبلـ تجاه ىذه المصائب كالببليا ىل س

 كنتودد إليهم كنستقبلهم باألحضاف كنيقيم مراسيم االحتفاؿ تعظيمان لهم ؟
 كما ىو الواجب الذم علينا أف نتكلم بو في مثل ىذه النوازؿ التي تهٌدد مصير أمة اإلسبلـ كدينها؟

كلم عػن سماحػة اإلسبلـ كنيخٌدر أمة اإلسبلـ كندفعها إلى الركوف إلى الدنيا، كنبرر لها ْذالنها ىل نت
 للمستضعفين.

 أـ الواجب أف نتكلم عن قوة اإلسبلـ كعٌزتو، كعن أْوة اإليماف ككجوب نصرة المستضعفين كالدفاع عنهم؟!
لنوازؿ التي حصلت للمسلمين في عهده لكي تعرؼ اقرأ السيرة النبوية كانظر مواقفو صلى اهلل عليو كسلم في ا

 ما ىي سماحة اإلسبلـ كما ىو الموقف الصحيح تجاه ىذه المصائب:
عندما اعتدل يهود بني قينقاع على امرأة مسلمة فكشفوا سوأتها كقتلوا أحد الصحابة، ماذا فعل بهم النبي  -

ذىب إليهم لكي يطلب منهم العفو، بل جٌهز جيشو صلى اهلل عليو كسلم؟ لم يعقد مؤتمران لحوار األدياف كلم ي
 صاغرين. نهم ثٌم أْرجهم من المدينة أٌذلةكحاصرىم حتى أْرجهم من بيوتهم كحصو 

كذلك عندما أراد بعض رؤساء بني النضير قتل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم برمي رحى عليو رجع رسوؿ -
 ؽ نخيلهم، ثم أْرجهم من المدينة.اهلل صلى اهلل عليو كسلم كجهز جيشو كحاصرىم كحرٌ 

كذلك بنو قريظة عندما نقضوا العهد كتواطؤكا مع األحزاب، حاصرىم صلى اهلل عليو كسلم حتى نزلوا على   -
حكم سعد بن معاذ رضي اهلل عنو فحكم بقتل رجالهم كسبي نسائهم كذراريهم، فقتل النبي صلى اهلل عليو كسلم  

 فقتلوا في غداة كاحدة.كل بالغو منهم ككانوا سبعمائة 
كبعد انتهاء معركة األحزاب غزا النبي صلى اهلل عليو كسلم القبائل التي أعانت قريش كقتل من أدركو منهم  -

 كشٌردىم في األرض.
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عندما سمع صلى اهلل عليو كسلم أف بني المصطلق يجمعوف لحربو غزاىم كقتل رجالهم كسبى نساءىم ك  -
 كذراريهم.

كأعانهم أناس من  -كىم حلفاء النبي صلى اهلل عليو كسلم -رت بنو بكر على ْزاعةكذلك عندما أغا  -
 قريش اعتبر النبي صلى اهلل عليو كسلم ذلك نقضان للعهد فجٌهز جيشو كغزا مكة كفتحها.

ىكذا كانت غيرتو صلى اهلل عليو كسلم على دين اهلل كعلى دماء المسلمين كأعراضهم، كىذه ىي سماحة 
؛ فإف حماية دين المسلمين كالدفاع عن دمائهم كأعراضهم كأموالهم كديارىم ىي سماحة اإلسبلـ اإلسبلـ بحق

بأسمى مراتبها كغاياتها، فأىل اإلسبلـ ىم أكلى الناس بسماحتو كرحمتو، كال ييعقل أف نترؾ أىل اإلسبلـ ييفتنوف 
احػة اإلسػبلـ ىي التودد إلى الكفار في دينهم كييظلموف في حقوقهم من ًقبىًل الكفار الظالمين، ثم نجعل سم

كالركوف إليهم بالتنازؿ عن ثوابتنا كعن حقوقنا كدمائنا، ىذا فهم منكوس لسماحة اإلسبلـ، كال يمكن أف يكوف 
 نصيب الكفار من سماحة اإلسبلـ أعظم من نصيب المسلمين.

ادقين في األْذ بسماحة اإلسبلـ كعلى ىذا نقوؿ للذين صٌموا آذاننا بالكبلـ عن سماحة اإلسبلـ: إف كنتم ص
بلـ الذم جاء بهذه السماحة، كتذكدكا ػواقع فأكؿ ما يجب عليكم أف تذكدكا عن دين اإلسػكتطبيقها على أرض ال

عن دماء المسلمين كأعراضهم كديارىم فهم أكلى بسماحة اإلسبلـ، كتكٌفوا عدكاف المعتدين كظلم الظالمين 
 ن كالكافرين.فذلك من سماحة اإلسبلـ بالمسلمي

ثم نقوؿ: أليس الكفار ىم الذين اعتدكا على المسلمين كظلموىم في مشارؽ األرض كمغاربها؟ إذان ما ىو 
 الداعي لطرح مثل ىذا الموضوع بهذه الكثافة كالكثرة في الوقت الذم يظلمنا فيو الكفار؟

من المسلمين على أيدم الكفار، كمن قيًتل من الكفار على أيدم المسلمين ال يساككف عشر معشار من قيًتل 
ثم إف المفترض أف يكوف الحديث عن جرائم الكفار كاعتدائهم على كتاب اهلل كعلى رسولو صلى اهلل عليو كسلم 
كعلى المسلمين، كيكوف حديثنا مع الكفار في توضيح أف ما حصل لهم في الحادم عشر من سبتمبر ىو بسبب 

، كأنهم ما داموا مستمرين على تلك السياسة فإنو سيحصل لهم مثل ذلك سياساتهم الظالمة تجاه اإلسبلـ كأىلو
كأكثر فكل جريمة منهم ستورث حقدان عليهم كتولد في نفوس المظلومين العـز على األْذ بالثأر، كمن عاقب 

 بالمثل فما ظلم.
ن سماحة فإف قيل: إف قتل األمريكاف قد شٌوه صورة اإلسبلـ عند الغرب، لذلك نحن نكثر الحديث ع

 اإلسبلـ لكي نيحٌسن صورتو في أعينهم.
فالجواب: إف كاف جهاد الدفع كاألْذ بالثأر يشٌوه صورة اإلسبلـ فهل معنى ذلك أف نترؾ جهاد الدفع، كنترؾ 

 ببلدنا كأعراضنا كأموالنا لهم؛ حتى يرضوا عن اإلسبلـ؟
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اإلسبلـ عند الغرب فهل نترؾ ببلد  ثم إٌف قتاؿ الكفار المعتدين في العراؽ كأفغانستاف قد شٌوه صورة
 المسلمين يحتلها الكفار كال نقاتلهم ألٌف ذلك يشٌوه صورة اإلسبلـ؟

ب ألنهم يركف ذلك كذلك ىدـ القباب التي على القبور كمنع الشركيات كالبدع يشٌوه صورة اإلسبلـ عند الغر 
 لها لكي يرضى الغرب عن اإلسبلـ؟التدين، كحريات الناس، فهل نترؾ الشرؾ كالبدع كأى تدْبلن في حرية

كذلك إلزاـ المرأة بالحجاب، كفصل الرجاؿ عن النساء في التعليم، يشٌوه صورة اإلسبلـ عند الغرب فهل 
 نترؾ ىذا األمر لكىي يرضى الغرب عن اإلسبلـ؟

رب كذلك تحريم الفواحش كالخمور كمنعها يشٌوه صورة اإلسبلـ عند الغرب فهل نترؾ ذلك لكي يرضى الغ
 عن اإلسبلـ؟

إف الذم يريد أف ييحسّْن صورة اإلسبلـ بالتنازؿ عن ثوابت الدين كتحريفها لن يصل إلى رضاىم مهما قدـ من 
التنازالت حتى يتبع دينهم كينسلخ من اإلسبلـ، قاؿ تعالى:}كلن ترضى عنك اليهود كال النصارل حتى تتبع 

 مٌلتهم{.
، كالحب في اهلل كالبغض في اهلل، ليس من الدين فإف الدين برمء منو كالذم يزعم أف الجهاد، كالوالء كالبراء

 كىو على دين أمريكا كليس على دين اإلسبلـ.
ىو قتاؿ المعتدين، كالذكد عن حياض الدين، كالدفاع عن المسلمين، بحق بل إف الذم يحٌسن صورة اإلسبلـ 

ٌوتهم ك  ْي تكاتفهم كتعاضدىم كتناصرىم كتبلحمهم، فليس حتى يعلم الغرب كالشرؽ عزة اإلسبلـ كعزة أىلو كأي
ذالف، بل ىو دين عزة كسؤدد كتبلحم كتراحم.  اإلسبلـ دين مهانة كذلة ْك

ليس مقصودىم دعوة غير المسلمين إلى اإلسبلـ، كإنما  األديافكالحقيقة أف الذين يدعوف اليـو إلى حوار 
لحب كالبغض ألجل الدين، كيريدكف حصر الدين في كا ،مقصودىم تمييع الوالء للمؤمنين كالبراء من الكافرين

أماكن العبادة، كإذابة الشخصية اإلسبلمية كصهرىا في بوتقة العلمانية الغربية القائمة على المصالح المادية 
 المحضة.

ككل من يذكب كيدْل في ىذه الدعوة سوؼ ينسلخ من دينو كيتنازؿ عن ثوابتو كيدْل الكفر من أكسع 
 ى عنده عقيدة التوحيد كالوالء كالبراء، كالحب في اهلل كالبغض في اهلل، كيصبح عبدان لدنياهأبوابو، كتتبلش

يسلكو كلو كاف من أعظم الظلم كالشهوة ، كعبدان للماٌدة، فكل طريق يوصلو إلى الحصوؿ على الماٌدة كشهواتو
، كىذه ىي حقيقة العلمانية القائمة في دكؿ الغرب، كانظر إلى الحركب التي ْاضها الغرب الكافر  كالجـر

للحصوؿ على الماٌدة، تجد أنهم ْالفوا القوانين التي كضعوىا ىم بأنفسهم كالتزموا بها اْتياران، فلما الحت لهم 
الفوا جميع األعراؼ الدكلية، كاستباحوا الدماء كاألعراض،  مصالح مادية داسوا على تلك القوانين بأقدامهم ْك

 ان كراء الحصوؿ على الماٌدة كالسيطرة عليها.كدٌمركا دكالن بكاملها سعي
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ثم تطورت تلك العلمانية المادية التي عٌبدت البشر للماٌدة فولدت الشيوعية كاالشتراكية كاإللحاد الذم ارتكز 
 على إنكار الخالق جل كعبل.

اإللحاد كبذرة كىكذا ىذه الدعوة التي يدعو إليها عبد اهلل بن عبد العزيز كمن معو، ىي في الحقيقة نواة 
العلمانية المادية القائمة على إقصاء الدين في التعامل مع بني البشر، كالتي سيكوف من أكؿ ثمراتها ذكباف 

العقدية،  الشخصية اإلسبلمية كانحبللها في براثن العلمانية الغربية، كاالستسبلـ كالرضى بالتعددية الدينية، كالحرية
ستنكر الفواحش لعقائد الكفرية كاإللحادية، كال تي ستنكر اٌدة عن الدين كال تي كالحرية الشخصية، فبل تيستنكر الر 

ان  كالرذيلة باسم الحرية الشخصية، كىكذا يصبح من دْل في بوتقة ىذه الدعوة اإللحادية المقٌنعة ممسْو
 منكوس الفطرة ديوثان مهينان، نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية.

 بن عبد العزيز كمن ْلفو من حكاـ كعلماء كمفكرين، لذلك نجد أٌف ىذه ىذا ىو حقيقة ما يدعو إليو عبد اهلل
الدعوة القت ترحيبان كبيران من الغرب الكافر بجميع طوائفو الدينية كالعلمانية كغيرىا، نسأؿ اهلل العظيم أف يحفظ 

 لنا كللمسلمين دين اإلسبلـ، كأف ييخرجنا من ىذه الفتنة بسبلمة الدين كالعقل كالفطرة.
ففي الوقت الذم يجرم فيو صريف األقبلـ  ]]قاؿ الشيخ بكر أبو زيد رحمو اهلل في كتابو )اإلبطاؿ..(:

الجهادية من علماء المسلمين في شتى فجاج ارض اهلل، بالدعوة إلى اهلل، كالتبصير في الدين، كمواجهة موجات 
الحداثة  .العلمنة. .الماركسية. ..البعثية. .ة.اإللحاد كالزندقة، كرد دعاكل الجاىلية القديمة كالمعاصرة: القومي

ت محنة أْرل في دى كصد عاديات التغريب كاالنحراؼ، كالغزك كالمعنوم بجميع أنواعو كضركبو، كأشكالو، بى  ..،
عنيفا بوقاحة، كفراىة؛ كيدان  ظاىرة ىي أبشع الظواىر المعادية لئلسبلـ كالمسلمين؛ إذ نزعت في المواجهة نزعان 

، كطعنان في الدين، كلٌيان بألسنتهم؛ إلفساد نزعة التدين باإلسبلـ، كالدْوؿ فيو، كتذكيب شخصيتو في للمسلمين
 معترؾ الديانات، كمطاردة التيار اإلسبلمي، ككبت طبلئعو المؤمنة، كسحب أىلو عنو إلى ردةو شاملة.

، كال مؤل إلى مسلم ككافر أبدان ر المسلمين معهم في قالب كاحد فبل كالء، كال براء، كال تقسيم للهٍ كصى ...
لتعبدات الخبلئق إلى حق كباطل. كنصبوا لذلك مجموعة من الشعارات كصاغوا لو كوكبة من الدعايات، كعقدكا 
لو المؤتمرات، كالندكات، كالجمعيات، كالجماعات، إلى آْر ما ىنالك من مخططات كضغط، كمباحثات 

 ذلك من ْطوات نشيطة، ظهر أمرىا كانتشر كشاع كاشتهر.ظاىرة، أك ْفية، معلنة، أك سرية، كما يتبع 
كما يتبع ذلك ، من أساليب بارعة لبلستدراج ، كلفت األنظار إليها كااللتفاؼ حولها ، كالتلويح بالسبلـ ...

ة العالمي ، كنشداف الطمأنينة كالسعادة لئلنسانية ، كاإلْاء ، كالحرية ، كالمساكاة ، كالبر كاإلحساف . كىذه نظير 
اء ، كالمساكاة " أك: " السبلـ، كالرحمة ، ػرية، كاإلْػونية :" الحػكسائل الترغيب الثبلثة التي تنتحلها الماس

 كاإلنسانية"
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التنصير ، بنثر شعاراتهم بين المسلمين ، كمشاركة المسلمين لهم في كىكذا ينتشر عقد التهويد ، ك  ...
اكة بهم ، كتتبع ْطواتهم كتقليدىم ، ككسر حاجز النفرة منهم أفراحهم ، كأعيادىم ، كإعبلف صداقتهم ، كالحف

 .بذلك ، كبتطبيع العبلقات معهم
ىذه ْبلصة ما جهرت بو اليهود ، كالنصارل ، في مجاؿ نظرية توحيد ديانتهم مع دين اإلسبلـ ، كىي  ...

على مستول الكنائس، بهذا الوصف، من مستجدات عصرنا، باْتراع شعاراتها، كتبني اليهود، كالنصارل لها 
كالمعابد ، كإدْالها ساحة السياسة على ألسنة الحكاـ، كالتتابع الحثيث بعقد المؤتمرات، كالجمعيات، 
كالجماعات، كالندكات؛ لبلورتها، كإدْالها الحياة العملية فعبلن. كتلصصهم ديار المسلمين لها، من منظور:" 

 يانتهم ، إيجاد ردة شاملة عند المسلمين عن اإلسبلـ .النظاـ الدكلي الجديد " مستهدفين قبل ىيمنة د
كال يعزب عن الباؿ، كجود مبادرات نشطة جدان من اليهود كالنصارل ، في الدعوة إلى : " الحوار بين أىل 

 .دياف " كباسم " تبادؿ الحضارات كالثقافات " ك " بناء حضارة إنسانية موحدة "األ
كباإلسبلـ دينان ، كبمحمد صلى اهلل عليو كسلم رسوالن ، االستجابة لها ، كال  فبل يجوز لمسلم يؤمن باهلل ربان ،

الدْوؿ في مؤتمراتها ، كندكاتها ، كاجتماعاتها ، كجمعياتها ، كال االنتماء إلى محافلها ، بل يجب نبذىا ، 
ا ، كإظهار الرفض لها ، كمنابذتها ، كالحذر منها ، كالتحذير من عواقبها ، كاحتساب الطعن فيها ، كالتنفير منه

كطردىا عن ديار المسلمين ، كعزلها عن شعورىم ، كمشاعرىم كالقضاء عليها ، كنفيها ، كتغريبها إلى غربها ، 
كحجرىا في صدر قائلها ، كيجب على الوالي المسلم إقامة حد الردة على أصحابها ، بعد كجود أسبابها ، 

كإقامة للشرع  -صلى اهلل عليو كسلم  -للعابثين ، كطاعة هلل ، كلرسولو كانتفاء موانعها ، حماية للدين ، كردعان 
 المطهر .

تبرز في لباس  ،زعة ، سياسية النشأة ، إلحادية الغايةػَّ كليعلم كل مسلم عن حقيقة ىذه الدعوة : أنها فلسفية الن
 كالمسلمين في: جديد ألْذ ثأرىم من المسلمين : عقيدة ، كأرضان ، كملكان ، فهي تستهدؼ اإلسبلـ

إيجاد مرحلة التشويش على اإلسبلـ، كالبلبلة في المسلمين، كشحنهم بسيل من الشبهات، كالشهوات؛  -ُ
 ليعيش المسلم بين نفس نافرة ، كنفس حاضرة .

 قصد المد اإلسبلمي، كاحتوائو . -ِ
، ككىن المسلمين ، كنزع  تأتي على اإلسبلـ من القواعد ، مستهدفة إبراـ القضاء على اإلسبلـ كاندراسو -ّ

 اإليماف من قلوبهم ، كىكىأًده .
إلحبلؿ األْوة البلدية اللعينة:" أْوة اليهود ؛ ين العالم اإلسبلمي في شتى بقاعوحل الرابطة اإلسبلمية ب -ْ

 .كالنصارل "
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ىم رسولو كف أقبلـ المسلمين ، كألسنتهم عن تكفير اليهود كالنصارل كغيرىم ، ممن كفرىم اهلل ، ككفر   -ٓ
 إف لم يؤمنوا بهذا اإلسبلـ ، كيتركوا ما سواه من األدياف . -صلى اهلل عليو كسلم 

كتستهدؼ إبطاؿ أحكاـ اإلسبلـ المفركضة على المسلمين أماـ الكافرين من اليهود كالنصارل كغيرىم  -ٔ
 من أمم الكفر ممن لم يؤمن بهذا اإلسبلـ ، كيترؾ ما سواه من األدياف .

ؼ كف المسلمين عن ذركة سناـ اإلسبلـ: الجهاد في سبيل اهلل، كمنو: جهاد الكتابيين، كتستهد -ٕ
 كمقاتلتهم على اإلسبلـ ، كفرض الجزية عليهم إف لم يسلموا .

كتستهدؼ ىدـ قاعدة اإلسبلـ ، كأصلو : " الوالء كالبراء " ك " الحب كالبغض في اهلل " ، فترمي ىذه  -ٖ
حاجز براءة المسلمين من الكافرين ، كمفاصلتهم ، كالتدين بإعبلف بغضهم كعداكتهم ، النظرية الماكرة إلى كسر 

 كالبعد عن مواالتهم ، كتوليهم ، كموادتهم ، كصداقتهم .
كتستهدؼ إسقاط جوىر اإلسبلـ ، كاستعبلئو ، كظهوره كتميزه ، بجعل دين اإلسبلـ المحكم المحفوظ  -ٗ

 ساكية مع غيره من كل دين محرؼ منسوخ ، بل مع العقائد الوثنية األْرل .من التحريف كالتبديل ، في مرتبة مت
كترمي إلى تمهيد السبيل : " للتبشير بالتنصير " كالتقديم لذلك بكسر الحواجز لدل المسلمين ،  -َُ

اء ، كالتبلد .  كإْماد توقعات المقاكمة من المسلمين ؛ لسبق تعبئتهم باالستْر
النظيرة اْلثمة ، كإف من شدة االبتبلء ، أف يستقبل نزر من المسلمين ، كلفيف من ىذا بعض ما تستهدفو ىذه 

المنتسبين إلى اإلسبلـ ىذه " النظرية " كيركضوا كراءىا إلى ما ييعقد لها من مؤتمرات ، كنحوىا ، كتعلو أصواتهم 
طتهم الماكرة ، حتى فاه ب عض المنتسبين إلى اإلسبلـ بها ، مسابقين ىؤالء الكفرة إلى دعوتهم الفاجرة ، ْك

 .بفكرتو اْلثمة
كليعلم كل مسلم ، أنو ال لقاء بين أىل اإلسبلـ كالكتابيين كغيرىم من أمم الكفر إال كفق األصوؿ التي نصبت 
عليها اْلية الكريمة : } قل يا أىل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا كبينكم أال نعبد إال اهلل كال نشرؾ بو شيئان 

[ . كىي  ْٔيتخذ بعضنا بعضان أربابان من دكف اهلل فإف تولوا فقولوا اشهدكا بأنا مسلموف { ] آؿ عمراف / كال 
صلى اهلل  -توحيد اهلل تعالى كنبذ اإلشراؾ بو كطاعتو في الحكم كالتشريع كاتباع ْاتم األنبياء كالمرسلين محمد 

 الذم بشرت بو التوراة كاإلنجيل . -عليو كسلم 
ال بد لو من موقفين : موقف رفع راية الجهاد ، كتوظيف القدرات بصد العاديات ،  -أيم اهلل ك  -كىذا 

 كموقف للبناء كتحصين المسلمين بإسبلمهم على كجهو الصحيح .
كال تلتفت أيها المسلم إلى غلط الغالطين، كال إلى من ْدعتهم دعوة إْواف الشياطين ، كال إلى المأجورين ، 

ن الفرؽ الضالة من المنتسبين إلى اإلسبلـ ، للمناصرة ، كالتركيج لهذه النظرية ، فيتسنموف الفتيا كال إلى أفراد م
كما ىم بفقهاء،كال بصيرة لهم في الدين، كإنما حالهم كما قاؿ اهلل تعالى: }كإف منهم فريقان يلوكف ألسنتهم 
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هلل كما ىو من عند اهلل كيقولوف على اهلل بالكتاب لتحسبوه من الكتاب كما ىو من الكتاب كيقولوف ىو من عند ا
]من كتاب إبطاؿ نظرية الخلط بين اإلسبلـ كغيره من األدياف، للشيخ بكر أبو زيد .[[الكذب كىم يعلموف {

 رحمو اهلل[.
على مخالفيهم،  كأماـ ىذه الضبلالت الواضحة كالفاضحة لم نجد المؤلف كأمثالو الذين ملؤكا الساحة ردكدا ن

م التصدم لهذه الدعوة العلمانية اإللحادية المقنَّعة، بل ما نجد منهم إال المدح كالثناء كالتبجيل لم نجد منه
 للحكومة السعودية كحاكمها، سبحاف اهلل أين الغيرة على الدين؟ أين الغيرة على الحق؟

 أـ أٌف الغيرة مقيدة بما ال يخالف ىول الحكاـ؟
عاة شيخان أك عالمان قد صنفهم المؤلف كأمثالو من المبتدعة، أنو لو مدح بعض المشايخ أك الد كالعجيب

تجدىم يستنكركف عليو مدحو لذلك الشيخ ألنو مبتدع، بينما نجدىم في نفس الوقت يمدحوف كيثنوف على من 
 كتمييع الوالء كالبراء!كمؤاْات الكافرين يدعوا إلى الكفر كالعلمانية 

رب مع ػبلؼ ألننا في حالة حػن ييحتٌم علينا أف نجتمع كنترؾ الخع المسلميػكإذا قاؿ بعض العلماء إٌف كاق
ة مبتدعة، بينما ػة الفبلنية كىي جماعػف كأمثالو يصيحوف مستنكرين كيف نجتمع مع الجماعػؤلػد المػالكفار تج

الى القواسم ف نتوجو أفبل بد ف ينجح أكإذا كنا نريد لهذا اللقاء التاريخي  عندما قاؿ عبد اهلل بن عبد العزيز :]
ْرست تلك األلسن التي استنكرت االجتماع مع المسلمين فلم نتكر الدعوة إلى [، المشتركة التي تجمع بيننا

 االجتماع مع الكفار األصليين، كاألعداء الحقيقيين.
كلستي أقصد بكبلمي تأييد من يدعو إلى االجتماع مع المبتدعة مطلقان، أك من يمدح المبتدعة، كإنما أردت 

 هذا أف تعرؼ التناقض الذم عليو المؤلف كأمثالو.ب
 ي عين عدكىم كال يركف الجذع في أعينهم.كصدؽ من قاؿ: يركف الشعرة ف

أٌف الكفر كالشرؾ كالقوؿ  -يمسخوف أصل الدين-ثٌم ألم يعلم عبد اهلل بن عبد العزيز كمن ْلفو من علماء 
أف اهلل ثالث ثبلثة، كالقوؿ بأف اهلل فقير، كالقوؿ بأف يد اهلل بأف المسيح ابن اهلل كأف عزيران ابن اهلل، كالقوؿ ب

 مغلولة، ألم يعلموا أٌف ىذا أشد من القتل؟!
 قاؿ تعالى:} كالفتنة أشد من القتل{.

كقاؿ سبحانو:} يسألونك عن الشهر الحراـ قتاؿو فيو، قل قتاؿ فيو كبير، كصدّّ عن سبيل اهلل ككفره بو 
كال يزالوف يقاتلونكم حتى يردككم عن  كالفتنة أكبر من القتلىلو منو أكبر عند اهلل كالمسجد الحراـ كإْراج أ

 دينكم إف استطاعوا...{.
قاؿ تعالى:}كقالوا اتخذ الرحمن كلدا، لقد حئتم شيئان إٌدا، تكاد السماكات يتفٌطرف منو كتنشق األرض كتخر 

 الجباؿ ىٌدا{.
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ق كتنهٌد من بشاعػة قػوؿ المشركين كقيبحو، كعبد اهلل بن عبد فالسماكات كاألرض كالجباؿ تكاد تتفطر كتنش
العزيز ككل من كافقو من حكاـ كعلماء كدعاة كمفكرين، يريدكف مٌنا أف نحب أكلئك الذين يسبوف اهلل كيشركوف بو 

 كيٌدعوف لو الزكجة كالولد كنحترمهم كنتعايش معهم بسبلـ كأماف كإكراـ.
ف عبد اهلل بن عبد العزيز أك يسٌبوف أباه كأمو ألعلن الحرب ضدىم، كما حادثة كلو كاف أكلئك المشركوف يسٌبو 

قطر عٌنا ببعيد، حين عرضت قناة الجزيرة طبلؿ بن عبد العزيز كاعترؼ أف أباه كاف يتقاضى راتبان من بريطانيا،  
يطعن في  كادت السعودية أف تيشعل حربان ضد قطر حتى تأىب الجيش السعودم للحرب، من أجل أٌف ذلك

 أبيهم.
فالذم يطعن في اهلل كيسٌبو كيشرؾ بو، يريدكف مٌنا أف نحبهم كنكرمهم كنتعايش معهم بسبلـ كأماف ككئاـ، بينما 

تجدىم يحاربونو كيزجوف  -المشرعين مع اهلل، كالموالين ألعداء اهلل، كالمحاربين لدين اهلل -الذم يسٌب الحكاـ 
 منسيان. بو في غياىب السجوف حتى ييصبح نسيان 

انظر إلى الحكاـ الخائنين لدينهم كأمتهم كإلى علمائهم، كيف موقفهم من أعداء اهلل كرسولو كالمؤمنين، الذين 
سفكوا كال يزالوف يسفكوف دماء اْلالؼ من المسلمين كينتهكوف أعراض الحرائر العفيفات، كيفتنوف المسلمين 

 ما يستطيعوف. عن دينهم، تجدىم يتوددكف لهم كيتقربوف إليهم بكل
كانظر إلى موقفهم من المجاىػدين الصامدين الصابػرين الذين يبذلػوف أنفسهم كأموالهم لنصرة دين اهلل كالدفاع 

 عػن دماء المسلمين كأعػراضهم كأرضهم، تجػدىم يحاربػونهم كيرمػونهم بكل نقيصة كيتبرؤكف منهم.
سلم كأصحابو في قولو تعالى:}محمده رسوؿ اهلل كالذين تأمل أيها الموحد كيف كصف اهلل نبيو صلى اهلل عليو ك 

 معو أشٌداء على الكفار رحماء بينهم..{.
قارف بين ىذا الوصف، كبين ما عليو ىؤالء الحكاـ كعلماؤىم تجدىم عكس اْلية تمامان، فهم أشداء على 

 المجاىدين، رحماء بالكافرين المحاربين لدين اهلل.
ور السعودم فيما يختص بعلم المملكة كأعبلـ الدكؿ األْرل، تجد أف عقوبة كذلك انظر ما ينص عليو الدست

من ينشر التخريف كاإللحاد أقل كأىوف من عقوبة من يهين علمان من أعبلـ الدكؿ الشقيقة أك الصديقة على حٌد 
 تعبيرىم، كقد سبق عرض نص الدستور في الرد على الشبهة األكلى.

اهلل : " ثم المعركؼ أف المشركين يقاتلوف ألجل كفرىم، ال الشيخ رحمو آؿ  قاؿ الشيخ محمد بن إبراىيم
ألجل عدكانهم، من أدلتو حديث " أيمرت أف أقاتل الناس حتى يشهدكا أف ال إلو إال اهلل، كأف محمد رسوؿ اهلل 

 .)متفق عليو( ، كلم يقل : نقاتل من قاتلنا ، كال من نخشى شٌره !!
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 . "الذين ال يؤمنوف" ىذا ىو العٌلةهلل" فدؿ على أف قتالهم بالوصف : "قاتلوا الذين ال يؤمنوف با
"فاقتلوا المشركين حيث كجدتموىم"  يفيد أنهم ييقاتىلوف ألجل شركهم ، فإف اإلسم إذا كاف بصيغة الوصف     

 دؿ على اعتبار الوصف كقولك : أعط الفقير درىمان .
م كصححو( ىذا من البرىاف على أف الكفرة ييقاتىلوف ألجل كفرىم "قاتلوا من كفر باهلل " )أحمد كمسلم كالترمذ

. 
كالرسوؿ )صلى اهلل عليو كسلم( أفهم الخلق ، فلو كانوا ال ييقاتىلوف إال ألجل دفع شٌرىم لقاؿ : إف قاتػىليوكم . 

 (ُٖٗ\ٔ)فتاكل الشيخ محمد بن إبراىيم 
سعيهم الحثيث في السبلـ مع  -اد الدفعكأعني ىنا جه–كذلك مما يدلك على إلغائهم لشرعية الجهاد 

اليهود  المحتلين لفلسطين، كتنفيذ قرار إحبلؿ الدكلتين المستقلتين، مع أٌف شرعنا أمرنا بجهاد العدك الصائل 
 جهاد الدفع.

 فإف قيل: إنهم يريدكف إْراج العدك بالمصالحة.
ع، كلكن يجوز لولي أمر المسلمين فالجواب: أف الفرض في العدك الذم دىم أرض المسلمين ىو جهاد الدف

أف يوقف القتاؿ كيسعى في مصالحتهم على الخركج منها إذا غلب على ظنو أنهم يستجيبوف، فإف علم أك غلب 
على ظنو أنهم ال يستجيبوف فبل يجوز لو أف يوقف الجهاد ألنو ىو المفركض في األصل، كلما في إيقافو من 

 مفاسد.
ود كالمؤتمرات ػوف بالعهػواغيت بمثل ىذا كىم يعلموف أٌف اليهود ال يلتزمػكعلى ىذا فكيف ييعتذر عن الط

 اإلنهزامية كالمفاكضات العقيمة التي كانت كال تزاؿ تيعقد منذ أكثر من ْمسين سنة.
كاستمرارىم في العهود كالمواثيق كالمفاكضات مع اليهود مع كل تلك الخيانات كالغدر كنقض العهود، دليل 

كانوا يركف أف  ف أٌف ىذا ىو الحل الوحيد كأف جهاد الدفع ليس حبلن، كيدٌؿ على ذلك أيضان أنهم لوعلى أنهم يرك 
 الجهاد ىو الحل ألعدكا لو عيٌدتو.

من بياف تلبيس المؤلف/ أنو أكثر النقوالت عن أىل العلم فيما يختص بجهاد الطلب كىذا من  الوجو الثاني
 جهاد األمة اليـو إنما ىو جهاد دفع ال جهاد طلب. تلبيس الواقع ، فإٌف كل عاقل يعلم أف

نحن ال نخالف المؤلف في أف من شركط جهاد الطلب القدرة، كمراعاة المصلحة، كلكن ىل الحكاـ الذين 
 يدافع عنهم سعوا في إيجاد القدرة، عندما فقدكىا؟

 ألسلحة؟ىل أعدكا شباب اإلسبلـ للجهاد، بتدريبهم كتعليمهم فنوف القتاؿ كاستخداـ ا
 ىل أعدكىم إيمانيان بمحاربة أسباب الفساد، كنشر الخير؟

 أـ أنهم أشغلوا شعوبهم بكرة القدـ، كالمسلسبلت؟
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حكاـ الجزيرة الذين يستميت المؤلف في الدفاع عنهم ىل جٌندكا شباب األمة في الوقت الذم يدؽ فيو 
 ناقوس الخطر؟

 لحاكم حماية ثغور المسلمين؟ألم يذكر السلف كاألئمة أٌف من أعظم ما أنيط با
فهل حمى حكاـ الجزيرة الثغور؟ كىل أعدكا شباب األمة لحماية أعظم ثغر على كجو األرض؟ أـ أنهم أتوا 

 ببغايا أمريكا كشٌذاذىا لكي يحموا ثغور المسلمين؟!
سيادىم إف مما يجب أف يعلمو المؤلف كمن على نهجو أف حكاـ الجزيرة لم يعدكا الشباب للجهاد؛ ألٌف أ

األمريكاف أرادكا أف تبقى شعوب الجزيرة في قمة الترؼ حتى إذا جاء الخوؼ استنجدكا باألمريكاف لحمايتهم، 
 لكي تبقى الجزيرة تحت االحتبلؿ األمريكي، كيبقى النفط تحت سيطرتهم.

دـ القدرة إف سقوط جهاد الطلب لعدـ القدرة ال يعني أف تغرؽ األمة في الترؼ كاللهو، كلكن إذا سقط لع
 كجب إعداد القدرة إلقامتو، فإف األمة يجب أف ال تخلوا من جهاد أك إعداد.

يؤمن بمشركعية الجهاد كلكنو يتركو لضعفو يسعى جاىدان إلعداد األمة حٌسان كمعنىن إلقامة الجهاد،  إف الذم
ىا، أشغلوا الشعوب كالواقع من ىؤالء الحكاـ ىو ْبلؼ ىذا، فقد نشركا أسباب فساد األمة كضياعها كلهو 

اإلسبلمية بالغناء كالعفن الفني كاألفبلـ ككرة القدـ، كأغرقوا شعوبهم في الترؼ كىو من أعظم المثبطات عن 
الجهاد، فإف النعيم كالترؼ يجعل الناس يخلدكف إلى الدنيا كيركنوف إليها، كتركوا ثغور األمة يحميها اللصوص من 

رىم، كمن العجيب أف المؤلف يدافع عمن ىو من أعظم أسباب ضعف الجنود األمريكاف كالبريطانيين كغي
المسلمين كتفرقهم، كىم الحكاـ؛ فإف اهلل إنما أمر بوضع حاكم للمسلمين ليقيم حياتهم على الحق، كيحارب 
الفساد كأىلو، كما قاؿ بعض السلف: إف اهلل ليزع بالسلطاف ما ال يزع بالقرآف، كلكن ألًق نظرة على العالم 

سبلمي كانظر ما الذم شغل الحكاـ، تجد أنهم انشغلوا بحماية كراسيهم كالعمالة للكفار، فقبور الشرؾ تشٌيد اإل
كتعبد في أكثر ببلد المسلمين، كالخمارات كبيوت الدعارة مفتحة األبواب، كفي الجزيرة محبلت الغناء كالفيديو 

لخليعة، كبنوؾ الربا تحارب اهلل كرسولو جهاران، كالدشوش مفتوحة، كمحبلت المبلبس تبيع المبلبس الفاضحة كا
كالرافضة ييحموف بالحرس عند قبر النبي صلى اهلل عليو كسلم كىم يشركوف كيسبوف الصحابة الكراـ رضي اهلل 
عنهم، كالمرتدكف الذين يستهزؤكف باهلل كرسولو كدينو يسرحوف كيمرحوف في الببلد بحماية الدكلة، فكيف تعود 

 كعزىا كيقول إيمانها كىؤالء الخونة المفسدكف يمسكوف بزماـ األمور؟ األمة لمجدىا
كال ييفهم من ىذا أننا نكٌفر الحاكم الذم يترؾ الفساد مثل الزنا كالخمور كالربا بمجرد الترؾ، فإف ىذا من 

التحريم الكبائر كىو آثم ْائن فاسق، كلكن األمر عند ىؤالء الحكاـ ليس مقتصران على الترؾ بل ىو من باب 
كالتحليل كاالستحبلؿ، فالذم يقنن في دستور الدكلة اإلذف ببيع الخمور كشربها، كاإلذف بفتح محبلت بيع 
أشرطة الغناء كالفيديوىات الهابطة ، كفتح البنوؾ الربوية كاإلذف بالتعامل بالربا، كإسقاط حكم الشرع في ذلك 
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ليل مستهينان باهلل كحكمو، كىذا ال يشك في كفره من شٌم رائحة يعتبر مشرّْعان منازعان هلل في ْاصية التحريم كالتح
 التوحيد.

كالحاصل: أف من أعظم أسباب انتشار الشرؾ، كالمعاصي، كالضعف الحسي كالمعنوم في ببلد المسلمين 
 ىم الحكاـ.

 كإعبلء  الوجو الثالث/ أنو اقتصر في ذكر أسباب مشركعية الجهاد على مقصد كاحد كىو دعوة الناس إلى اهلل
 كلمة اهلل، نعم ىذا ىو أعظم مقصد من مقاصد الجهاد، كلكن الجهاد شرع لمقاصد أْرل أيضان، منها:

عه فالجهاد يكوف لحماية الدين ، قاؿ تعالى "... كىلىٍوالى دىٍفعي اللًَّو النَّاسى بػىٍعضىهيٍم بًبػىٍعضو لىهيدّْمىٍت صىوىاًمعي كىبًيى  -
ًثيرنا كىلىيىنصيرىفَّ اللَّوي مىٍن يىنصيريهي ًإفَّ اللَّوى لىقىًومّّ عىزًيزه " )كىصىلىوىاته كىمىسىاًجدي ييذٍ   الحج( َْكىري ًفيهىا اٍسمي اللًَّو كى

ًبيًل اللًَّو كىاٍلميٍستىٍضعىًفينى ًمٍن  - مىا لىكيٍم الى تػيقىاتًليوفى ًفي سى كيكوف لرفع الظلم عن المستىضعىفين ، قاؿ تعالى "ى
ًذًه اٍلقىٍريىًة الظَّاًلًم أىٍىليهىا كىاٍجعىل لىنىاالرّْجىاًؿ كىال رًٍجنىا ًمٍن ىى ٍْ اًف الًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا أى ًمٍن لىديٍنكى كىلًيِّا كىاٍجعىل  نّْسىاًء كىاٍلًوٍلدى

 النساء( ٕٓلىنىا ًمٍن لىديٍنكى نىًصيرنا)
لًَّو النَّاسى بػىٍعضىهيٍم بًبػىٍعضو لىفىسىدىٍت اأٍلىٍرضي كىلىًكنَّ اللَّوى دىٍفعي ال كيكوف لدفع الفساد عن جميع األرض "... كىلىٍوالى  -

 البقرة( ُِٓذيك فىٍضلو عىلىى اٍلعىالىًمينى" )
يني ًللًَّو"  - نىةه كىيىكيوفى الدّْ كيكوف لتمكين اإلسبلـ في األرض كلها ، قاؿ تعالى "كىقىاتًليوىيٍم حىتَّى ال تىكيوفى ًفتػٍ

 . كالفتنة ىنا ىي الكفر كما قاؿ ابن عباس )انظر تفسير القرطبي(( .ُّٗ)البقرة، : 
ًر كىال ييحىرّْ  - ًْ ميوفى مىا كيكوف إلذالؿ الكفار كالمشركين ، قاؿ تعالى "قىاتًليوا الًَّذينى ال يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىال بًاٍليػىٍوـً اٍْل

ـى اللَّوي كىرىسيوليوي كىال يىًدينيوفى ًدينى اٍلحىقّْ  ًمنى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى حىتَّى يػيٍعطيوا اٍلًجٍزيىةى عىٍن يىدو كىىيٍم صىاًغريكفى " )التوبة  حىرَّ
 :ِٗ). 

كيكوف ألْذ الثأر كشفاء صدكر المؤمنين،قاؿ تعالى:}قاتلوىم يعذبهم اهلل بأيديكم كييخزىم كينصركم  -
 عليهم كيشف صدكر قـو مؤمنين، كيذىب غيظ قلوبهم..{.

ككم في مجاىدة الكافرين ، أعداء اهلل ، كرسولو ، كالمؤمنين ، من "  الشيخ بكر أبو زيد رحمو اهلل:قاؿ 
إرىاب " لهم ، كإدْاؿ للرعب في قلوبهم ، فينتصر بو اإلسبلـ ، كيذؿ بو أعداؤه ، كيشف اهلل بو صدكر قـو 

 [األدياف] من كتاب إبطاؿ نظرية الخلط بين اإلسبلـ كغيره من مؤمنين.
كيكوف للتمكين للدعوة اإلسبلمية عن طريق التمكن من الببلد حتى يعيش الكفار تحت سلطة المسلمين  -

"قاؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم : أمرت أف أقاتل الناس حتى يشهدكا أف ال إلو إال اهلل كأف محمدا رسوؿ اهلل 
أموالهم إال بحق اإلسبلـ كحسابهم على اهلل كيقيموا الصبلة كيؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءىم ك 

 عز كجل" )متفق عليو ، من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما(.
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/ لم يتطرؽ لموضوع جهاد الدفع مع أنو ىو الواقع الذم يجب أف نخوض في الحديث عنو، الوجو الرابع
 ألمة التي تخوض جهاد الدفع.كلكنو لٌبس الواقع فأتى بكبلـ بعض العلماء في جهاد الطلب كأنزلو في كاقع ا

 فجهاد األمريكاف كالتحالف الصليبي في أفغانستاف ىو جهاد دفع.
 كجهاد الصليبيين كالمرتدين من الرافضة كمن دْل صفهم في العراؽ جهاد دفع.

 كجهاد الركس كمن معهم في الشيشاف جهاد دفع.
 كجهاد األحباش النصارل كمن معهم في الصوماؿ جهاد دفع.

 اليهود في فلسطين جهاد دفع.كجهاد 
 بل كجهاد الحكاـ المرتدين في الجزائر كمصر كغيرىا ىو من جهاد الدفع.

حتى غزك أمريكا في عقر دارىا في الوقت الذم تحاربنا فيو ىو من جهاد الدفع فإننا في زماف الطائرات النفاثة 
ربها كقتالها ال يقتصر على أرضنا، بل إف جهادىم كالصواريخ العابػرة للقارات، كإذا غػزتنا أم دكلػة كافػرة فإف ض

في عقر دارىػم من أجل كف عدكانهم كانسحابهم من أرضنا ىػو من جهاد الدفع أيضان، كاستهداؼ المجاىدين 
أمريكا في عقر دارىا كضرب اقتصادىا الذم بو تيجىٌيش الجيوش، كضرب كزارة الدفاع الذم فيو تخطط كتقرر 

المسلمين ىو من جهاد الدفع أيضان، ككٌل استهداؼ لدكؿ الكفر الذين غزك أرض الحرب على اإلسبلـ ك 
المسلمين كاعتدكا عليها يعتبر من جهاد الدفع حتى كلو كانت ضربات المجاىدين في عقر دارىم، حتى يخرجوا 

 عن ديار المسلمين.
ت الذم تخوض فيو األمة فبل أدرم ما ىي الفائدة من اإلسهاب كاإلطالة في مسألة جهاد الطلب في الوق

 جهاد دفع العدك الصائل؟!
 إٌف صيدكر مثل ىذا من المؤلف يحتمل أحد أمرين:

 _ إما أف يكوف من أجل التلبيس كالتدليس.
_ كإما أف يكوف بسبب عدـ معرفتو بواقع المسلمين، ككاقع الصراع القائم في ببلد المسلمين، كعليو فبل 

كلم يعرفو على حقيقتو، لذلك جاءت الفتول ناقصة قاصرة بل ْاطئة مغلوطة  يحق لو الكبلـ في كاقع لم يحط بو
لفقدىا أحد ركني الفتول، فالفتول ال تستقيم إال بمعرفة الواقع كمعرفة حكم الشرع في ذلك الواقع، كىذه 

 الفتول فقدت معرفة الواقع لذلك جاءت ْاطئة.
لب كجهاد الدفع، كأريد ىنا أف أناقش المؤلف في مسألة ة جهاد الطر يعيما سبق كجو إلغائهم لشكقد تبين ف    

 جهاد الدفع الذم يقـو بو اْلف ثلة من ْيار األمة، ثٌم يتبين حكم من منع منو.
 أقوؿ كباهلل التوفيق:
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وا على أف الجهاد يتعين في ثبلثة مػواطن، كذكركا منها:)إذا دىم العدك أرض نصُّ قد إف العلماء رحمهم اهلل 
 المسلمين(.

 
 كىنا أمراف أنبو عليهما:    

أف جهاد الدفع غالبان ال يكوف إال كالعدك أكثر عددان كعدة كاستعدادان؛ ألف العدك ال يتجرأ على غزك  األكؿ/
وة ػوة المسلمين بقػؤ قػددان؛ لذلك فإف اعتبار تكافػول كأكثر عػأرض من أراضي المسلمين إال إذا رأل أنو أق

ن اشترط ذلك فإنو لم يعلم حكم الشرع كلم يتأمل سيرة النبي صلى ػال اعتبار لو، كمى  رين في جهاد الدفعػالكاف
د كغزكة األحزاب كانتا من جهاد الدفع، ككاف العدك في كبل المعركتين أكثر عددان ػزكة أحػاهلل عليو كسلم، فإف غ

، أم أف الكفار كانوا أكثر من كعٌدةن، فقد كاف عدد الكفار في غزكة أحد ثبلثة آالؼ، كعدد المسلمين سبعمائة
زاب كاف عدد الكفار عشرة آالؼ كعدد المسلمين ال يتجاكز ثبلثة ػزكة األحػثبلثة أضعاؼ المسلمين، كفي غ

 آالؼ، كمع ذلك قاتلهم النبي صلى اهلل عليو كسلم كلم يقل إننا أقل من العدك كأضعف فبل نقاتلهم.
مين مفسدة للدين كالدنيا، كقتالهم سبب للقتل، كالقتل مقدـ ىنا أف ترؾ الكفار يحتلوف أراضي المسل الثاني/

 ألمور:
أف مفسدة الدين أعظم من مفسدة القتل، كما قاؿ تعالى:}كالفتنة أكبر من القتل{، فييقدـ القتل الستبقاء  -أ

 الدين.
 شهيد كالشهادة شرؼ كمطلب يسعى لتحصيلو المؤمن.ىو أف الذم يقاتلهم كيقتل  -ب
هاد مظنة للقتل، كالقاعدة: أف المفسدة التي ثبت الحكم مع كجودىا الغية، فالقتل مفسدة ثبت أف الج -ج

مع كجودىا فبل اعتبار لها، ألنها شعيرة مبناىا على تلف األنفس، كإذا كاف ىذا في جهاد  -كىو الجهاد-الحكم 
 الطلب ففي جهاد الدفع أكلى كأحرل.

اتفق العلماء على أنػو جهاد دفع صحيح كحرضوا المسلمين على الجهاد ػ ثٌم إف الجهاد األفغاني السابق     
كنصرة المسلمين، مع أف ركسيا في ذلك الػوقت كانت تيعتبر أعظم قػوة على كجو األرض من حيث األسلحة كمن 
حيث العىػدد، كإمكانيات المجاىػدين لم تكن تساكم عشر ما عند الػركس من قػوة السبلح كالعدد، كمع ذلك 

 صرح العلماء بمشركعيتو، كلم يقػولوا: إف العدك أقػول من المسلمين في العدد كالعيػدة فبل يجوز قتالهم.
ػ كذلك كاف في صفوؼ المجاىدين القبوريوف كالصوفية كالمرتزقة، كمع ذلك لم يقولوا: ال يصح الجهاد حتى     

إف أعظم جيش مشى على ظهر ىذه األرض يكوف جميع المجاىدين سلفيين، كما يريد المؤلف كمن على نهجو، 
كىو جيش النبي صلى اهلل عليو كسلم لم يسلم من كجود بعض المنافقين، ثٌم إف المسلمين كلو كانوا مبتدعة 

 يجب نصرتهم على الكفار، كال يقوؿ ْبلؼ ىذا إال جاىل.
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 كأنقل ىنا كبلـ األئمة في جهاد الدفع:

 ضررىم دفع فإف كجو للخبلؼ يبقى فبل العدك ىجم إذا فأما كل الكبرل:في الفتا قاؿ ابن تيمية رحمو اهلل    
 .اىػإجماعا كاجب كالحرمة كالنفس الدين عن

 الصائل فالعدك إجماعا فواجب كالدين الحرمة عن الصائل دفع أنواع أشد فهو الدفع قتاؿ كأما: كقاؿ أيضان     
 .اىػاإلمكاف بحسب يدفع بل شرط لو يشترط فبل دفعو من اإليماف بعد أكجب شيء ال كالدنيا الدين يفسد الذم
 اإلسبلـ ببلد إذ فاألقرب األقرب على دفعو يجب أنو ريب فبل اإلسبلـ ببلد العدك دْل كإذا: كقاؿ أيضان     

 .اىػبهذا صريحة أحمد كنصوص غريم كال كالد إذف ببل إليو النفير يجب كأنو الواحدة البلدة بمنزلة كلها
 عدكىم عن انصرفوا إف يخاؼ لكن بو للمسلمين طاقة ال كثيرا العدك يكوف أف مثل الدفع كقتاؿ: كقاؿ أيضان     

 من كمهج مهجهم يبذلوا أف يجب بأنو أصحابنا صرح قد فهنا المسلمين من يخلفوف من على العدك عطف
 من أقل مقاتلةال كتكوف المسلمين ببلد على العدك يهجم أف كنظيرىا يسلموا حتى الدفع في عليهم يخاؼ

 بحاؿ فيو االنصراؼ يجوز ال طلب قتاؿ ال دفع قتاؿ كأمثالو فهذا الحريم على استولوا انصرفوا فإف النصف
 .اىػالباب ىذا من أحد ككقعة

 المقصودين على كاجبا دفعو يصير فانو المسلمين على الهجـو العدك أراد إذا فأما:كقاؿ في مجموع الفتاكل    
 على إال النصر فعليكم الدين في استنصرككم فإك :} تعالى اهلل قاؿ كما إلعانتهم قصودينالم غير كعلى كلهم

 المرتزقة من الرجل كاف كسواء المسلم بنصر النبي صلى اهلل عليو كسلم أمر ككما {ميثاؽ كبينهم بينكم قـو
 كالركوب كالمشي ةكالكثر  القلة مع كمالو بنفسو حدأ كل على اإلمكاف بحسب يجب كىذا يكن لم أك للقتاؿ

 .اىػألحد تركو في اهلل يأذف لم الخندؽ عاـ العدك قصدىم لما المسلموف كاف كما
: فمن ترؾ القتاؿ الذم أمر اهلل بو لئبل تكوف فتنة فهو في الفتنة ساقط؛ بما كقع فيو من ريب كقاؿ رحمو اهلل    

 [.ُّٔ/ُْتاكل قلبو كمرض فؤاده كتركو ما أمر اهلل بو من الجهاد. ]مجموعة الف
(: "أما إذا ىجم العدك فبل يبقى للخبلؼ كجو فإف دفع ضررىم ْ/َٕٔفي الفتاكل الكبرل ) كقاؿ رحمو اهلل    

 .عن الدين كالنفس كالحرمة كاجب إجماعا فبل حاجة إلذف أمير المؤمنين

 يتعين كلهذا كجوبا كأعم الطلب قتاؿ من أكسع الدفع فقتاؿ في كتاب الفركسية: قاؿ ابن القيم رحمو اهللك     
 غريمو إذف بغير كالغريم أبويو إذف بدكف كالولد إذنو كبدكف سيده بإذف العبد ،فيو كيجاىد ـو يقأف  أحد كل على
 المسلمين ضعفي العدك يكوف أف الجهاد من النوع ىذا في يشترط كال كالخندؽ أحد يـو المسلمين كجهاد كىذا
 ضركرة جهاد حينئذ ألنو عليهم كاجبا الجهاد فكاف المسلمين أضعاؼ دؽكالخن أحد يـو كانوا فإنهم دكف فما

 .اىػالحاؿ بحسب الخوؼ صبلة فيو تباح كلهذا اْتيار جهاد ال كدفع
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 .اىػكعقبل شرعا المذمـو الجباف إال عنو يرغب كال أحد كل يقصده الدفع فجهاد: كقاؿ أيضان     
ذالنكقاؿ رحمو اهلل     ان أف يرل عساكر اإليماف كجنود السنة كالقرآف كقد لبسوا للحرب : ككفى بالعبد عمىن ْك

ألمتو كأعدكا لو عدتو كأْذكا مصافهم ككقفوا مواقفهم كحمي الوطيس كدارت رحى الحرب كاشتد القتاؿ كتنادت 
قيمة األقراف النزاؿ النزاؿ، كىو في الملجأ كالمغارات كالمدَّْل مع الخوالف .. فحقيقه بمن لنفسو عنده قدر ك 

أف ال يبيعها بأبخس األثماف كأف ال يعرضها غدان بين يدم اهلل لمواقف الخزم كالهواف( ]من مقدمة قصيدتو 
 النونية المعركفة بالكافية الشافية[.

 بل إٌف شيخ اإلسبلـ رحمو اهلل بٌين أٌف تارؾ الجهاد الواجب يجب ىجره كقرنو بأىل البدع كالزناة كاللوطية.    
 الفساؽ كىجراف البدعإلى  الدعاة ىجراف ككذلك كأىلها السيئات ىجرة ىي الهجرة كجماع:و اهللفقاؿ رحم    

 يعاقب فإنو بدكنو لهم مصلحة ال الذم الجهاد يترؾ من ككذلك يعاكنهم أك كلهم ىؤالء يخالط من كىجراف
 كلهم ىؤالء الخمر كشربة البدع كأىل الجهاد كتارؾ كاللوطية فالزناة كالتقول البر على يعاكنهم لم لما لو بهجرىم

.]مجموع تقول على كال بر على ال معاكنة فيهم كليس اإلسبلـ دين على مضرة مخالطتهم
 [ُِّ،صُٓالفتاكل،ج

 كاف فإذا بالعقر بحلولو أك األقطار نػمً  قطر على دكػالع بغلبة الجهاد تعين إذافي تفسيره:  القرطبياإلماـ قاؿ     
ا شبابا كثقاال ْفافا إليو كيخرجوا ينفركا أف الدار تلك أىل جميع على كجب ذلك  من طاقتو قدر على كل كشيْو
 تلك أىل عجز فإف مكثر أك قلمي  من الخركج على يقدر أحد يتخلف كال لو أب ال كمن إذنو بغير أب لو كاف

 حتى البلدة تلك أىل لـز ما حسب على يخرجوا أف كجاكرىم قاربهم من على كاف بعدكىم القياـ عن البلدة
 يدركهم أنو كعلم عدكىم عن بضعفهم علم من كل ككذلك كمدافعتهم بهم القياـ على طاقة فيهم أف يعلموا

 أىل العدك بدفع قاـ إذا حتى سواىم من على يد كلهم فالمسلموف إليهم الخركج أيضا لزمو غياثهم كيمكنو
 يدْلوىا كلم اإلسبلـ دار العدك قارب كلو ريناْلْ عن الفرض سقط بها كاحتل عليها العدك نزؿ التي الناحية
 .اىػىذا في ْبلؼ كال العدك كيخزل الحوزة كتحفظ البيضة كتحمى اهلل دين يظهر حتى إليو الخركج أيضا لزمهم

: كمعلـو في اعتقاد جميع المسلمين أنو إذا ْاؼ أىل الثغور من العدك كلم رحمو اهلل الجصاصاإلماـ قاؿ     
أف الفرض على كافة األمة أف ينفر إليهم من  ،ة لهم فخافوا على ببلدىم ، كأنفسهم ، كذراريهمتكن فيهم مقاكم

إذ ليس من قوؿ أحد من المسلمين إباحة القعود  ؛يكف عاديتهم عن المسلمين ، كىذا ال ْبلؼ فيو بين األمة
 ( .ُُْ/ّ) أحكاـ القرآف للجصاص .عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين كسبي ذراريهم"

 .(ُٕٓ)اإلقناع ص/“ ما لم يتعينفرض الجهاد على الكفاية يتواله اإلماـ : ”كقاؿ الماكردم    
كفرض عين إف ىجم العدك على ثغر من ثغور اإلسبلـ فيصير  :كىو من فقهاء األحناؼ قاؿ ابن عابدينك     

لم يحتج إليهم، فإف احتيج  د من العدك فهو فرض كفاية إذايفرض عين على من قرب منو، فأما من كراءىم بع
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إليهم بأف عجز من كاف بقرب العدك عن المقاكمة مع العدك أك لم يعجزكا عنها كلكنهم تكاسلوا كلم يجاىدكا فإنو 
يفترض على من يليهم فرض عين كالصبلة كالصـو ال يسعهم تركو، كثم كثم إلى أف يفترض على جميع أىل 

 .اإلسبلـ شرقا كغربا على ىذا التدريج"
( ، كبدائع ِّٖ/ّكبمثل ىذا أفتى الكاساني ، كابن نجيم ، كابن الهماـ .. انظر : حاشية ابن عابدين )    

 .(ُُٗ/ٓ( ، كفتح القدير البن الهماـ )ُُٗ/ٓ( ، كالبحر الرائق البن نجيم )ِٕ/ٕالصنائع )
، قاؿ الدسوقي: )أم توجو : "كيتعين الجهاد بفجء العدككىو من فقهاء المالكية الدسوقي جاء في حاشية    

الدفع بفجئ )مفاجأة( على كل أحد كإف امرأة أك عبدا أك صبيا، كيخرجوف كلو منعهم الولي كالزكج كرب الدين" 
 .([ُْٕ/ِ]حاشية الدسوقي )

 كمن العجيب قػوؿ المؤلف حين ذكػر اعتراض من يعترض بقتاؿ المسلمين للتتار مػع كونهم أكثر عددان     
 [.هاد المسلمين للتتار من جنس جهاد الدفع ال الطلبإف ج :]كعٌدة
 طلب؟؟هاد المسلمين في أفغانستاف جهاد دفع أـ جهاد كنحن نقوؿ لو: ج    
 طلب؟؟كجهاد المسلمين في العراؽ جهاد دفع أـ جهاد     
 طلب؟؟جهاد دفع أـ جهاد كجهاد المسلمين في الشيشاف     
ن جهاد الدفع كجهاد الطلب فكيف تتكلم في الجهاد كفركعو كأنت تجهل إذا كنت ال تفرؽ بي أيها المؤلف    

 أساسيات المسألة كأصولها؟!
بل حتى إحياء ركح الجهاد في أرض مسلمين تمكنت منها الكفار ال يصح إذا كاف يترتب عليو  كأما قولو:]    

 [.مفاسد أعظم من إىبلؾ المسلمين كزيادة تسليط للكافرين كما نراه من حولنا 
فنقوؿ: إف المفسدة العظمى كالكبرل ىي علو الكفر كالصليب على ال إلو إال اهلل، كعلو أحكاـ الكفر على     

 أحكاـ اإلسبلـ.
 إف المفسدة الكبرل ىي قياـ الكفر كالشرؾ مقاـ التوحيد، كعلو يد الكفار على يد المسلمين.    
 لقتل كذىاب النفس؟ثيٌم ألم يعلم المؤلف أف الكفر كالشرؾ أشد من ا    
 ألم يعلم أٌف ذىاب الدين أعظم من ذىاب الدنيا؟    
إٌف المفسدة الكبرل ليست ذىاب األنفس، فإف األنفس تتلف في سبيل اهلل كال يعتبر ذلك مفسدة بل ىو     

شرؼ كفضل، كلكن المفسدة الكبرل أف يتحاكم الناس إلى شرائع البشر، كيخضعوف كيرضخوف كيذلوف لحكم 
 بشر، كتيقاـ شؤكف حياتهم على شريعة الطاغوت.ال

سليماف بن سحماف رحمو اهلل: فلو اقتتلت البادية كالحاضرة حتى يذىبوا لكاف أىوف من أف  يقوؿ الشيخ    
 ينصبوا طاغوتان في األرض يحكم بخبلؼ شريعة اإلسبلـ التي بعث اهلل بها رسولو صلى اهلل عليو كسلم.اىػ
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 ا تركنا الجهاد فًلمىن سيكوف الحكم كالسلطة؟كنقوؿ للمؤلف: إذ    
كإذا كانت الغلبة كالسلطة للكفار، فبماذا سيحكموف بيننا؟ ك مالذم سوؼ ينشركنو في ببلدنا؟ كسوؼ نتعٌبد     

 لمن في التحاكم كنذؿ لمن، كتسوس حياتنا شريعة مىن؟
سوؼ يستمر الزحف الصهيوصليبي إلى الببلد  كإذا تركنا الجهاد فلن يقتصر األمر على العراؽ كأفغانستاف بل    

 المجاكرة.
ثم ىل يلتـز المؤلف بقولو فيما لو غزت أمريكا السعودية كأزالت كلي أمره كىزمت جيشها في أسابيع معدكدة     

 كتربعت على كرسي الحكم، ىل سيفتي المؤلف بعدـ جواز جهاد أمريكا ألنها سيطرت على الحكم؟
 ار عندما دْلوا العراؽ أك أفغانستاف أنهم بذلك قد تمكنوا منها كسيطركا عليها؟كمن قاؿ بأف الكف    
إف ىذا الكبلـ ال يقولو إال جاىل بواقع الحرب القائمة في تلك الببلد، فبل يحق لو أف يتكلم فيها كيفتي فيها     

 كىو ال يعرؼ حقيقتها.
لتي اتخذىا المجاىدكف األبطاؿ لدفع المحتل ىي كباْتصار نقوؿ للمؤلف كمن على شاكلتو: إف الطريقة ا    

، كىو أسلوب حرب العصابات كحرب الشوارع كىي أشد ما يكوف نكاية كاستنػزافان للعدك في األركاح كالعتاد
 .كعتادىم ػزافو لجنودىمبنجاحو كقوة تدميره كاستن كأقركا حربي أثبت الكفار المحتلوف

من ىو المسيطر في الحقيقة ىل ىم  أعينهمبأـ  كاتلك الببلد كينظر  كليخرج المؤلف كمن على شاكلتو إلى    
ْلف الجدراف كالكواليس، كال يستطيعوف أف يأمنوا على أنفسهم كىم في  الكفار كعمبلؤىم الذم يختبئوف

كزاراتهم، أـ المجاىدكف الذين يشنوف الغارات كالغزكات على قوات الكفر كالردة المتجحفلة ْلف الجدر 
 ألبنية المحصنة.كداْل ا

ىل ييعتبر من ال يستطيع الخركج من المنطقة الخضراء المحصنة، كال يستطيع الخركج من مبنى كزارتو إال     
 المجاىدين صواريخقصف منطقتو المحصنة بكسط ىالة من الدبابات كالسيارات كالجنود ألجل حمايتو، بل كتي 

 ال يجوز الخركج عليو كال إحياء ركح الجهاد لدفعو؟!ليل نهار، ىل يعتبر ىذا متمكنان من أرض اإلسبلـ 
الذم تنفر منو الطباع السليمة كتىميجُّو الفطر المستقيمة أف نقوؿ: إذا كاف النبي صلى  ىذا الكبلـكالرٌد على     

 اهلل عليو كسلم شرع لنا الخركج على الحاكم إذا طرأ عليو كفر بواح مع أنٌو متمكن كمسيطر على الببلد، أفبل
 ييشرع لنا دفع الكافر الذم استباح العباد كالببلد؟!

 كإذا كاف جهاد الدفع كإْراج العدك الصائل مشركعان فكيف نوقظ األمة كنيحٌرضها على القياـ بو؟    
 أليس بإحياء ركح الجهاد في نفوس األمة؟    
 ع فأم دكلة ستبقى للمسلمين؟كإذا كاف كاجبنا تجاه كل دكلة يتمكن منها الكفار أف نسكت كنخضع كنخن    
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كمتى ستستيقظ األمة من غفلتها كتهب لنصرة دينها إذا كاف كاجبها الخضوع لسلطة الكافر، كيحـر عليها     
 إحياء ركح الجهاد؟!

كاهلل الذم ال إلو إال ىو ما أفسد دين المسلمين كعقيدتهم كنخوتهم كرجولتهم كغيرتهم على دينهم      
الذين تخٌنثت رجولتهم كدعاة التملق كالخنوع إال المؤلف كأمثالو من علماء االنبطاح  كأعراضهم كحرماتهم

 كأشربت نفوسهم الذؿ كالهواف كالخضوع كاالنكسار.
 كىل أفسد الدين إال الملوؾ                      كأحبار سػوء كرىبانها                        

 ر عن زحفهم كاحتبللهم؟كإذا تركنا الجهاد فهل سيتوقف الكفا    
يريد من أمة اإلسبلـ أف تترؾ الجهاد، ليس فحسب بل تترؾ إحياءه في نفوس األمة، حتى يستولي  إف المؤلف    

العدك على جميع ببلد المسلمين كيسيطر عليها، ألف العدك أقول مٌنا كأكثر عددان كعٌدة كنحن ضعفاء كقتالنا لو 
تذىب جميع دكؿ اإلسبلـ كليدْلها أئمة الكفر كجنودىم سالمين آمنين دكف أم مضٌرة علينا كعلى غيرنا، إذان فل

جهاد أك مقاكمة؛ ألنهم أقول كال يجوز ألحدو من المسلمين أف يدفعهم ألنو ليس ىناؾ جهاد كمن قاتلهم كدفعهم 
ء االنهزاـ، عن أراضي المسلمين فإنو ْارجي، كليهنأ بوش كشاركف كأئمة الكفر باحتبلؿ يساعدىم عليو فقها

كليػىقىٌركا عينان باستعمارو مباشرو ييمٌهد لهم طريقىوي علماء االنبطاح كاالستسبلـ، كليدْلوا أراضي المسلمين كيقيموا 
فيها المراقص كالخمارات كالكنائس كالقواعد العسكرية، كإذا قاـ أحده بقتالهم فلييخرجوا علماء االنهزاـ 

 بٌدعوا كل من قاتل الصليبيين.كاالستسبلـ في قنواتهم لييجٌرموا كي
كنحن مأموركف بفعل األسباب كاهلل سبحانو علق في ىذه الدنيا األسباب بالمسببات، كلسنا مأموركف بالنتائج،     

فقيامنا بالجهاد ىو قياـ بما فرضو اهلل علينا، كنحن إف قمنا بالجهاد قمنا بواجب شرعي كالنصر إنما يكوف من 
لك أننا ال نسعى لتحصيل أسباب النصر، بل نسعى لتحصيل األسباب كمن أسباب النصر عند اهلل، كليس معنى ذ

الجهاد، فكما أف التوبة كالرجوع إلى اهلل كتوحيده من أسباب النصر، فكذلك الجهاد ىو من أسباب النصر، 
هلل عليو كالنبي صلى اهلل عليو كسلم بين أف من أسباب ذؿ المسلمين كضعفهم ترؾ الجهاد كما قاؿ صلى ا

كسلم:)إذا تبايعتم بالعينة كأْذتم أذناب البقر كرضيتم بالزرع كتركتم الجهاد سلط اهلل عليكم ذالن ال ينزعو حتى 
ترجعوا إلى دينكم( ركاه أبو داككد، ففي ىذا الحديث بين النبي صلى اهلل عليو كسلم أسبابان للذؿ كالهواف 

 كمجملها يدؿ على أنو سببين ىما:
 كالزراعة. تبايع بالعينة كاالشتغاؿ بالرعيى الدنيا، كىو ما يشير إليو ال_ الركوف إل

 _ ترؾ الجهاد.
 نحن قلة كمن :قائل فقاؿ"  قصعتها إلى األكلة تداعى كما عليكم تداعى أف األمم يوشككمثلو حديث:)     

 منكم المهابة عدككم رصدك  من اهلل كلينزعن السيل كغثاء غثاء كلكنكم كثير يومئذ أنتم بل"  قاؿ ؟ يومئذ
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( ركاه أبو الموت ككراىية الدنيا حب"  قاؿ ؟ الوىن كما اهلل رسوؿ يا :قائل فقاؿ"  الوىن قلوبكم في اهلل كليقذفن
 داككد كصححو األلباني.

 فحٌب الدنيا كالركوف إليها يجعل اإلنساف يكره الموت فبل يقدـ على الجهاد ألنو مظنة القتل.    
 ر رضي اهلل عنو: ما ترؾ قوـه الجهاد إال ذٌلوا.ككما قاؿ عم    
كمثل ذلك حديث أسلم بن يزيد قاؿ: كٌنا بالقسطنطينية فخرج صفّّ عظيم من الرـك فحمل رجل من     

المسلمين على صف الرـك حتى دْل فيهم ثٌم رجع مقببلن فصاح الناس: سبحاف اهلل ألقى بنفسو إلى التهلكة 
ضي اهلل عنو: يا أيها الناس إنكم تؤكلوف ىذه اْلية على ىذا التأكيل كإنما نزلت فينا فقاؿ أبو أيوب األنصارم ر 

معشر األنصار، إنا لما أعز اهلل دينو ككثر ناصركه قلنا بيننا ًسٌران: إف أموالنا قد ضاعت فلو أننا أقمنا فيها فأصلحنا 
 أردنا. ركاه أبو داككد كالترمذم. ما ضاع منها، فأنزؿ اهلل ىذه اْلية، فكانت التهلكة اإلقامة التي

 كمفهـو تلك األحاديث: أٌف القياـ بالجهاد سبب العلو كالعزة كالسيادة كالنجاة.    
كفي صحيح البخارم قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنو في قولو تعالى:}كال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة{ قاؿ ىي     

 ترؾ النفقة في سبيل اهلل.

الذين ركنوا إلى الدنيا كأجمعوا على ْذالف اإلسبلـ كالمسلمين كاستندكا إلى ىذه اْلية  ليسمع ىذا أكلئك    
ليرجعوا  ،لًييبػىٌرركا قعودىم كتخاذلهم كركونهم إلى الدنيا، كجعلوا الذم يخرج لجهاد الكفار داْبلن في حكم اْلية

عرفوا من ىم الذين ألقوا بأيديهم تيى عنى اإللقاء بالنفس إلى التهلكة حتإلى تفسير الكتاب كالسنة كالسلف لم
إلى التهلكة، ىل ىم الذين ْرجوا لنصرة دين اهلل كإعبلء كلمتو أـ الذين ركنوا إلى الدنيا كزينتها كركاتبها 

 كمناصبها.

 قاؿ تعالى :}كلو يشاء اهلل النتصر منهم كلكن ليبلو بعضكم ببعض{.    
النبي صلى اهلل عليو كسلم؟ قاؿ أبو سفياف الحرب بيننا سجاؿ، كلما سأؿ ىرقل أبا سفياف كيف قتالكم مع     

 فقاؿ ىرقل: كذلك الرسل تبتلى ثم تكوف لهم العاقبة.
كإذا كاف الجهاد ماضو إلى قيامة الساعة مع البر كالفاجر كما ذكر ذلك أئمة العلم في كتب العقائد كىذا     

لدفع الذم ىو فرض عين كجهاد ضركرة؟ كىل الرجوع جهاد الطلب الذم ىو فرض كفاية، فكيف األمر بجهاد ا
 إلى الجهاد يكوف بإحيائو أـ بإماتتو؟

عن معركة بدر: )كلما رأل المنافقوف كمن في قلبو مرض قلة حزب اهلل ككثرة أعدائو  قاؿ ابن القيم رحمو اهلل     
، فأْبر سبحانو أف النصر بالتوكل عليو [ْٗظنوا أف الغلبة إنما ىي بالكثرة كقالوا }غرَّ ىؤالء دينهم{ ]األنفاؿ: 

ال بالكثرة كال بالعدد، كاهلل عزيز ال ييغالب، حكيم ينصر من يستحق النصر كإف كاف ضعيفان، فعزتو كحكمتو 
 [.ُِٔ/ّأكجبت نصر الفئة المتوكلة عليو( ]زاد المعاد 
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عدكىم، بحسب استطاعتهم، فليتوكلوا : إذا قاـ المسلموف بما أمرىم اهلل بو من جهاد جاء في الدرر السنٌية    
على اهلل، كال ينظركا إلى قوتهم كأسبابهم، كال يركنوا إليها، فإف ذلك من الشرؾ الخفي، كمن أسباب إدالة العدك 
على المسلمين ككىنهم عن لقاء العدك، ألف اهلل تبارؾ كتعالى أمر بفعل السبب، كأف ال يتوكل إال على اهلل 

 [.ٔ/صٖنية/ج]الدرر الس.اىػكحده.
فالذم يزيد المفسدة كييضاعف الببلء على المسلمين ليس ىو إحياء ركح الجهاد، كلكنو إماتة الجهاد، فإٌف     

 العدك إنما يتجرأ على قتاؿ المسلمين إذا رأل نيكولهم عن الجهاد كسعيهم لحل قضاياىم بالمؤتمرات االنهزامية.
ألنهم يدركوف معناىا، كلهذا كاف من عهودىم في ىيئة األمم المتحدة: إف أكثر ما ييخيف الكفار كلمة الجهاد     

أنو ال قتاؿ من أجل دين؛ ألنهم يعلموف أف المسلمين إذا قاتلوا من أجل دينهم فإنهم سوؼ ينتصركف، لذلك 
في صفوؼ  سعوا في ترسيخ القومية العربية في قلوب المسلمين العرب، كترسيخ الوطنية كالترابية كالعصبية العرقية

 المسلمين عامة لكي يكوف قتالهم من أجل الوطنية كالقومية ال من أجل الدين.
: ليس إحياء ركح الجهاد ىو الذم يزيد الببلء على األمة، فإنو لوال اهلل ثيٌم إْواننا المجاىدكف في أيها المؤلف    

 ي ببلد الحرمين كفي أعراض أىلها.أفغانستاف كالعراؽ كالصوماؿ كالشيشاف كغيرىا لكاف العدك اليـو يرتع ف
فهذه أمريكا كحلفاؤىا دْلوا أرض أفغانستاف يصحبهم الكبرياء كالجبركت كالغركر فما أف دْلوىا حتى     

 احتاركا في كيفية الخركج منها حيث جعلها اهلل مقبرة لجنودىم على أيدم أكليائو المجاىدين.
ا كمعها ثبلثوف دكلة جاؤكا ليحاربوا اإلسبلـ كأىلو فقلبها اهلل عليهم ككذلك األمر في العراؽ فقد دْلتها أمريك    

 ناران كجحيمان على أيدم أكليائو المجاىدين.
فأمريكا لم تغزي العراؽ لذاتها كإنما دْلت العراؽ كىي تنظر إلى ما كراءىا من أرض الجزيرة كمنبع الرسالة،     

ستولي عليو في بضعة أشهر، كلكن مالذم أبقاىا إلى يومنا ىذا كىي ككانت تىًعدي شعبها أنها سوؼ تحرر العراؽ كت
تدْل في السنة السادسة من الحرب كال تستطيع الهركب كالفكاؾ حتى تخٌلت عنها أكثر الدكؿ التي دْلت 

ٌزؽ معها حين رأكا الهزيمة النكراء التي حٌلت بهبل العصر، فمىن كراء ىزيمتها كتىوٌقف زحفها كتشٌتت أكراقها كتم
 مخططها في المنطقة؟

ىل ىم أكلئك الذين باركوا احتبللها، كمنعوا من قتالها باسم الشرع، كاعتبركا األمريكاف كالرافضة كالة أمور     
 يحـر الخركج عليهم؟

إف الجواب أكضح من أف نجيب عنو كليس أماـ المؤلف كمن على نهجو إال أف يقولوا مستسلمين للحقيقة إٌف     
 ىزيمة أمريكا بعد اهلل ىم المجاىدكف األبطاؿ. الذم كراء

فإف قيل: إف المجاىدين بجهادىم استجٌركا األعداء على األمة كما داـ أف القوة غير متكافئة كجب عليهم     
 الصبر.
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فالجواب: أف كثيران من ببلد المسلمين قد غزاىا الكفار قبل أف يقـو المجاىدكف بأم عمل ضدىا كعلى     
سطين، كذلك أفغانستاف حوصرت من قبل أحداث الحادم عشر بثبلث سنوات كمات بسبب الحصار رأسها فل

أكثر من سبعين ألف مسلم، كذلك العراؽ لم يكن دْولهم بسبب أحداث الحادم عشر كإنما كاف سبب ذلك 
الصحيح أف  اتهاـ أمريكا النظاـ العراقي بامتبلؾ أسلحة دمار شامل ىذا ىو المعلن عنو في األْبار، كلكنٌ 

غزكىم للعراؽ كاف لحماية ربيبتهم إسرائيل اللقيطة، كإلقامة قواعد كبرل لتنفيذ مخطط القرف األمريكي الجديد، 
 كالذم يهدؼ إلى استعمار كإْضاع جميع دكؿ العالم بدءنا بالدكؿ اإلسبلمية.

دفعهم كإْراجهم، كمن المعلـو  كالمجاىدكف قاموا في ىذه األحداث بما أمرىم اهلل بو كىو الجهاد من أجل    
أٌف الكفار إذا دْلوا أرضان كاحتلوىا دكف كجود مقاكمة فإنهم ال يحتاجوف إلى مزيد من الجنود كالعتاد، كلكن إذا 
كجدكا مقاكمة كجهادان احتاجوا إلى مزيد من الجنود كالعتاد لضرب المجاىدين، كمعلـو أٌف الكفار إذا داىموا 

مين كجب على أىل تلك الببلد دفعهم كجهادىم كلو كاف الكفار أضعاؼ المسلمين ألنو أرضان من أراضي المسل
حينئذو جهاد دفع كضركرة فإف لم تحصل بهم الكفاية كجب على من حولهم من المسلمين الخركج إليهم 

 كإغاثتهم حتى يندفع العدك عن أرض المسلمين.
 إف يخاؼ لكن بو للمسلمين طاقة ال كثيرا العدك يكوف أف مثل الدفع كقتاؿ: قاؿ شيخ اإلسبلـ رحمو اهلل    

 يبذلوا أف يجب بأنو أصحابنا صرح قد فهنا المسلمين من يخلفوف من على العدك عطف عدكىم عن انصرفوا
 كتكوف المسلمين ببلد على العدك يهجم أف كنظيرىا يسلموا حتى الدفع في عليهم يخاؼ من كمهج مهجهم
 يجوز ال طلب قتاؿ ال دفع قتاؿ كأمثالو فهذا الحريم على استولوا انصرفوا إفف النصف من أقل المقاتلة

 .اىػالباب ىذا من أحد ككقعة بحاؿ فيو االنصراؼ
 على يتعين كلهذا كجوبا كأعم الطلب قتاؿ من أكسع الدفع فقتاؿفي كتاب الفركسية: كقاؿ ابن القيم رحمو اهلل    
 كىذا غريمو إذف بغير كالغريم أبويو إذف بدكف كالولد إذنو كبدكف سيده ذفبإ العبد ،فيو كيجاىد ـو يقأف  أحد كل

 فما المسلمين ضعفي العدك يكوف أف الجهاد من النوع ىذا في يشترط كال كالخندؽ أحد يـو المسلمين كجهاد
 كدفع ةضركر  جهاد حينئذ ألنو عليهم كاجبا الجهاد فكاف المسلمين أضعاؼ كالخندؽ أحد يـو كانوا فإنهم دكف

 .اىػالحاؿ بحسب الخوؼ صبلة فيو تباح كلهذا اْتيار جهاد ال
فالمجاىدكف حين قاكموا المحتلين قاموا بالواجب الذم فرض عليهم، كذىاب الدين أعظم من ذىاب الدنيا،     

اف بغير الدين، كالفتنة أشد من القتل كإنما تيبذؿ الدنيا لحفظ الدين، كال ييبذؿ الدين لحفظ الدنيا، فبل قيمة لئلنس
 كإف بقي دينو فبل يضره ما فاتو من الدنيا.

ثٌم إٌف المجاىدين لم يستجٌركا األعداء على األمة ألف األعداء منذ عقود يضربوف األمة كيقتلونها في عدد من     
عن  بقاع األرض كيخططوف لضرب األمة بكاملها كاستعمار أراضيها، كلكن المجاىدين بفضل اهلل كشفوا األقنعة
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تلك المؤامرة لكي يرل المسلموف حقيقة ما يدبٌر لهم في الخفاء، فقد كاف المسلموف ييقتلوف كيحاصركف في كثير 
من بقاع األرض كأكثر األمة غافلة عما يحصل إلْوانهم، أك كاف الكفار بواسطة إعبلمهم األصيل أك العميل 

ليس لهم ىمّّ إال قتل األبرياء، فلما قاـ المجاىدكف ييظهركف للناس أف المجاىدين إنما ىم فئة متعطشة للدماء 
بقصم ظهر أمريكا انكشف القناع عن كجهها القبيح الملطخ بالدماء كعرفت األمة حقيقتها كحقيقة ما تدعوا إليو 
كتسعى ألجلو، فعرفت األمة من ىم قتلة األبرياء كمن ىم المجرموف المتعطشوف للدماء، فكاف ذلك من بركات 

 طيب ثمراتو.الجهاد ك 
ثٌم لو قلنا تنػىٌزالن بأف المجاىدين بفعلهم ىػذا استجركا األعػداء على المسلمين مع تفاكت القوة كعدـ تكافئها     

فإٌف النبي صلى اهلل عليو كسلم ابتدأ الكفار بالقتاؿ كالجهاد في الػوقت الذم كانت فيػو قػوة المسلمين غير 
د كال من جهة العٌدة، حتى إٌف النبي صلى اهلل عليو كسلم في غزكة األحزاب مكافئة لقوة الكفار ال من جهة العد

أراد أف يصالح غطفاف على ثلث ثمار المدينة لكي ينصرفوا كقاؿ لؤلنصار: إني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس 
 كاحدة.

ب في تسلط الكفار على فهل ييقاؿ ىنا إٌف النبي صلى اهلل عليو كسلم بقتالو للمشركين في غزكة بدر قد تسب    
 المسلمين؟!

مع أٌف قتالو صلى اهلل عليو كسلم للمشركين في غزكة بدر كاف جهاد طلب ككاف مأذكنان فيو كلم يكن فرضان     
 لذلك لم يستنفر النبي صلى اهلل عليو كسلم أىل المدينة كإنما ْرج بمن كاف معو السبلح.

 الدفع كىو أكجب كآكد من جهاد الطلب. كأما قتاؿ المجاىدين اليـو فهو من جهاد    
 فإف قيل: إٌف عمليات المجاىدين ىي السبب في بقاء أمريكا في العراؽ كأفغانستاف كلو تركوىم لرجعوا.    
فالجواب: إٌف أمريكا لم كلن تخػرج من العػراؽ أك أفغانستاف إال بعد أف تؤسس لها قػواعد عسكرية، كبعد أف     

يد عميل لها، ينفذ مخططها كيمهد الطػريق لمشركعها فيكوف ذلك العميل بمنزلة الحمار تجعل الحكم فيهما ب
 يمتطيو الكفار ليصلوا بػو إلى مبتغاىم كيكوف ىػو كجنػوده درعان لجنػود الكفار يقاتلوف دكنهم كيحمػوف ظهورىم.

كما تريد ىي إنما تخرج ذليلة    كالمجاىدكف الذين يقاتلوف أمريكا إنما يقاتلونها لكي تخرج، كلكن ال تخرج   
 كسيرة مهزكمة كيكوف الحكم بعد ْركجها ألكلياء اهلل المجاىدين ال للعمبلء المرتدين.

كذلك نقوؿ للمؤلف أما علمتى أٌف جهاد الدفع جهاد ضركرة ال يجوز تركو كال التخلف عنو بحاؿ، فإذا كاف       
 كجب الواجبات بعد اإليماف؟؟؟كذلك فكيف ال يجوز إحياؤه كالدعوة إليو كىو من أ

 إجماعا فواجب كالدين رمةػالح عن الصائل دفع أنواع دػأش فهو دفعػال قتاؿ كأما: بلـ رحمو اهللػقاؿ شيخ اإلس    
 دفعيي  بل رطػش لو يشترط بلػف دفعو من اإليماف بعد أكجب شيء ال كالدنيا دينػال يفسد الذم لػالصائ فالعدك

 .اىػاإلمكاف بحسب
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 رعان ػش ـوػالمذم الجباف إال عنو يرغب كال دػأح كل يقصده دفعػال فجهاد: تعالى ابن القيم رحمو اهلل اؿ اإلماـق    
 .اىػكعقبل

 يوقع بأف يبتليهم فقد اهلل سبيل في الجهاد الناس ترؾ فإذا: كتأمل قوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل    
 قلوبهم اهلل جمع اهلل سبيل في بالجهاد اشتغلوا إذا الناس فإف الواقع ىو كما الفتنة بينهم تقع حتى العداكة بينهم
سبيل اهلل عذبهم اهلل بأف يلبسهم شيعا كيذيق  فيكإذا لم ينفركا  كعدكىم اهلل عدك على بأسهم كجعل بينهم كألف

 [.ْْ،صُٓ. ]مجموع الفتاكل جبعضهم بأس بعض
 :كأما ما يتعٌلق بالقدرة    
البٌد “ القدرة”قبل أف أتكٌلم عن مفهـو حيث قاؿ:   -حفظو اهلل -الداراني نفيسان للشيخ سفياف  فأنقل كبلمان      

من منظورىا الشرعي كالتي ىي في األصل محور كٌل الحوارات كألجلها “ المصلحة”من الحديث عن مفهـو 
التالي )في نظرىم( تحقيق اشترط من اشترط، كتوٌسع من توٌسع في معنى القدرة كتحديد شركط تحقيقها ليتٌم ب

 المصلحة.
كما أف المضار محفوفة ببعض ة للمكلف مشوبة بالمضار عادة،المنافع الحاصلالشاطبي رحمو اهلل: اإلماـقاؿ 

 المنافع )االعتصاـ(.
الشاطبي ىي مقاصد كمصالح الشريعة المبنية على النظر األْركم كما قاؿ  اإلماـفالمقاصد التي يتكلم عنها     

ٌدة مواطن كمنها قولو: المصالح المتجلية شرعا، كالمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقاـ الحياة الدنيا في ع
 للحياة األْرل، ال من حيث أىواء النفوس في جلب مصالحها العادية أك درء مفاسدىا العادية.

 تعالى في الجزئي )الدليل ككذلك قولو: إف المصالح ىي بنظر الشارع ال بنظر المكلف، أم أف حكم اهلل    
الخاص( ىو الذم يحقق المصلحة، كإف فاتت بعض المصالح لدل النظر القاصر. كمن قولو كذلك: ))إف الكلي 
ال يقدح بالجزئي((. أم أف المصلحة ال تلغي الحكم الخاص بالمسألة، كإف بدا للناظر التعارض، ألنو ما من 

عرؼ األشبو إال بالدليل النقلي ال العقلي، شارع يلحقها باألشبو، كال يي مسألة إال كيتجاذب فيها عدة قواعد، فال
 كيغلف ذلك كلو أف من مقاصد التشريع كمن مصلحة الشريعة ىو حصوؿ االبتبلء. اىػ

 كيقوؿ رحمو اهلل: الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إْراج المكٌلف عن اتباع ىواه حتى يكوف عبدا هلل. اىػ    
مسلم في قوؿ اإلماـ الشاطبي رحمو اهلل تعالى كقارف بينو كبين قوؿ من جعلوا الشريعة ألعوبة بيد فتأٌمل أْي ال

 الناس يستصلحوف منها ما يشاءكف، كيردكف منها ما يريدكف؟.
كبلمي ىذا ال يعني رٌد القواعد كعدـ اعتبارىا عند الترجيح كالنظر، كال إلغاء المصلحة الشرعية، كلكن القصد     

لك ىو أنو البد من اعتماد األدلة الشرعية في االحتجاج كليس مجرد التشهي كالهول، ففرؽ كبير بين من من ذ
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نظر إلى مقاصد الشريعة من جهة أنها تسعى لتحقيق اْلْرة كأف المقاصد األْركية ىي الغاية كبين من نظر إلى 
 األحكاـ على اعتبار دنيوم فقط.

ديد ىوية ىذا الدين محصورة في أغلب األحياف في المصلحة الدنيوية فمنطلقات بعض المفٌكرين في تح    
كعدـ النظر إلى مصلحة الدين كاْلْرة كالذم ىو أكلى من جميع الضركرات كالمصالح بإجماع األٌمة كما قاؿ 
الشاطبي رحمو اهلل، فمصلحة الدين مقدمة على أم مصلحة، كضركرة الدين أرجح من كل ضركرة، كلذلك ال قيمة 

 لحظ اإلنساف أماـ أحكاـ الشريعة. )نفس المرجع(.
 ىذا بإيجاز أٌما فيما يخص مفهـو القدرة فأقوؿ:   
القدرة أك االستطاعة أك التمٌكن كلمات لها معنى كاحد كىو: عدـ كجود مانع يمنع من أداء فريضة ما من     

 الفرائض.
أك الصـو أك غيرىما. ليس سقوطا كلٌيا كلكن  فبالعجز كىو عكس القدرة يسقط التكليف سواء في الجهاد    

إلى حين حصوؿ االستطاعة: قاؿ تعالى: )كىال عىلىى اٍلمىرًيًض حىرىجه( كقولو في الحج: )مىًن اٍستىطىاعى ًإلىٍيًو سىًبيبلن(.. 
 فعٌلق الصـو لعارض المرض كالحج لقٌلة اليد إلى حين..

كال تسقط عنو بأٌم حاؿ بعينو كاليف الفردية المكٌلف بها كل مسلم بين شرط القدرة في الت ان كما أٌف ىناؾ فرق    
من األحواؿ إاٌل عند العجز كبين شرط القدرة في العبادات الجماعية أم التي ال يتحقق بها المقصود إال بالعمل 

 الجماعي.
ا الشرط الثاني فيسقط فالشرط األكؿ يبقى قائما كمطالبا بو المؤمن إلى حين تمٌكنو من تحقيق االستطاعة أمٌ     

بمجرد كجود طائفة ما ترل في نفسها القدرة على التغيير، كليس شرطا أف تتحقق القدرة في جميع الطوائف بل 
إٌف تخاذؿ بعض ىذه الطوائف ىو الذم يعيق تحقيق القدرة. قاؿ اإلماـ النوكم: )قاؿ أصحابنا: الجهادي اليـو 

سلم، فيتعٌين عليهم الجهاد، فإف لىم يكن في أىل ذلك البلد كفاية، كجب فرض كفاية إال أف ينػزؿ الكفار ببلد م
 (.ّٔ/ٖعلى مىن يليهم تتميم الكفاية( )شرح النوكم 

 كإيمانيةفافتراض العجز في أمة أك شعب من الشعوب ال يكوف بأٌم حاؿ من األحواؿ كىو ىزيمة نفسية     
 كليس عجزا حقيقيا يبٌرر القعود.

 (.ِِٗ/ُِ)شرح النوكم على مسلم، .ف لم يقع ذلك إالٌ لطائفة كجب عليهم القياـ بخلع الكافر:إقاؿ السلف    
عبد الرحمن بن حسن: كال ريب أف فرض الجهاد باؽ إلى يـو القيامة، كالمخاطب بو المؤمنوف،  كقاؿ العبٌلمة    

ما تقدر عليو ال يسقط عنها فرضو فإذا كاف ىناؾ طائفة مجتمعة لها منعة كجب عليها أف تجاىد في سبيل اهلل ب
 (.ٖٗ/ ٕبحاؿ، كال عن جميع الطوائف. )الدرر السنية 
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كاف الجهاد   -أم األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر -: كلما كاف الجهاد من تماـ ذلك كقاؿ شيخ اإلسبلـ    
على كل إنساف بحسب أيضا كذلك فإذا لم يقم بو من يقـو بواجبو أىثًم كل قادر بحسب قدرتو، إذ ىو كاجب 

 (.ُِٔ/ِٖقدرتو. اىػ. الفتاكل )
 قاـ بو فرد جاز لو ذلك )استحبابا(. إذاكسقوط جهاد الكٌفار للعجز ليس معناه عدـ مشركعيتو، بل     
ًبيًل اللًَّو ال تيكىلَّفي ًإالَّ نػىٍفسىكى كىحىرًّْض اٍلميؤٍ  قاؿ القرطبي     ًمًنينى(..قاؿ: ىي في تفسير قولو تعالى: )فػىقىاًتٍل ًفي سى

أمر للنبي صلى اهلل عليو كسلم باإلعراض عن المنافقين كبالجٌد في القتاؿ في سبيل اهلل كاف لم يساعده أحد على 
 ذلك.

( كىذا ْطاب متوجو إلى كل مسلم، فكل  ًبيًل اللًَّو ال تيكىلَّفي ًإالَّ نػىٍفسىكى : قاؿ تعالى: )فػىقىاًتٍل ًفي سى كقاؿ ابن حػـز
 (.ُّٓ/ٕبالجهاد كإف لم يكن معو أحد )المحلى  أحد مأمور

كبما أٌف فريضة الجهاد ىي أكثر الفرائض التي اشترط لها بعض علماء العصر شركطا شبو تعجيزية كتوٌسعوا     
 بخصوصها في مفهـو القدرة فإننا سنقتصر في حديثنا على شرط القدرة بمفهومها الصحيح على ىذه الفريضة.

تكافؤ العدد كالعٌدة، كبعضهم يشترط توٌحد األٌمة، كالبعض اْلْر يشترطوف قاعدة كاسعة فالبعض يشترط     
 كشريحة كبيرة من الكوادر كفريق رابع يشترط شركطا قد تكوف مستحيلة.

 كسنحاكؿ في ىذه العجالة أف نناقش ما اشترطوه في القدرة السابق ذكرىا نقطة نقطة.    
دحضو قوؿ اهلل: )كىأىًعدُّكا لىهيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيوَّةو( يقوؿ شيخ اإلسبلـ: مدار فشرط تكافؤ العدد كالعٌدة ي    

النبي صلى اهلل الشريعة على قولو تعالى: )فىاتػَّقيوا اللَّوى مىا اٍستىطىٍعتيٍم( المفٌسر لقولو: )اتػَّقيوا اللَّوى حىقَّ تػيقىاتًًو( كعلى قوؿ 
 أْرجاه في الصحيحين.“ نو ما استطعتمإذا أمرتكم فاتوا م” عليو كسلم

عن معركة بدر: )كلما رأل المنافقوف كمن في قلبو مرض قلة حزب اهلل ككثرة أعدائو  كقاؿ ابن القيم رحمو اهلل    
[،، فأْبر سبحانو أف النصر بالتوكل عليو ْٗظنوا أف الغلبة إنما ىي بالكثرة كقالوا }غرَّ ىؤالء دينهم{ ]األنفاؿ: 

رة كال بالعدد، كاهلل عزيز ال ييغالب، حكيم ينصر من يستحق النصر كإف كاف ضعيفان، فعزتو كحكمتو ال بالكث
 [.ُِٔ/ّأكجبت نصر الفئة المتوكلة عليو( ]زاد المعاد 

جاء في الدرر السنٌية: إذا قاـ المسلموف بما أمرىم اهلل بو من جهاد عدكىم، بحسب استطاعتهم، فليتوكلوا     
 ينظركا إلى قوتهم كأسبابهم، كال يركنوا إليها، فإف ذلك من الشرؾ الخفي، كمن أسباب إدالة العدك على اهلل، كال

على المسلمين ككىنهم عن لقاء العدك، ألف اهلل تبارؾ كتعالى أمر بفعل السبب، كأف ال يتوكل إال على اهلل 
 [ٔ/صٖ]الدرر السنية/جكحده.
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طوه من القٌوة كالعٌدة، فإنكم ال تقاتلوف إاٌل بأعمالكم، فإف أصلحتموىا كأيضا: ال تغتٌركا بأىل الكفر كما أع   
كصلحت، كعلم اهلل منكم الصدؽ في معاملتو، كإْبلص النية لو، أعانكم عليهم، كأذٌلهم، فإنهم عبيده كنواصيهم 

 ( اىػَِ/صٖالسنية/ج بيده، كىو الفٌعاؿ لما يريد. )الدرر
سباب كإف كثرت كقويت كاشتراط كذا ككذا قد تكوف سببا من أسباب الهزيمة، قلت: بل إٌف التعٌلق بهذه األ    

كالذم قرأ التاريخ يدرؾ أنٌو لم يتفٌوؽ المسلموف على الكافرين كالمنافقين في جيٌل المعارؾ التي ْاضوىا مع قول 
ٍم ًمٍن ًفئىةو قىًليلىةو  ًثيرىةن بًًإٍذًف اللًَّو( بل عندما الشر كالطغياف في القول المادية، عتادا كانت أـ رجاال.. )كى غىلىبىٍت ًفئىةن كى

ثٍػرىتيكيٍم فػىلىٍم تػيٍغًن عىٍنكيٍم شىٍيئان(. بىٍتكيٍم كى  اغتٌر المؤمنوف بكثرتهم ىيزميوا: )كىيػىٍوـى حينػىٍينو ًإٍذ أىٍعجى
يبر كمؤتة ]كلم تتكافأ قوة المسلمين بقوة الكافرين في العدد كالعتاد في كثير من جهاد الطلب كغزك      ة بدر ْك

كغزكة تبوؾ فإٌف الكفار كانوا أكثر عددان كعتادان، كمع ذلك غزاىم النبي صلى اهلل عليو كسلم، ككذلك األمر في 
عهد الخلفاء الراشدين فمعركة اليرموؾ كمعركة القادسية كاف الكفار أكثر عددان كعتادان من المسلمين كمع ذلك 

ذا كاف ىذا في جهاد الطلب الذم ىو من باب الزيادة كالكماؿ، فكيف غزاىم المسلموف في عقر ديارىم، كإ
بجهاد الدفع الذم ىو من باب الضركرة كالحفاظ على رأس الماؿ؟! فغزكة أحد كاألحزاب كقتاؿ المسلمين 
ا للتتار كاف من جهاد الدفع ككاف عدد الكفار فيها أضعاؼ عدد المسلمين كمع ذلك لم يتركوا قتالهم كلم يتعٌذرك 

 بعدـ التكافؤ كما يشترطو بعض فقهاء آْر الزماف[
كىو نقيض التوٌحد باؽ في األٌمة إلى يـو “ االْتبلؼ”أما شرط توٌحد األٌمة فقد جاءت النصوص تبٌين أٌف     

 الدين كمنها على سبيل المثاؿ قولو تعالى: )كىال يػىزىاليوفى ميٍختىًلًفينى(.
اهلل عليو كسٌلم سأؿ ربٌو أف ال يهلك أٌمتو بسنة عامة فأعطاه ذلك، كسألو  كثبت في الصحيحين أٌف النبي صلى    

أف ال يسٌلط عليهم عدٌكا من غيرىم فأعطاه ذلك، كسألو أف ال يجعل بأسهم بينهم فلم يعط ذلك.. كحديث 
 ككٌلها صحيحة.“  الفسطاط”كحديث “ أٌمتي إلى اثنتي عشر فرقة نقسمكست”

حٌتى يأتي أمر  م أك ْذلهمهاؿ طائفة من أٌمتي يقاتلوف في سبيل اهلل ال يضٌرىم من ْالفكمٌما جاء أيضا: ال تز     
 اهلل

ىذا االْتبلؼ  إحداثفدٌؿ على أٌف االْتبلؼ في األٌمة باؽ ال محالة كأٌف من مقاصد الجهاد أك كما قاؿ. 
ليوىنَّكيٍم حىتَّى نػىٍعلىمى ى:األدعياء.قاؿ تعاللتمحيص الصٌف كتنقيتو ْصوصا في زماننا بعد أف كثر الخبث ك  )كىلىنىبػٍ

بىارىكيٍم( ٍْ ليوى أى اًىًدينى ًمٍنكيٍم كىالصَّاًبرًينى كىنػىبػٍ كقاؿ:)ما كاف اهلل ليذر المؤمنين على ما أنتم عليو حتى يميز الخبيث ،اٍلميجى
ْلفاء المسلمين  كاقرؤكا التاريخ.. ىل توٌحدت األٌمة منذ أف قتل عثماف رضي اهلل عنو؟ فإذا كافالطيب(، من 

كأئٌمتهم لم يستطيعوا توحيد األٌمة فكيف بغيرىم؟. بل إٌف األٌمة ازدادت تشٌتتا في أحلك ظركفها كبالضبط حين 
فهذه الفتنة قد افترؽ الناس فيها ثبلث فرؽ: الطائفة  :رحمو اهلل حٌتى قاؿ شيخ اإلسبلـغزا التتار ببلد المسلمين 
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القـو المفسدين. كالطائفة المخالفة، كىم ىؤالء القـو كمن تحيز إليهم من  المنصورة، كىم المجاىدكف لهؤالء
ْبالة المنتسبين إلى اإلسبلـ. كالطائفة المخذلة كىم القاعدكف عن جهادىم. كإف كانوا صحيحي اإلسبلـ فلينظر 

 .ْٓٗ/ُْل الرجل أيكوف من الطائفة المنصورة أـ من الخاذلة أـ من المخالفة فما بقي قسم رابع( الفتاك 
 فهو شرط غريب لم يقل بو أحد من، ك،ك، ندنا من األطباء كالمهندسينكقوؿ قائلهم كم ع“الكوادر”أٌما شرط    

رى الزَّاًد التػٍَّقوىل( كقوؿ نبٌيو عليو الصبلة كالسبلـ: أال إٌف القوٌ   يػٍ ْى  ةالسلف، كالحٌق ىو قولو تعالى: )كىتػىزىكَّديكا فىًإفَّ 
 الرمي )صحيح(. 

 ؿ الصحابي الجليل كىو يخوض معركتو:كقا
 ركضا  إلى  اهلل بغير زاد        غير التقى كحب المعاد                                 

شرط القدرة بمفهومها الشرعي الصحيح ىو مجرد التمٌكن كإطاقة الفعل كالدليل قولو تعالى: )ال ييكىلّْفي  إف    
إذا أمرتكم بأمر فاتوا منو ما استطعتم، كإذا نهيتكم عن )( كقوؿ نبٌيو عليو الصبلة كالسبلـ: اللَّوي نػىٍفسان ًإالَّ كيٍسعىهىا

)صحيح(. من غير أف يدْل فيو تغليب الظن أك التيٌقن من تحصيل المقصود. ذلك أٌف النتائج بيد  (أمر فاجتنبوه
نشىء اْلثار ي اهلل سبحانو ىو الذماهلل كاألسباب كالمقٌدمات ليست ىي التي تنشىء اْلثار كالنتائج، كإنما 

نشىء األسباب كالمقٌدمات سواء، كالمؤمن يأْذ باألسباب ألنٌو مأمور باألْذ بها كاهلل ىو الذم يكالنتائج كما 
 يقٌدر آثارىا كنتائجها.

هو قوؿ عند التيٌقن من تحصيل المقصود ف إالإف قوؿ من يقوؿ: ال نقاتل حٌتى نحقق القدرة كال تتحقق القدرة     
)ال يػىٍعلىمي مىٍن ًفي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض اٍلغىٍيبى ًإالَّ اللَّوي( كالنتائج بيده كحده )لىٍيسى لىكى ًمنى  إذمردكد شرعا كعقبل 

اأٍلىٍمًر شىٍيءه( كمن المفٌكرين اليـو من يوٌسع معنى القدرة حٌتى يشترط تيٌقن حصوؿ المقصود مضافا إليو تيٌقن عدـ 
دة أعظم كليت شعرم أٌم األمرين أعظم مفسدة؟؟ الشرؾ كالكفر المنتشر في الببلد أـ الجهاد؟؟ حصوؿ مفس

 قاؿ السلف: ال مصلحة تعلو كتوازم مصلحة التوحيد، كال مفسدة تعلو كتوازم مفسدة الشرؾ كالكفر.
بيل إزالة الفتنة األكبر؛ : فكل الفتن تصغر كتهوف أماـ فتنة الشرؾ.. ككل فتنة تيحتمل في سكقاؿ شيخ اإلسبلـ    

أال كىي فتنة الشرؾ كالكفر..! فالقتاؿ كإف كانت تترتب عليو بعض المشاؽ كاْلالـ كالفتن.. إال أنها كلها تهوف 
 في سبيل إزالة فتنة الكفر كالشرؾ.

مر بين قلت: كمٌما اتٌفق عليو أىل المٌلة أٌف النفوس محترمة محفوظة كمطلوبة لئلحياء، بحيث إذا دار األ    
إحيائها كإتبلؼ الماؿ عليها، أك إتبلفها كإحياء الماؿ كاف إحياؤىا أكلى فإف عارض إحياؤىا إماتة الدين، كاف 

 انتهى كبلـ الشيخ سفياف الداراني.إحياء الدين أكلى، كإف أدل إلى إماتتها...

 .ػ كىنا شبهة تيذكر:كىي اشتراط بعض الناس إذف الحاكم للخركج إلى الجهاد    
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فٌرؽ في مسألة يي قاؿ:  كأكرد في ىذه الشبهة ما كتبو الشيخ الفاضل عبد العزيز العنزم فك اهلل أسره:    
كفي جميع مسائل االستئذاف بين مسألتي: كجوب استئذاف األمير، ككجوب االمتناع ”االستئذاف من كلي األمر 

ة ال تجعلو كذلك كإنَّما تجعل منعو مانعنا، إالَّ أنَّا بمنعو، فاألكلى كجودية تجعل إذف األمير شرطنا، كالثانية عدميَّ 
 سنتجٌوز في التفريق بينهما كنعٌدىما صورة كاحدة.

كلولي األمر في الشريعًة مكافه ال يينكر، كال يصلح أمر المسلمين إالَّ بأميرو لهم منهم، كطاعتو كاجبةه في حدكًد     
األمَّة العامًَّة التي يسوسها كالةي األيمور كيرجع إليهم النظري فيها، كاليتو ما لم يأمر بمعصيةو، كالجهاد من أمور 
 كيجبي طاعتهم في شئونها ما لم يأميركا بمعصيةو.

كحيثي لم يكن الجهاد كاجبنا فإفَّ طاعة األمير في شأنو كاجبةه، كيسقط استئذاف األمير عن الفرد في فرض الكفايًة 
عن األمًة في عموـً الجهاد إذا استئذانو ، أك باالحتياًج إليو بخصوًصو، كيسقط إذا تعٌين عليًو بعدـ حصوؿ الكفايةً 

 عطَّلو كلي األمر سواء كاف فرض عين أك فرض كفايةو، كإذا نهى عنو بعضى المسلمين أك كلَّهم ككاف فرض عينو.
نو فرعه على معصيتو فبل يجوز طاعتو فأمَّا إذا عطَّل األمير الجهاد؛ فإفَّ تعطيلو معصيةه منو، كنهيو عنو أك منعو م    

فيو، بل ال يجوز إقراره على ترؾ الجهاد، كيجب األْذ على يده كاإلنكار عليو، كتحريضو كتحريض المؤمنين 
 على الجهاد، كقد نصَّ على ىذه الصورة عدده من أىل العلم.

 طاعة في معصية اهلل، إنَّما الطاعةي في ال”كأمَّا إذا تعيَّن فرض الجهاد، فقد قاؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم:     
، كمن معصية اهلل ترؾي الواجًب المتعيّْن، كقد نص على ىذا الحكم جماعة من أىل العلم، منهم ابن “المعركؼ

طاعة اإلماـ الزمة كإف كاف غير عدؿ ما لم يأمر بمعصية، كمن المعصية النهي عن الجهاد ”رشدو الحفيد فقاؿ: 
 “.المتعين

هم من زعم أفَّ االستئذاف في فركض األعياف كاجبه إف كانت الفريضةي مما تفعل جماعةن، بخبلؼ ما يفعلو كمن    
المسلم كحده، كىذا باطله باالتفاؽ، فإفَّ من فركض األعياف التي تفعل جماعة: الصلوات الخمس، كفي األدلَّة 

 اْلتي ذكرىا ما ينقض ىذا القوؿ.
، كليس لهما اْتصاص بالجهاد كالصورتاف السابقتاف مما      يتعين فيو الجهاد ال ينبغي أف يكوف فيهما ْبلؼه

فهما في كل من لو كالية: ال ييطاع إذا أمر بمعصية اهلل، كال ييطاع في تعطيل فرائض اهلل، كال يينزؿ إلى اجتهاده 
 فيما ىو متَّهمه فيو.

في الخركج إلى الجهاد، كفي مفارقتو بعد الخركج،  كفيما عدا ىاتين الصورتين، فإفَّ استئذاف األمير كاجبه     
فإذا منعو األمير من الجهاد الذم لم يتعيَّن عليو، كجب عليو االمتناع، كإذا ْرج مع األمير في جهاد كأراد أف 
انيوا ًإذىا كى  يذىب أك يخرج لحاجة كلو يسيرةو كاالحتطاب كنحوه لم يجز لو أف يذىب حتى يستأذنو لقولو تعالى: )كى

 مىعىوي عىلىى أىٍمرو جىاًمعو لىٍم يىٍذىىبيوا حىتَّى يىٍستىٍأًذنيوهي( ككذلك االستئذاف لترؾ فرض الكفاية.
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أما االستئذاف لترؾ فرض العين فهو من أمارات النفاؽ، كىو على األرجح المراد بقولو تعالى: )ال يىٍستىٍأًذنيكى     
ا يىٍستىٍأًذنيكى الًَّذينى الًَّذينى يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً  ًر أىٍف ييجىاًىديكا بًأىٍموىاًلًهٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم كىاللَّوي عىًليمه بًاٍلميتًَّقينى * ًإنَّمى ًْ  ال اٍْل

ا، ك  ْن ًر كىاٍرتىابىٍت قػيليوبػيهيٍم فػىهيٍم ًفي رىيًٍبًهٍم يػىتػىرىدَّديكفى( فبل يكوف منسو ًْ  تعارض بينو كبين اليػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اٍْل
ًر﴾ أم في القعود كال في الخركج، ”اْلية األْرل، قاؿ القرطبي:  ًْ ﴿ال يىٍستىٍأًذنيكى الًَّذينى يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اٍْل
، كصح عن ابن عباس أف المراد بهذه اْلية من يستأذف ببل عذر، كمعلـو أف “بل إذا أمرت بشيءو ابتدركه

ذر ال يكوف ذنبنا إالَّ عندما يكوف الجهاد فرضنا، كفرض الكفاية ال يكوف فرضنا على آحاد الناس االستئذاف ببل ع
فبل يكوف االستئذاف ببل عذر منهم ذنبنا، كفرض العين في سبب النزكؿ كاف باستنفار اإلماـ في غزكة تبوؾ مع أنها  

دفع عن الدين كالحرمة كاألنفس كىو قتاؿ فهذا ”كانت من جهاد الطلب كما ذكر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية فقاؿ: 
، كلئلماـ إذا استنفر “ اضطرار، كذلك قتاؿ اْتيار للزيادة في الدين كإعبلئو، كإلرىاب العدك كغزاة تبوؾ كنحوىا

العمـو أف يعذر من يرل لو عذرنا فيستثنيو من استنفاره كإف لم يكن من أصحاب األعذار الذين عذرىم اهلل عز 
كذلك أف عذره لو إنَّما ىو استثناء من عمـو استنفاره للمسلمين، فبل يكوف داْبلن في نداء النفير كجل بالقرآف، 

 الذم تعيَّن بو الجهاد، كاهلل أعلم.
كعلى ىذا التفسير لآلية فهي دليله على عدـ كجوب االستئذاف للجهاد إذا كاف فرض عينو، على التقديرين     

المحذكؼ: ال يستأذنك الذين يؤمنوف باهلل كاليـو اْلْر في أف يجاىدكا كاف في المحذكؼ قبل أف، فإف قيدّْر 
المعنى استئذاف من يستأذف لييجاىد لما في ىذا من التثاقل عن الجهاد كلما فيو من نيتو ترؾ الجهاد إف مينع منو 

منو كجبت طاعتو كإف كاف ىذا ال يقع في صورة سبب النزكؿ ْاصَّة ألف النبي صلى اهلل عليو كسلم إف منع 
بخبلؼ األمراء، فيكوف الذـ ألجل ما فيو من التثاقل في زمن النبي صلى اهلل عليو كسلم، كلؤلمرين معنا في حقّْ 
من بعده، كيكوف من يستأذف ليترؾ الجهاد أكلى بالذـ كاإلثم ألف المستأذف ليفعل أفضل ممن يستأذف ليترؾ، 

ك بتقدير ال نافيةو بعد أف، فيجرم على مثل قولو تعالى: )يػيبػىيّْني اللَّوي لىكيٍم كإف قيدّْر المحذكؼ: كراىة أف يجاىدكا، أ
ا غىاًفًلينى( كقولو: )أىٍف أىٍف تىًضلُّوا( كقولو: )أىٍف تػيٍبسىلى نػىٍفسه ًبمىا كىسىبىٍت( كقولو: )أىٍف تػىقيوليوا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًإنَّا كينَّا عىٍن ىى  ذى

رىتىى عىلىى مىا فػىرٍَّطتي ًفي جىٍنًب اللًَّو( كىو كجو معركؼ كثير في القرآف كفي كبلـ العرب؛ فاْلية تػىقيوؿى نػىٍفسه يىا حىسٍ 
حينئذو نصّّ في المستأذف ليترؾ الجهادى، كالتقدير الثاني أرجح كأظهر كاهلل أعلم، كىو الظاىر من اْلثار في تفسير 

 تأذنوف كراىة أف ييجاىدكا.اْلية، كمن سبب النزكؿ حيث نزلت في المنافقين كىم يس
كالمراد على التقدير الثاني: استئذاف من يستأذف ليترؾ الجهاد بعد أف أيمر بو، كعلى التقدير األكؿ: استئذاف     

 من يستأذف ليذىب إلى الجهاد، كيكوف عامِّا مرادنا بو ْصوصي الجهاد المتعيّْن.
ئذاف اإلماـ في الجهاد المتعيّْن، ألفَّ االستئذاف في حقيقتو ككبل التقديرين يتضمَّن إبطاؿ قوؿ من يوجب است    

يعني طلب اإلذف، كىذا يتضمَّن تعليق الفعل على اإلذف، فإف أذف اإلماـ ذىب كإالَّ فبل، فيكوف مجرَّد االستئذاف 
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ية اهلل كترؾ ما معصية بقطع النظر عن مراد الميستأًذف بعد أف علمنا أنَّو سيمتنع إف منعو األمير، كيطيعو في معص
 أكجب اهلل.

كمن األدلَّة على سقوط إذف اإلماـ في الجهاد المتعيّْن أفَّ من أعظم مقاصد اإلمامة كأكالىا الجهاد في سبيل     
اهلل؛ فبل يمكن مع ىذا أف يسوغ لئلماـ إسقاط الجهاد المتعٌين الذم ما كاف إمامنا إال إلقامتو كإقامة بقية الشرائع 

ال بد للناس من ثبلثة أشياء: ال بد لهم أف تأمن سبلهم، كيختار ”ذا قاؿ إياس بن معاكية المزني: كالحدكد، كله
لحكمهم حتى يعتدؿ الحكم فيهم، كأف يقاـ لهم بأمر الثغور التي بينهم كبين عدكىم، فإف ىذه األشياء إذا قاـ 

 “.رىوفبها السلطاف احتمل الناس ما كاف سول ذلك من أثرة السلطاف ككل ما يك
كمن ىذا ما أْرج أحمد كأبو داكد كغيرىما من حديث عقبة بن مالك الليثي رضي اهلل عنو قاؿ: بعث النبي     

صلى اهلل عليو كسلم سرية، فسلحت رجبلن منهم سيفنا فلما رجع قاؿ: لو رأيت ما المنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
، فبلمهم على “مرم أف تجعلوا مكانو من يمضي ألمرم؟أعجزتم إذ بعثت رجبلن منكم فلم يمض أل”كسلم؛ قاؿ: 

طاعتهم لؤلمير الذم لم يمض ألمره صلى اهلل عليو كسلم الخاص، كعاتبهم أف لم يكونوا نحَّوه كجعلوا مكانو 
 غيره، كمثلو من لم يمًض للواجب الشرعي الظاىر الذم ال لبس فيو من دفع العدك الصائل.

سألة، كإسناده جيد فقد ركاه حميد بن ىبلؿ عن بشر بن عاصم الليثي عن عقبة كىذا الحديث ظاىر في الم    
بن مالك الليثي، كقد صرح بشر بن عاصم الليثي بسماعو من عقبة بن مالك في حديث آْر، كقاؿ البخارم في 

بشر ترجمة بشر بن عاصم: سمع عقبة بن مالك الليثي سمع منو حميد بن ىبلؿ، كقد كثق النسائي كابن حباف 
بن عاصمو ىذا، كأما قوؿ الحافظ في التهذيب: لم ينسبو النسائي إذ كثقو كزعم القطاف أف مراده بذلك الثقفي 
كأف الليثي مجهوؿ الحاؿ، فبل تصح دعول القطاف كالقطٌاف كثير التجهيل للركاة المعركفين، كأما أف النسائي لم 

كنصر بن عاصم المشهور ىو الليثي الذم قيل إنٌو أكؿ  ينسبو فقد نسبو النسائي بقولو: كىو أْو نصر بن عاصم
من كضع علم العربية، كعن بشر بن عاصم كنصر بن عاصم ركل حيميد بن ىبلؿ العدكم، فظاىر أف قولو أْو 
نصر بن عاصم ييراد بو نصر بن عاصم ىذا، فثبت أف الذم كثقو النسائي ىو الليثي، كىو المراد بقولو أْو نصر 

الثقفي فقد نسبو البخارم فقاؿ: أْو عمرك، كتوثيق النسائي كابن حباف لبشر بن عاصم جارو على بن عاصم، أما 
عادتهما من توثيق التابعي المقلّْ الذم يركم عنو ثقة كال يأتي بما يينكر، كىو مذىب صحيحه، كقد ركل الشيخاف 

 عن جماعةو ممن ىذه صفتػيهيم، كاهلل أعلم.
اه من كبلـ أىل العلم كلمة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوىاب رحمو كمما كقع التنازع في معن    

كال يكوف اإلماـ إمامان إال بالجهاد، ال أنَّو ال يكوف جهاد إال بإماـ، كالحق عكس ما قلتو يا ”اهلل تعالى إذ قاؿ: 
اإلماـ ال تصحُّ إمامتو ببل جهاد، فكيف فبيَّن أفَّ اإلمامة ال بدَّ فيها من الجهاد ال العكس، كظاىر كبلمو أفَّ “ رجل

ييستأذف في الجهاد من لوال الجهاد ما كاف لو كالية؟! فاإلماـ مفتقره إلى الجهاد ال العكس، كأقلُّ ما تحتملو 
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عبارتو سقوط استئذانو في بعض صور الجهاد، كالشق الثاني من العبارة في قولو: ال أنَّو ال يكوف جهاد إال بإماـ 
على من يشترط كجود اإلماـ للجهاد، كإذا لم ييشترط كجوده لم ييشترط إذنو، كىذا يجرم على قوؿ يردُّ بو 

 ، كفي ىذا نظر من كجهين:“لم ييشترط كجوده فبل ييشترط إذنو”الفقهاء في كثير من المسائل 
عدمو لما في العمل : أنو ال مانع من أف يكوف اإلذف مشترطنا عند كجود اإلماـ غير مشترط عند الوجو األكؿ    

ببل إذنو كقت كجوده من االفتئات، كلهذا ال يشترط إذف اإلماـ في شيء من صور الجهاد إذا لم يوجد أك لم 
 يمكن استئذانو، كييشترط إذنو إف كجد في بعض الصور.

مسألتاف ميتغايرتاف   : أفَّ ىذا مبني على اشتراط إذف اإلماـ، فبل يدْل فيو ما إذا منع اإلماـ، كىماكالوجو الثاني    
 كما قدَّمنا.

كاستدؿَّ بعض من لم يحقق المسألة بمثل عبارة الموفق في المغني على القوؿ بوجوب استئذاف اإلماـ في     
كألنهم إذا جاء العدك صار الجهاد عليهم فرض عين فوجب على ”الجهاد المتعيّْن، كنص عبارة ابن قدامة: 

فإذا ثبت ىذا فإنهم ال يخرجوف إال بإذف األمير ألف أمر الحرب موكوؿ إليو   ،الجميع فلم يجز ألحد التخلف عنو
 “.كمكامن العدك ككيدىم فينبغي أف يرجع إلى رأيو ألنو أحوط للمسلمين  ، كىو أعلم بكثرة العدك كقلتهم

، فهيػذه المسألة غلطه فاحػذه العبارة، كاالستناد عليها في ىػكلعدد من الفقهاء مثل ى     و في ػفي استئذان شه
، ػركج إلى العػرؽه بين مسألة الخػتفاصيل الجهاد المتعيّْن ال في أصلو، كف دك كتوقيت ذلك، كأصل قتاؿ العدكّْ

ل ببلد ػل دفع العدك كتركو يدْػل العلم أفَّ اإلماـ إف منعى من أصػوفق كال غيره من أىػفليس في عبارة الم
في ترؾ ىذا الفرض كاجبةه، كأفَّ مقاتلة العدك دفعنا لو عن حرمات  المسلمين يعيث فيها فسادنا أفَّ طاعتو

 المسلمين محرمة.
كالذم يقوؿ إفَّ اإلماـ ال ييستأذف في الجهاد المتعيّْن ال يعني بقولو أفَّ اإلماـ ال إمارة لو في جهاد الدفع بل     

مين، كمما تجب طاعتو في جهاد الدفع فيما إمارتو باقية كطاعتو فيها كاجبة ما داـ ملتزمنا دفع العدك عن المسل
يدْلو االجتهاد كيرجع إلى أمر الحرب كسياستها، فلو أف يأمر بالخركج إلى العدك، كأف يأمر بالبقاء في البلد 
كمقاتلتو كما أراد النبي صلى اهلل عليو كسلم أكؿ األمر أف ييقاتل قريشنا في المدينة، كيمهلهم حتَّى يدْلوىا 

لمسلموف فيها، فالخركج للعدك ليس مطابقنا لقتالو، بل ىو شأفه من شئوف القتاؿ يدْل اجتهاد اإلماـ فييقاتلهم ا
في توقيتو كصفتو، كلئلماـ أف يمنع منو كيأمر بالقتاؿ في البلد، كلئلماـ أف ييصالح العدكَّ كيسعى في ذلك فيمنع 

 دك بظاىر البلد أك قريبنا منو كنحو ذلك.الناس من مقاتلة العدكّْ حتَّى يصطلح معو كذلك حين يكوف الع
كإنما ييستأذف أمير الحرب ”كتاب الدفاع عن أراضي المسلمين:  كلذا قاؿ الشهيد عبد اهلل عزاـ رحمو اهلل في  

لذم يهجم على العدك ْطة كقائد المعركة في الغزك كالهجـو من أجل التنظيم كالتنسيق كحتى ال ييفسد المرء ا
 .المسلمين
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و ال ػة للقاعدة الشرعية المتفق عليها من أنػة كال كبلـ غيره من الفقهاء مخالفػيكوف في كبلـ ابن قدام فبل    
ة لمخلوؽ في معصية اهلل عز كجل، كأنَّو ال استئذاف في فركض األعياف، كليس فيها أفَّ األمير المعطّْل ػطاع

رم معصيتو على جميع الرعيَّة كاجبنا من ػع كتجع من ذلك ييطا ػالمان فضبلن عن للجهاد أك التارؾ للواجًب منو
 الواجبات الشرعية.

كإذا ْوطب بالجهاد فبل إذف ”كيوضّْح ىذا المعنى كبلـ ابن قدامة نفسو في مسألة إذف الوالدين حيث قاؿ:     
و؛ ألنَّو صار ككذلك كيلُّ الفرائض ال طاعة لهما في تركها يعني إذا كجب عليو الجهاد لم يعتبر إذف كالدي  ، لهما

كالصبلة في الجماعة   فرض عين كتركو معصية، كال طاعة ألحد في معصية اهلل، ككذلك كل ما كجب مثل الحج،
كالجمع كالسفر للعلم الواجب، قاؿ األكزاعي: ال طاعة للوالدين في ترؾ الفرائض كالجمع كالحج كالقتاؿ. ألنها 

 “.يها كالصبلةفلم يعتبر إذف األبوين ف  ؛ عبادة تعينت عليو 
فتأمَّل تعليلو إسقاط إذف الوالدين في الجهاد المتعيّْن بأفَّ تركو معصية كال طاعة ألحد في معصية اهلل، كىذا     

 يكوف في اإلماـ كما يكوف في الوالدين، كالمعصية ال ييطاع فيها اإلماـ كما ال ييطاع فيها الوالداف.
تعٌينت عليو فلم ييعتبر إذف األبوين فيها كالصبلة، فأكضح أفَّ سقوط إذف  كانظر قياسو في قولو: ألنَّها عبادة    

الوالدين في الجهاد كسقوطو في الصبلة ألنَّها عبادةه متعٌينةه، ككذلك اإلماـ كما يسقط إذنو في الصبلة يسقط في 
، كىذا من أظهر األحكاـ.  الجهاد بجامًع كوًف كلٍّ منهما فرض عينو

 انتهى كبلمو.“.ذف اإلماـ ييقاؿ في جميع من قيل باستئذانهم من أصحاب الحقوؽ المعتبرة شرعناكما ييقاؿ في إ    
(: ييكره الغزك بغير إذف اإلماـ أك نائبو، كال كراىة في حاالت: إذا فوت َٔ/ٖقاؿ الرملي )في نهاية المحتاج     

 نتهى(.اذف )كما بحث ذلك البلقيني( )اإلستئذاف المقصود ،أك عطل اإلماـ الغزك ، أك غلب على ظنو عدـ اإل
تأمل كبلـ الرملي رحمو اهلل، كىو يتكلم عن جهاد الطلب، فإذا كاف استئذاف اإلماـ ييفٌوت المصلحة جاز     

الجهاد بدكف إذنو، كذلك إذا عٌطل الجهاد أك منع منو، كىذا في جهاد طلب الذم ىو زيادة كفضل، فكيف 
 فاع عن الدين كالعرض كاألرض؟!بجهاد الدفع الذم ىو ضركرة كد

(: "أما إذا ىجم العدك فبل يبقى للخبلؼ كجو فإف ْ/َٕٔفي الفتاكل الكبرل )كقاؿ ابن تيمية رحمو اهلل     
 .دفع ضررىم عن الدين كالنفس كالحرمة كاجب إجماعا فبل حاجة إلذف أمير المؤمنين

األبوين إال أف ينزؿ العدك بقـو من المسلمين ففرض  كال يجوز الجهاد إال بإذفكقاؿ ابن حـز في المحلى "     
إال أف يضيعا أك أحدىما بعده ، فبل  -على كل من يمكنو إعانتهم أف يقصدىم مغيثا لهم أذف األبواف أـ لم يأذنا 

 .ِِٗ/ٕ. يحل لو ترؾ من يضيع منهما
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نزؿ الكفار ببلد المسلمين فيتعين كقاؿ اإلماـ النوكم ) قاؿ أصحابنا : الجهاد اليـو فرض كفاية إال أف ي    
عليهم الجهاد ، فإف لم يكن في أىل ذلك البلد كفاية كجب على من يليهم تتميم الكفاية ( شرحو على مسلم 

ٖ/ّٔ. 
 (ُٕٓ)اإلقناع ص/كقاؿ الماكردم: "فرض الجهاد على الكفاية يتواله اإلماـ ما لم يتعين"    
اهلل بعد أف استدؿ بقصة أبي بصير رضي اهلل عنو في حربو قريشا  كقاؿ الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمو    

كم لستم مع إماـ ؟؟! سبحاف مستقبل " فهل قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم : أْطأتم في قتاؿ قريش ألن
 ما أعظم مضرة الجهل على أىلو عياذا باهلل من معارضة الحق بالجهل كالباطل " اهلل!
ىناؾ طائفة مجتمعة لها منعة، كجب عليها أف تجاىد في سبيل اهلل بما تقدر عليو ال  كقاؿ " فإذا كانت     

يسقط عنها فرضو بحاؿ ، كال عن جميع الطوائف كليس في الكتاب كالسنة ما يدؿ على أف الجهاد يسقط في 
اهلل من  حاؿ دكف حاؿ، أك يجب على أحد دكف أحد إال ما استثنى في سورة براءة، كتأمل قولو:) كلينصرف

ينصره(، كقولو " كمن يتوؿ اهلل كرسولو كالذين آمنوا .. اْلية " ،ككل يفيد العمـو ببل تخصيص .. ( الدرر السنية 
ٕ/ٕٗ 

كقاؿ أيضان: "ككل من قاـ بالجهاد في سبيل اهلل فقد أطاع اهلل كأدل ما فرضو اهلل كال يكوف اإلماـ إال بالجهاد     
 (ٕٗ/ٕماـ" )الدرر السنية ال أنو ال يكوف جهاد إال باإل

كقاؿ اإلماـ أبو عبداهلل سيدم العربي الفاسي رحمو اهلل: كما تهذم بو بعض األلسنة في ىػذه األزمنة من أنو ال     
يجوز الجهاد لفقد اإلماـ كإذنو ، فكلمة أكحاىا شيطاف الجن إلى شيطاف اإلنس ، فقرىا في إذنو ثم ألقاىا على 

ارؼ ىذيان  و ، إغواء للعباد كتثبيطا عن الجهاد.اىػلسانو في ْز
لم أنو ال طاعة لمخلوؽ في معصية الخالق، كأف الحاكم ال ىذا كقد عي  قاؿ الشيخ حامد العلي حفظو اهلل:    

يطاع إف أمر بالمعصية، فكيف إذا أمر بما ىو من أشد المعاصي ضررا على المسلمين، كإفسادا لدينهم، كىو 
وجوب طاعتو في ذلك إال جاىل مطموس على بصيرتو عافانا اهلل. كمن العجب الذم يثير ترؾ الجهاد، فبل يقوؿ ب

األسى أف أحد ىؤالء المغفلين القائلين باشتراط إذف الدكلة للجهاد، سيئل عن حكم الجهاد في العراؽ، فقاؿ 
حكم ! فقيل لو: إنهم يشترط لو إذف اإلماـ، فقيل لو إف اإلماـ ىو الحاكم الصليبي، قاؿ فليستأذنوا مجلس ال

نوابو ثم إف أكثرىم ركافض متحالفين مع الصليبيين ! فقاؿ: سقط عن العراقيين الجهاد إذان، فقيل لو: أليس ىذا 
 اىػ.لم تر !! مذىب القاديانية؟! قاؿ المفتي للمعترض: اسكت كإال بلغنا عنك كلي األمر !!! كعش تر ما

ز تركو، كأف اشتراط إذف الحاكم في أصل جهاد الدفع غير صحيح إذا تبين أف جهاد الدفع كاجب ال يجو     
كغير معتبر، فإف من يمنع من الجهاد يعتبر ْائنا ال يصلح أف يحكم المسلمين، كإف منع من جهاد العدك الصائل 
 كحارب المجاىدين فإنو يكفر ألنو منع من جهاد الدفع المتعين كىو بفعلو يمٌكن العدك من أرض المسلمين كال
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فرؽ بينو كبين من يمنع من أداء الصبلة المفركضة، كإذا كاف حكم الطائفة الممتنعة عن إلتزاـ جهاد الكفار جهاد 
الطلب ْارجة عن اإلسبلـ كما حكى ذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، فكيف الحكم فيمن لم يقتصر على االمتناع 

 اهلل عليو من نصرة إْوانو المسلمين؟ بل جاكز ذلك إلى المنع كمعاقبة كل من أراد أداء ما افترضو
 أف الحاصل من الحكاـ اليـو في ىذه المسألة كفر من كجوه : كالمقصود    

إنكار مشركعية جهاد الطلب بدليل ما تكلموا بو، كحتى لو لم يتكلموا بذلك فإف قرائن الحاؿ تدؿ  الوجو األكؿ/
 على ذلك داللة كاضحة.

 ع كيدؿ على ذلك أمور:جهاد الدف إلغاء الوجو الثاني/
: امتناعهم من إقامتو مع أنو فرض عين كقد حكى شيخ اإلسبلـ اتفاؽ العلماء على كفر من امتنع عن األكؿ    

شيء من شرائع اإلسبلـ الظاىرة، كحجتهم في ذلك إجماع الصحابة رضي اهلل عنهم على كفر كرٌدة الممتنعين من 
 أداء الزكاة.

فأيٌما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفركضات، أك الصياـ، »...رحمو اهلل:  ةشيخ اإلسبلـ ابن تيمي قاؿ
، أك عن  أك الحج، أك عن التزاـ تحريم الدماء، كاألمواؿ، كالخمر، كالزنا، كالميسر، أك عن نكاح ذكات المحاـر

اتو التي ال عذر التزاـ جهاد الكفار، أك ضرب الجزية على أىل الكتاب، كغير ذلك من كاجبات الدين كمحرم
 فإف الطائفة الممتنعة تقاتل عليها كإف كانت مقٌرة بها،ألحد في جحودىا كتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها، 

كىذا مما ال أعلم فيو ْبلفان بين العلماء، كإنما اْتلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترؾ بعض 
ألذاف كاإلقامة، عند من ال يقوؿ بوجوبها كنحو ذلك من الشعائر، ىل السينن كركعتي الفجر ]أم سنة الفجر[ كا

تيقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أـ ال؟ فأٌما الواجبات كالمحرمات المذكورة كنحوىا فبل ْبلؼ في القتاؿ 
]مجموع اىػ.هم ْارجوف عن اإلسبلـف.العلماء ليسوا بمنزلة البغاة. كىؤالء عند المحققين منعليها، 

 [.َّٓ،صِٖلفتاكل،جا
 : استمرارىم في المفاكضات مع أىل الغدر كالخيانة، كاعتبار ذلك ىو السبيل الوحيد إلْراجهم.الثاني    
: عدـ إعدادىم لؤلمة ال حٌسان كال معنى لجهاد الدفع فضبلن عن جهاد الطلب، كلو كانوا ملتزمين حقيقة الثالث    

رل جهدىم إلعداد األمة للجهاد، كلكن الواقع منهم ْبلؼ ىذا، بالجهاد كلكن تركوه لضعفهم لبذلوا قصا
كالملتـز بالشيء حقيقة إف عجز عنو سعى في إيجاد القدرة على إقامتو، أما أف يمتنع من فعل المأمور كيعرض عن 

 أسباب إقامتو ثٌم يقوؿ أنا ملتـز بو فإنو ييكٌذب نفسو بنفسو.
.: تجريم المجاىدين كاعتبار جهالرابع      ادىم معيقان لعملية السبلـ المزعـو
: منعهم المسلمين من أداء ما افترضو اهلل عليهم من إغاثة إْوانهم كإْراج العدك الصائل من الخامس    

ديارىم، كمعلـو أٌف المسلمين الذين غزاىم الكفار لو لم تحصل الكفاية بهم في إْراج العدك الصائل كجب على 
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نفير إليهم حتى تحصل الكفاية، كالذم يمنع المسلمين من النفير لنجدة إْوانهم من بجوارىم من المسلمين ال
يمنعهم مما فرضو اهلل عليهم، كال فرؽ بينو كبين من يمنع المسلمين من أداء الصبلة المفركضة، فكلهم يمنع من 

 كافر.فهو   مأداء ما افترضو اهلل على عباده، كمن منع المسلمين من أداء ما افترضو اهلل عليه
أف منع الحكاـ لرعاياىم من الخركج للجهاد داْله ضمن المواالة كالمظاىرة للكفار على  الوجو الثالث/

المسلمين، فهم أعانوا الكفار على المسلمين، كحموا ظهور الكفار بمنع المجاىدين من الخركج لقتالهم، فهذا 
ن التي تقٌدـ حكمها في الشبهة السابقة، كقد الفعل في الحقيقة ىو داْل ضمن صور إعانة الكفار على المسلمي

سبق أف نقلتي كبلـ ابن تيمية رحمو اهلل في الردء كأٌف حكمو حكم المباشرة، فالذم يحمي ظهور الصليبيين الذين 
يقاتلوف المسلمين كيكوف ردءان كدرعان لهم حكمو حكم الصليبيين المقاتلين، فالذم يحمي الجيش حكمو حكم 

ش إنما يتمكن من اإلقداـ على القتاؿ كاالستمرار عليو إذا ضمن حماية ظهره، كىؤالء الحكاـ الجيش ألٌف الجي
 حين يمنعوف األمة من الخركج لقتاؿ الكفار يحموف ظهورىم، فحكمهم حكم أكلئك المعتدين.

كأنهم بذلك  فإف قيل: إٌف الحكاـ إنما يمنعوف شعوبهم من الخركج إلى الجهاد لئبل يصل الضرر إلى شعوبهم،    
 إنما يريدكف مصلحة شعوبهم.

 الجواب من كجوه:    
، كالضرر الواقع على المسلمين : أٌف إغاثة المسلمين كاجبة، كالمصلحة في فعل ما أكجبو اهلل علينااألكؿ     

، فبل يقيني كترؾ نصرتهم مفسدة يقينية، كأما كصوؿ الضرر على الدكؿ التي تقف مع المسلمين كتنصرىم ظني
نترؾ األمر اليقيني كالواقع، ألجل أمر ظني متوقع، ىذا إذا ْبل األمر من الوجوب الشرعي كاألمر اإللهي، فكيف 

 .إذا كاف في المسألة نصوص شرعية توجب نصرة المستضعفين كدفع الكافرين الصائلين المعتدين؟!
يخذلكم فمن ذا الذم ينصركم من : أف ْذالف المسلمين المستضعفين سبب لخذالف اهلل لنا، }كإف الثاني    

 بعده{.
: أٌف الحقيقة في منع الحكاـ من نصرة المستضعفين إنما ىو من أجل حكمهم ككراسيهم، كليس ْوفان الثالث    

 ، كيدؿ على ذلك أمراف:كدنياىم المسلميندين على سبلمة 
ؼ على سبلمة المسلمين من يعين أ/ أنهم ىم الذين يعينوف الكفار على احتبلؿ أراضي المسلمين، فكيف يخا   

الكفار عليهم؟ كىل تنعم الشاة كسط الذئاب، كصدؽ صلى اهلل عليو كسلم حين أْبر أنو في آْر الزماف)يؤٌمن 
 الخائن، كييصٌدؽ الكاذب(.

ب/ أنهم لو ْافوا على المسلمين ألعدكىم كأْرجوىم لقتاؿ األعداء ألف اجتماع المسلمين يزيد قوتهم     
 ٌكىم بإذف اهلل، كتفٌرؽ المسلمين يجعلهم لقمة سائغة للكفار.كيدحر عد
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فإف قيل: إٌف ْركج المسلمين للجهاد يتسبب في تسلط الكفار على ببلد أْرل ككوف المأساة في بلد أك     
 بلدين أىوف من كونها في أكثر من ذلك!!

ور األبيض( فإف من المعلـو أف العدك يقصد فأقوؿ: ما أجدر ىذا القوؿ بالمثل القائل:) أيكلتي يـو أيًكل الث    
السيطرة على جميع الببلد اإلسبلمية ْاصة منها دكؿ النفط، كىو يسيري بطريقة األكل من األطراؼ حتى الوصوؿ 
إلى القلب كالمركز، كأىم شيء عنده ىو حصار الحرب في منطقة إثر منطقة حتى يتسٌنى لو أكل جميع الدكؿ 

 ىذه الحدكد بين الدكؿ لكي تنحصر كل دكلة بمحيطها، كتنشغل بشأنها عن غيرىا.لقمة لقمة، لذلك رسمت 
كالعمل الصحيح تجاه ىذا المخطط ىو حشد قوة األمة في أكؿ نقطة بدأ بها العدك لدفعو كصده عن مواصلة     

رىا فإف سيره، كتدمير مخططو من أكؿ ْطوة، كىذا مشاىد بحمد اهلل في العراؽ كأفغانستاف كالشيشاف كغي
تصدم المجاىدين للعدك في أكؿ طريقو كتكبيده الخسائر الفادحة في األركاح كالعتاد كاف من أعظم األسباب في 
لط أكراقو كفشل مشركعو، كىذا بقياـ ثلة قليلة من شباب األمة بهذا العمل الجليل  توقف العدك عن زحفو ْك

ذا فتح الباب لشباب األمة ليخوضوا حرب رغم ما يواجهوف من تضليل كتخذيل كحصار كمطاردة فكيف إ
 اإلسبلـ مع الحملة الصليبية الصهيونية؟

كترؾ المسلمين للجهاد لن يدفع عنهم عدكىم بل سوؼ يأتي الدكر عليهم بعد إْوانهم، كإنما ييدفع كيد     
مؤمنين عسى اهلل أف األعداء بالجهاد كالقتاؿ، كما قاؿ تعالى:}فقاتل في سبيل اهلل ال تكلف إال نفسك كحٌرض ال

 يكٌف بأس الذين كفركا كاهلل أشٌد بأسان كأشٌد تنكيبل{.
كالعدك إذا رأل تكاتف المسلمين كترابطهم كتناصرىم فيما بينهم، كرأل عـز المسلمين على قتاؿ كل من أراد     

 االعتداء عليهم فإنو سوؼ يخاؼ من االعتداء عليهم كاإلقداـ على حربهم.
الخركج للجهاد يسلط الكفار على دكؿ أْرل، فإٌف تقٌطع قوة الكفار كتفرقها في أكثر من  كحتى لو كاف    

مكاف ييسهل القضاء عليهم، من جهة تفرقهم، كمن جهة اجتماع المسلمين عليهم، بخبلؼ تركهم فإٌف ذلك 
 يساعدىم على استجماع قوتهم، كترتيب أكضاعهم، كتأسيس قواعدىم، كاألماف على ظهورىم.

ال أظنو يخرج ممن يذكؽ ألم الحرب كذؿ االحتبلؿ  -كىو عدـ ْركج الشباب للجهاد -ثيم إف ىذا المنطق    
كمآسي القتل ك التشريد كىدـ المنازؿ كانتهاؾ األعراض، فإٌف ما يحصل للمسلمين في أم مكاف ىو في الحقيقة 

شيخ اإلسبلـ ابن تيمية] إف أراضي يحصل لنا ألننا بمنزلة الجسد الواحد كلهذا قاؿ من قاؿ من العلماء ك
المسلمين بمنزلة األرض الواحدة[، فإذا كانت األرض المحتلة ىي أرضنا كاألعراض المنتهكة ىي أعراضنا 

 كاألمواؿ المسلوبة ىي أموالنا فكيف نقوؿ إف انحصار المأساة في موضع أىوف من انتشاره في مواضع؟
أرض المسلمين كجب على أىل تلك البلد مدافعتهم على التعيين فإذا  ػ كقد ذكر العلماء أف العدك إذا داىم    

لم تحصل بهم الكفاية كجب على من يليهم من المسلمين حتى ييدفع العدك أك يعم الفرض جميع المسلمين، 
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كليس في ىذا تفريق بين ببلد المسلمين كإنما فيو ترتيب للوجوب كالفرضية فاألرض التي دىمها العدك أىلها 
 ركف كالواجب عليهم في دفعو آكد .حاض
ػ ثم لو قاؿ حاكم كل دكلة: إٌف ترؾ العدك في البلد التي احتلها أىوف من الخركج لدفعو كتسليطو علينا لتيًرؾ     

جهاد الدفع كنصرة المظلومين بالكلّْية، كلتمكن العدك من مواصلة زحفو نعوذ باهلل من الخنوع كالهواف، كلهذا 
اء إلى عدـ جواز مبايعة أكثر من ْليفة للمسلمين لما يحصل بذلك من الفرقة كاالْتبلؼ ذىب جمهور العلم

كاالنحياز، كأتمنى لمن يقوؿ بمثل ىذا القوؿ أف يتصور أف األرض التي غزاىا الكفار ىي األرض التي يقيم فيها 
القوؿ أك ىل سيقبل ممن  كالعرض الذم انتهك ىو عرضو كالبيت الذم ىػدـ ىو بيتو ثٌم ىل يجرؤ على مثل ىذا

 يقػوؿ بهذا القوؿ؟؟
 

 الشبهة الخامسة
 محاربة الدين بسجن الدعاة كالمجاىدين كىذا كفر

 قاؿ المؤلف]كالرد على ىذه الشبهة من أكجو :
ير برىاف ىو الواقع المشاىد ُ / أف أكثر الذين ذىبوا إلى الجهاد كعادكا لم يسجنوا كلم يمسوا بسوء، ْك

 كىو أكضح من أف يمثل عليو، فلو كاف ىذا ىو سبب السجن لما ترؾ ىؤالء.الذم نعايشو، 
كانوا يدعوف كيحثوف على الجهاد   –رحمهما اهلل  –/ أف علماء السنة الكبار كاإلماـ ابن باز كابن عثيمين ِ

 األفغاني األكؿ، كلو كاف السبب ما تزعم لكانوا أكلى بالسجن ىم كطبلبهم السائركف على طريقتهم.
كقفت مع الجهاد األفغاني األكؿ كقفة مشرفة كصدعت بالتأييد حتى  –حماىا اهلل  –/ أف الدكلة السعودية ّ

 في ىيئة األمم المتحدة.
كإليك مقتطفات من كلمة صاحب السمو الملكي األمير سلطاف بن عبدالعزيز في ىيئة األمم المتحدة التي 

ىػ في الجمعية العامة لؤلمم المتحدة: إننا من على َُْٔ/ُ/ُٕ ألقاىا نيابة عن ْادـ الحرمين الشريفين بتاريخ
ىذا المنبر نعرب عن ارتياحنا لموقف الواليات المتحدة األمريكية المؤيد للشعب األفغاني في حقو في تقرير 
مصيره.. كما نعرب عن ارتياحنا لموقف االتحاد السوفيتي المؤيد للشعب الفلسطيني في حقو في تقرير مصيره، 

ال أف مؤازرة االتحاد السوفيتي للقضية العربية كتأييده للحق العربي في فلسطين ال يبرر إطبلؽ يده في أفغانستاف إ
كاحتبللها عسكريان كسلب الشعب األفغاني استقبللو ككرامتو.. كما أف معارضة الواليات المتحدة لبلحتبلؿ 

شعب األفغاني ال يبرر دعمها غير المحدكد كغير السوفيتي ألفغانستاف كمطالبتها بمنح حق تقرير المصير لل
المشركط إلسرائيل كعدـ تأييدىا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسو كإقامة دكلتو على أرضو، 

 كيجب على الواليات المتحدة تأييد الحق كالعدؿ كالشرعية الدكلية.
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استمرت باالكتفاء بإصدار القرارات إف مصداقية ىذه المنظمة معرضة لبلىتزاز إذا ىي  –ثم قاؿ  –
كالتوصيات، لقد حثت األمم المتحدة كأدانت بما فيو الكفاية كمع ذلك لم تتحقق التسوية الشاملة كالعادلة لهذه 
القضية ) قضية فلسطين (، كنتساءؿ بعد ذلك ىل بقي أماـ األمم المتحدة سول دفع ىذا اإلجماع من مستول 

الملموس للوصوؿ إلى تلك التسوية. إف ىذه المنظمة لم يعد أمامها من ْيار سول  اإلدانة إلى مستول اإلجراء
 استرجاع مصداقيتها كالتأكيد عليها بإعطاء قراراتها صفة الجدية كال جدية دكف تنفيذ.

إف ما حدث في أفغانستاف لهو مؤشر ْطير لما يمكن أف يحدث في العالم، كالعالم الثالث  –ثم قاؿ  –
إذا استمر ىذا التوجو دكف كقفة حاسمة من المجتمع الدكلي. فمن يدافع عن شعوب دكؿ العالم بصفة ْاصة، 

الثالث إزاء احتبلؿ مباشر مماثل لما تعرضت لو الشقيقة أفغانستاف. لقد دْل التواجد السوفيتي في أفغانستاف 
هم كببلدىم كحقوقهم. كلقد عامو السادس كما زاؿ المجاىدكف األفغاف يخوضوف حرباىِن ضارية دفاعان عن دين

بذلت منظمة المؤتمر اإلسبلمي جهودان مكثفة إلزالة مظاىر القهر كاالحتبلؿ التي تعرض لها الشعب األفغاني 
ليتمكن من تحرير إرادتو كتأمين حقو في الحرية كاالستقبلؿ، كما بذلت منظمة األمم المتحدة جهودان مشكورة 

العربية السعودية إذ تؤيد تلك المساعي، فإنها تلفت النظر إلى أف أية  إليجاد حل لهذه القضية. إف المملكة
جهود تبذؿ في ىذا اإلطار البد كأف تأْذ بعين االعتبار حقوؽ المجاىدين األفغاف كمطالبهم، كىي إذ تحيي 

يرتضيو  أكلئك المجاىدين، فإنها تؤيد تأييدان كامبلن مطالب الشعب األفغاني بالجبلء عن أراضيو كإقامة حكم
 ُُّلنفسو يحافظ بو على حياده كيحفظ عقيدتو ا.ىػ

ىل يقاؿ لمن ىذا موقفهم إنهم يسجنوف المجاىدين، كألنهم مجاىدكف  –أىل اإلنصاؼ  –فباهلل عليكم 
بعض الدعاة كالقادمين من  –حماىا اهلل  –يقولوف: ربنا اهلل !!؟ إذان بقي أف نتساءؿ: لماذا سجنت دكلة التوحيد  

 ألفغاني ؟الجهاد ا
السبب ىو أف كثيران من الشباب الموحد لما جاء إلى أرض أفغانستاف للجهاد كالدفاع عن أرض المسلمين 
تلقفتهم أيدو تكفيرية مفسدة تسعى إلى إفساد أفكارىم كالتلبيس عليهم تجاه علمائهم ككالتهم، فتحاكؿ إقناعهم 

بكفر علمائهم، كليس ىذا تقوالن كافتراء بل ىو ما  بفساد علمائهم ككفر حكامهم، كالبعض يحاكؿ إقناعهم حتى
ق مركران بتفجير ُُْٕدلت عليو الوقائع كأقر بو القائموف بالتفجيرات في ببلد التوحيد بدءان بتفجير العليا عاـ 

 شرؽ الرياض ثم مجمع المحيا .
فت سبب سجن ببلد إذا عرفت حاؿ بعض الشباب المشاركين في الجهاد بعد ذىابهم إلى أرض أفغانستاف عر 

 التوحيد لهم. ككما قيل: إذا عرؼ السبب بطل العجب.
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كبهذا تعرؼ أف اتهاـ ببلد الحرمين بأنها تسجن المجاىدين كالدعاة كىي في الواقع إنما تسجن أصحاب 
األفكار الفاسدة الشاذة عرفت أف ىذا اإلطبلؽ من جنس إطبلؽ اللفظ المجمل ليتم لبس الحق بالباطل، كما 

نيع أىل البدع في كل زماف كحين ؛ لذا إذا سمع ىذه المقولة من ال دراية لو استقر في نفسو أف ببلد ىو ص
 .-قاتل اهلل الظالمين  –الحرمين عدكة لئلسبلـ كالمسلمين 

: كالدركس في المساجد قائمة إال من حصل منو  –رحمو اهلل  –قاؿ شيخنا محمد بن صالح العثيمين 
 .[ُُْتنة، فهنا البد أف يمنع الشر أك ما ىو من أسباب الشر ا.ىػمخالفة، أك ْشي منو ف

أقوؿ: إننا ال نكفر الحاكم الذم يظلم كيسجن العلماء كالدعاة، كال أدرم كيف رمانا المؤلف بهذه التهمة، 
كلكن الحقيقة التي ْفيت على المؤلف أٌف سجن المجاىدين كالعلماء كالدعاة الذين يدعوف األمة إلى جهاد 

دك الصائل، كيبينوف لؤلمة مخططات العدك، إنما ىو ضمن حملة المناصرة كالمعاكنة للكفار على المسلمين، الع
فهؤالء الحكاـ أمدكا العدك بالنفط كالمعونات اللوجستية كفتحوا لهم أراضيهم لينطلقوا منها كحموا ظهور الكفار 

ل أك بالماؿ، كىذا داْل ضمن حكم المواالة كمنعوا المسلمين من جهادىم سواء بالسبلح أك بالكلمة كالفتو 
كىي جزء من المواالة الحاصلة من ىؤالء الحكاـ للكفار، فهذه الشبهة كالتي قبلها داْلتاف في حكم مواالة 
الكفار على المسلمين التي بينا حكمها في الرد على الشبهة الثالثة؛ ألنهما صورتاف من صور المواالة الحاصلة 

.  اليـو
 كره من كبلـ سلطاف بن عبد العزيز فإنني أقف معو عدة كقفات:كأما ما ذ 

الوقفة األكلى/ من المعلـو لدل كل عاقل مطٌلع على األحداث، أف الحرب األكلى في أفغانستاف كالتي كانت 
بين المسلمين كالركس، كاف انتصار الركس على المسلمين فيو ضرر بالغ على أمريكا ألف الركس لو غلبوا على 

الببلد فإنهم كانوا سيواصلوف زحفهم نحو الجزيرة أكبر منبع للنفط في العالم كمعلـو أف النفط في الجزيرة تلك 
يذىب جزء كبير منو إلى أمريكا، فوقفت أمريكا مع األفغاف كأمرت حلفاءىا بالوقوؼ مع األفغاف لصد العدكاف 

فوقفت الدكؿ العميلة ألمريكا مع المجاىدين الركسي الذم لو تيًرؾ لربما ىدد االقتصاد األمريكي بريٌمتو، 
لمصالحهم الخاصة، كىذا ال يينقص من قدر كجهاد المسلمين الذين ْرجوا لنصرة دين اهلل كحماية أراضي 
المسلمين كالدفاع عن دمائهم كأعراضهم، كلكن تقاطعت المصالح ككله يجازل بحسب نيتو، كىذا الكبلـ ليس 

 لواقع أظهره كأكضحو كىذا ما سأبينو في الوقفة الثانية.من التدْل في النوايا كلكن ا
الوقفة الثانية/ بعد انتهاء الحرب في أفغانستاف شعرت أمريكا بأف النفط الذم يأتيها من أرض الجزيرة معرض 
للخطر، كأرادت أف تحميو بنفسها فاصطنعت الحرب الخليجية لتتواجد في المنطقة بطريقة ال يشعر معها 
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ها أتت من أجل مصالحها كإنما جاءت من أجل حماية أىل الجزيرة، فجاءت إلى الجزيرة بطريقة المسلموف أن
ماكرة مدركسة كأقامت قواعدىا في المنطقة تحت غطاء حماية الجزيرة، كساعدىم على ذلك الحكاـ الخونة 

عٌدكا جيشان لحماية أعظم ثغور الذين أباحوا ببلد الحرمين لعاىرات الرـك كشيٌذاذ النصارل، كىم إلى يومنا ىذا لم يي 
 اإلسبلـ، بل جعلوه تحت حماية أسيادىم األمريكاف.

الوقفة الثالثة/ إف كانوا صادقين في نصرة اإلسبلـ فلماذا لم يتركوا المسلمين يخرجوف ليجاىدكا في فلسطين 
 كيطردكا المحتل الصهيوني؟

ح شاىدو على عمالة ىؤالء الحكاـ ألمريكا، كما حصل في الفترة األْيرة من األحداث في فلسطين لهو أكض
فعندما فازت حماس في االنتخابات جاءت زنجية البيت األبيض)كوندا ليزا رايس( إلى دكؿ الخليج كمنعتهم من 

لديها ما تصرفو على كزرائها، كىذه الدكؿ تشاىد ذلك  دٍ عي أم دعم لحماس كحوصرت حكومة حماس حتى لم يػى 
يزد أكلئك الحكاـ على أف يتفٌرجوا على المسلمين في غزة كىم يموتوف بسبب كال تتكلم ببنت شفة، كلم 

الحصار، ثم كقعت الحرب الجائرة الظالمة على غٌزة العزة كاإلباء كىيدمت المنازؿ على أىلها كقتل األطفاؿ 
م يحركوا كأكلئك الحكاـ الخونة يركف المسلمين ييذبحوف كاألطفاؿ كالنساء يستنجدكف فل ،كالنساء كالشيوخ

كلم يقتصركا على ْذالنهم للمسلمين بل منعوا شباب األمة األباة من دْوؿ غٌزة لنصرتها كما فعل حاكم  ،ساكنان 
مصر المخذكؿ المرذكؿ حين أغلق معبر رفح حتى منع النساء الضعيفات من دْوؿ مصر، كمع ذلك يعتبره عبد 

 اكم المحتـر العاقل كالمبجل.اهلل بن عبد العزيز طاغوت الجزيرة الشقيق المقدـ كالح
 لماذا ىذا التخاذؿ؟

 ال شٌك ألنو يحصل برضى أمريكا بل بتأييدىا.
لماذا حٌرضوا على الجهاد في أفغانستاف كدعموه كحرضوا شباب األمة على الخركج إلى أفغانستاف لحرب 

ج لقتاؿ أمريكا؟ أليست الركس، ثٌم حاربوا المجاىدين في أفغانستاف ضد أمريكا كمنعوا المسلمين من الخرك 
ن الجهاد السابق لدفع العدكاف كىذا الجهاد كذلك نستاف؟ أليس شعبها ىو شعبها؟ ألم يكأفغانستاف ىي أفغا

 لدفع العدكاف؟ إذان فلماذا ىذه االزدكاجية المتضاربة كالمتناقضة؟!
ة أمريكا كبما أنها عدكة إنها ببل شك من أجل تغير العدك، ففي الحرب األكلى كاف المعتدم ركسيا كىي عدك 

 أمريكا فهي أيضان عدكة عمبلئها كحلفائها!
كفي الحرب الثانية كاف المعتدم أمريكا كىي سيدة الحكاـ العمبلء كبالتالي سيقفوف معها ألف عدك أمريكا 

ىدين عدكىم، فلما كاف الركس أعداء أمريكا كقفوا مع المجاىدين نصرة ألمريكا، كلما كانت أمريكا عدكة المجا
 كقفوا مع أمريكا ضد المجاىدين نصرة ألمريكا، فهم أنصار أمريكا كعمبلؤىا.



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

296 

ثٌم إف كانوا صادقين في نصرة المسلمين فلماذا أعانوا الشيوعيين في اليمن عندما أكشكوا على السقوط 
 كاالنهيار؟

 داف؟إف كانوا صادقين في نصرة اإلسبلـ فلماذا أعانوا النصارل المتمردين في جنوب السو 
إف كانوا صادقين في نصرة اإلسبلـ فلماذا كقفوا مع الحكومات الكافرة المرتدة ضد إْواننا الصادقين  
كوقوفهم مع الحكومة اللبنانية النصرانية ضد إْواننا الفلسطينيين البلجئين في مخيم نهر البارد، ككقوفهم مع 

األحمر كأْواتنا في جامعة حفصة، ككقوفهم مع  الحكومة الباكستانية الخائنة ضد إْواننا الشرفاء في المسجد
 ؟؟!ضد إْواننا المجاىدين الحكومة الصومالية العميلة

الوقفة الرابعة/ إف من البديهي كالواضح لدل كل مطٌلع على األحداث أف سبب إعانتهم للمجاىدين في 
أمريكا لم يتجرؤكا على ضربهم، أفغانستاف ألف أمريكا كانت مؤيدة لضرب الركس، كلكن لما كاف اليهود يحتموف ب

كيدؿ على ذلك أيضان أف أمريكا لما أصبحت مؤيدة للركس على قتالهم للمجاىدين في الشيشاف منع ىؤالء 
الحكاـ الشباب من الخركج إلى الشيشاف، كأرضي أفغانستاف ىي نفس األرض التي دعموا فيها المجاىدين ضد 

كالعراؽ كذلك أعانوا صداـ في حربو مع إيراف، ثٌم أعانوا أمريكا على الركس، دعموا فيها أمريكا ضد المجاىدين، 
حربها ضد العراؽ إنها إزدكاجية عجيبة، كبالتالي تعلم أف ىؤالء الحكاـ يدكركف في فلك أمريكا، يميلوف معها 

 .حيث مالت، يوالوف من أجلها كيعادكف من أجلها، كالحبلؿ عندىم ما حللتو أمريكا كالحراـ ما حرمتو
كبعد ىذا نقوؿ للمؤلف: لقد أْرج اهلل لؤلمة شبابان ىم أكبر كأعقل من أف تنطلي عليهم ىذه الخيدع 
كالترَّىات، فإف العناكين الكاذبة البراقة التي يغٌلف بها أىل الباطل باطلهم ال تغيّْر من الحقائق شيئان، }فأما الزبد 

كىذه األباطيل سوؼ تنكشف مع األحداث المتتابعة فيذىب جفاءن كأما ما ينفع الناس فيمكث في األرض{، 
 على األمة كسوؼ تتبين للناس الحقائق، كاهلل غالب على أمره كلكن أكثر الناس ال يعلموف.

بلصة في ىذه الشبهة: أٌف سجنهم للعلماء الصادقين كالدعاة المخلصين كالمجاىدين داْله ضمن  القوؿ ْك
ن بحماية ظهورىم كتكميم أفواه الصادقين الٌداعين إلى جهاد الكفار مواالة الكفار كمظاىرتهم على المسلمي

كذلك بمنع المجاىدين -المحتلين، كقد تبين لك أف حكم الردء حكم المباشرة، فهم بحمايتهم ظهور الصليبيين 
 يكونوف ردءان لهم كيكوف حكمهم حكم الصليبيين. -من قتالهم، كمنع العلماء من التحريض على قتالهم

الشبهة كالتي قبلها ىما في الحقيقة داْلتاف في مسألة مظاىرة المشركين على المسلمين كصورتاف من  كىذه
 صور مظاىرة المشركين على المسلمين.
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 الشبهة السادسة
 التكفير لهذه الدكلة باستحبلؿ الربا فإف تحريم الربا معلـو من الدين بالضركرة 

 فمن استحلو فقد كفر
مؤلف]كجواب ىذه الشبهة أف يقاؿ: الشك أف الربا حراـ كمن كبائر الذنوب، كسبب عظيم من أسباب قاؿ ال

الًَّذينى يىٍأكيليوفى الرّْبا ال يػىقيوميوفى  تدىور االقتصاد كذىاب البركة كتسلط األعداء من الداْل كالخارج قاؿ تعالى 
بَّطيوي الشٍَّيطىا ا يػىقيوـي الًَّذم يػىتىخى ـى الرّْبا ًإالَّ كىمى ا اٍلبػىٍيعي ًمٍثلي الرّْبا كىأىحىلَّ اللَّوي اٍلبػىٍيعى كىحىرَّ في ًمنى اٍلمىسّْ ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم قىاليوا ًإنَّمى

اًلديكفى، بي النَّ فىمىٍن جىاءىهي مىٍوًعظىةه ًمٍن رىبًّْو فىانٍػتػىهىى فػىلىوي مىا سىلىفى كىأىٍمريهي ًإلىى اللًَّو كىمىٍن عىادى فىأيكلىًئكى أىٍصحىا ْى ا  اًر ىيٍم ًفيهى
قىاًت كىاللَّوي ال ييًحبُّ كيلَّ كىفَّارو أىثًيمو   .يىٍمحىقي اللَّوي الرّْبا كىيػيٍرًبي الصَّدى

كال يكوف كفران مخرجان من الملة بمجرد التعامل بو، كىذا مما ال يخالف فيو حتى ىؤالء التكفيريين إال أنهم 
، كىذا تكفير بما لم يكفر اهلل بو كال رسولو صلى اهلل عليو -كما سيأتي   – جعلوه كفران إذا أذف كصرح لو كحمي

 حق هلل، فأين من كبلـ اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم أف ىذا كفر؟ –كما تقدـ   –كسلم، كالتكفير 
م الفاركؽ ليست مبرران شرعيان للتكفير بما ليس مكفران ؛ لذا لما استعظ لكالحماسة كاالندفاع كالعويل كالتهوي

فعل حاطب ككفره بو لم يوافقو على ذلك النبي الكريم  –رضي اهلل عنو كأرضاه  –أبو حفص عمر بن الخطاب 
، كإنو لو فتح الباب للحماسة كالعاطفة لكفرت -كما تقدـ في حديث حاطب   –محمد صلى اهلل عليو كسلم 

م، كلعلو لو ذكر لمتحمس عاطفي أف رجبلن ينفق ْلقان كثيران ممن لم يكفرىم اهلل كال رسولو صلى اهلل عليو كسل
على المباحات كالحراـ من الخمور كالزنا المبليين، كلو طلبت منو صدقة لاير كاحد لما تصدؽ بو، لعل مثل ىذا 

 لو ذكر لو لكفره بحجة أف ىذا الرجل معاند مستكبر كىكذا...
صنفات أىل العلم فأين الدليل على أف مثل كالقوؿ بأف حماية المحـر كفر مفتقر إلى دليل، كىذه دكنكم م

ىذا كفر؟! بل دلت األدلة على أف المحرمات ليست كفران إال إذا كانت على كجو كفرم كاإلباء كاالستكبار 
كاإلعراض كالجحود، كىذه ألفاظ شرعية بينتها الشريعة ككضحها أىل العلم، كلم يجعلوا للحماسات فيها مدْبلن، 

ار أك اإلعراض آثم إال إذا كاف عارفان بمدلوؿ ىذه األلفاظ شرعان على طريقة أىل العلم فالمكفر ألجل االستكب
 الراسخين، كإال صار متكلمان في العلم بجهل، كالمتكلم في العلم بجهل ال يضر إال نفسو.

انو. كما أكثر الخائضين في ىذه المسائل بجهل، كمن أمثلة ذلك عبثهم بمدلوؿ لفظ )االلتزاـ( كما تقدـ بي
كلو سألت أحدىم عن رجل شراب للخمر كثير الزنا قد جعل حرسان يدافعوف عنو إذا جاءه رجاؿ الحسبة، فهل 
مثل ىذا يكفر ألجل أنو حمى الحراـ ؟! فما ىم قائلوف ؟ ألم يقرؤكا في كتب االعتقاد السلفية ألئمة السلف 

ا لم يستحلو، ردان منهم على الخوارج كالمتأثرين الماضين أف أىل السنة ال يكفركف أحدان من أىل القبلة بذنب م
 بهم؟
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فليتق اهلل ىؤالء من صنيعهم كاعتقادىم، كليعلموا أف الخطأ في العفو ْير من الخطأ في العقوبة، كلعلي أشير 
إشارة ْفية يفهمها أكلو األلباب دكف غيرىم في موضوع الربا، كىي علة أصناؼ الربا الستة في حديث عبادة 

 كغيره.
: ىل كجود بعض المعاصي من الكبائر في ىذه الببلد   - رحمو اهلل –سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 

 كالبنوؾ الربوية يجوز الخركج على كالة األمر كعدـ طاعتهم ؟
: كجود المعاصي ال يجوز الخركج، كجود المعاصي من الوالي كمن الرعية ال يجوز الخركج على كالة فأجاب

ن يجب األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر، كعلى كالة األمور أف يجتهدكا في إزالة المنكر، كأف األمور، كلك
يتقوا اهلل كأف يجتهدكا في إزالة المنكر بالطرؽ الشرعية، كعلى العلماء المناصحة كعلى أفراد الرعية تقول اهلل 

كىاٍلميٍؤًمنيوفى  مر بالمعركؼ كما قاؿ عز كجل كاالستقامة كالحذر من المنكر كالتواصي بترؾ المنكر، كالتواصي باأل
هىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر  ، أما شق العصا أك الخركج على كالة كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو يىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍ

 ُُٓا.ىػ األمور بسبب المعصية الربا كغيره، فهذا من دين الخوارج من أعماؿ الخوارج..
ىناؾ من يدعو الشباب كبخاصة في  –كفقكم اهلل  –: فضيلة الشيخ سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزاف

االنترنت إلى ْلع البيعة لولي أمر ىذه الببلد، كسبب ذلك لوجود البنوؾ الربوية ككثرة المنكرات الظاىرة في ىذه 
 الببلد. فما توجيهكم حفظكم اهلل.

ـ باطل كال يقبل، كىذا يدعو إلى الضبلؿ، كيدعو إلى تفريق الكلمة، كىذا يجب توجيهنا أف ىذا كبل فأجاب:
اإلنكار عليو، كيجب رفض كبلمو كعدـ االلتفات إليو ألنو يدعو إلى باطل يدعو إلى منكر كيدعو إلى شر كفتنة. 

 [ُُٔا.ىػ
نو ال يكفر بارتكاب أقوؿ: ال شك أف الربا من كبائر الذنوب، كأف المرابي فاسق محارب هلل كرسولو، كلك

 معصية الربا ما لم يستحل،
كالمؤلف ذكر بعض الفتاكل التي تحٌرـ الخركج على الحاكم إذا تعامل بالربا ، كنحن ال نخالفو في ذلك، 
كنقوؿ إف الحاكم المسلم لو تعامل بالربا مع إقراره بحرمتو فإنو ال يكفر بذلك كال يجوز الخركج عليو من أجل 

ع من الحكاـ ْبلؼ ىذه الصورة، فإف الواقع من الحكاـ في ىذه المسألة ىو االستحبلؿ، ذلك، كلكن الواق
 كبياف ذلك بأمور:

 أكالن: قىػٌننوا في الدستور اإلذف بالتعامل بو.
 ثانيان: حموا البنوؾ الربوية.
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 شريط أىداف الحمالت اإعالمية لد حكام وعمما  بالد الحرمين.   
116

 المرجع السابق.  
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 ثالثان: أنعشوىا حين أك شكت على اإلفبلس.
 رابعان: ألزموا العميل بتسديد القركض الربوية.

 ْامسان: نزعوا من المحاكم الشرعية أحقية الحكم في الربا كأحالوا الحكم فيها إلى المحاكم التجارية.
 سادسان: أعطوا الشعب كامل الحق في التعامل بو كالدْوؿ فيو.

سابعان: لم يعتبركا المتعامل بالربا مجرمان بل اعتبركا فعلو موافق للنظاـ داْل في مظلتو كبالتالي ىو عندىم 
 حتـر للنظاـ لم يفعل ْطأن فضبل عن استحقاؽ العقوبة.م

كبهذه القرائن يظهر الحكم كىو االستحبلؿ، فإنو كما بٌينا سابقان أف االستحبلؿ ال يشترط أف يكوف باللساف، 
بل قد يكوف االستحبلؿ بالفعل بدليل القرائن المحيطة بو، كالدليل على ذلك ما ركاه أصحاب السنن عن البراء 

زب رضي اهلل عنو قاؿ: رأيت ْالي يحمل الراية، فقلت لو إلى أين؟ فقاؿ: أرسلني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو بن عا
 كسلم إلى رجل تزكج امرأة أبيو أف أضرب عنقو كآْذ مالو.

ذا النكاح كاف ذلك ػكلكن لما نكحها كأعلن ى ،ة األب كبيرة من الكبائر كليس بكفرػكمعلـو أف نكاح زكج
 صلى اهلل عليو كسلم د، كيدؿ على ذلك أنوػاستحبللو، كعاملو النبي صلى اهلل عليو كسلم معاملة المرتدليبل على 

ذ مالو، كلو كاف قتلو حدان كليس ردةن لكاف مالو لورثتو، كلكن لما أمر بأْذ مالو تبين أنو قتلو ردة، ػأمر بقتلو كأْ
ن ػأف القرائن التي أحاطت بالتعامل بالربا أكثر كأكضح مً  كلو نظرنا إلى القرائن التي أحاطت بالقضيتين لتبين لنا

 و كجو من كٌفر الحكومة من جهة الربا كىو االستحبلؿ.ػذا ىػالقرائن التي أحاطت بذلك النكاح، ى
 في شرح ىذا الحديث: "إف ذلك المتزكج فعل ما فعل على االستحبلؿ، كما قاؿ اإلماـ الطحاكم رحمو اهلل

 جاىلية، فصار بذلك مرتدان،فأمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف يفعل بو ما يفعل بالمرتد.كانوا يفعلوف في ال
 [.ُْٗ/ّ] شرح معاني اْلثار 

 تقطعيا من قطعيا ْالف من بقتل يأمر أف لئلماـ يجوز أنو على دليل كالحديث:كقاؿ في تحفة األحوذم
 حمل من بد ال كلكنو(  النساء من آباؤكم نكح ما واتنكح كال)  يقوؿ تعالى اهلل فإف المسألة كهذه الشريعة

 نػم كذلك مستحبل كفعلو ريمػبالتح عالم بقتلو كسلم عليو اهلل صلى أمر الذم الرجل ذلك أف على الحديث
 .[ْٖٗ،صْفة األحوذم،جػحػ]ت .يقتل كالمرتد الكفر وجباتػم

 المصطفى من بمشهد عليو وػدامػإق ذلك من كأعظم عليو محرما فرجا إتيانو كالثانية:كقاؿ في فيض القدير
 نصا كتابو في عليو كنص حاؿ بكل عليها العقد الشارع حـر من على النكاح عقد وػكإعبلن كسلم عليو اهلل صلى

 كجحود الدين عن بوء جا فيماصلى اهلل عليو كسلم  لمحمد تكذيبو على دليل ففعلو ،شبهة كال تأكيبل يقبل ال
 بقتلو أمر ثم فمن ضنق لذلك فإظهاره عهد لو كاف كإف ردة فهو أسلم قد افك فإف تنزيلو في الحكمة
 [.ََُ،صٔ.]فيض القدير،جبالسيف
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 كالحقيقة في مسألة الربا الذم كقعت فيو الدكلة السعودية كغيرىا أنها داْلة ضمن ثبلث صور كفرية كىي:
 األكلى/ التشريع مع اهلل.

 ـر اهلل.الثانية/ االمتناع من التزاـ تحريم ما ح
 الثالثة/ االستحبلؿ.

: فإٌف الحاكم كمستشاركه كضعوا دستوران لنظاـ الدكلة ككضعوا فيو ػ فالصورة األكلى كىي التشريع مع اهلل
تشريعات كأنظمة على أساسها يسير أمر الدكلة، كمن التشريعات التي كضعوىا أنظمة البنوؾ كصور التعامل فيها، 

عت لو أنظمة تكفل طرؽ التعامل بو، كأذنت كسمحت بالتعامل بالربا كىذا تشريع فشٌرعت التعامبلت الربوية ككض
مخالف لحكم اهلل تعالى بل مضادّّ لو، كتحليل لما حٌرـ اهلل، ألنٌو عندما يأذف في ذلك فإٌف ذلك يعني أف الشعب 

بلت مجرمان أك آثمان في لو الحرية الكاملة في الدْوؿ في التعامبلت الربوية، كال يكوف الداْل في تلك المعام
ـٌ فضبلن  نظاـ الدكلة ألنو فعل شيئان مشركعان حسب النظاـ، كبالتالي ال يكوف المرابي في نظاـ الدكلة مستحقان للذ
عن العقوبة، كال يحٌق للمحاكم الشرعية أف تحكم عليو ألنو فعل ما ىو مشركع لو حسب النظاـ، بل إٌف المجـر 

يدفع الزيادات الربوية التي تعاقد عليها مع البنك، لذلك يكوف مستحقان للعقوبة في نظاـ الدكلة ىو الذم ال 
 كالسجن حتى يؤدم تلك الزيادات المتعاقد عليها.

 كال فرؽ بين من يحلل الربا كبين من يحلل الزنا كما في الدكؿ األْرل، فكبلىما تحليل لما حٌرـ اهلل.
يقة متعٌبد للحاكم كشريعتو المخالفة لشرع اهلل، ألٌف التحاكم فالذم يعمل كفق تلك التشريعات يكوف في الحق

فيو معنى الذؿ كالخضوع كاالستسبلـ فالذم يذؿ كيخضع كيستسلم لحكم الحاكم المخالف بل المضاد لحكم 
 اهلل يكوف متعبدان لغير اهلل في التحاكم.

ه قاؿ الشيخ محمد بن إبراىيم آؿ الشيخ رحمو اهلل: ْيضوع الناس كرضْو م لحكم ربّْهم ْضوعه كرضوخه ك
ًلحيكم مىٍن ْلقهم تعالى ليعبدكه فكما ال يسجدي الخلقي إاٌل هلًل، كال يعبدكفى إاٌل إياه كال يعبدكف المخلوؽ، فكذلك 

 يجب أف ال يرضخوا كال يخضعوا أك ينقادكا إالٌ لحيكم الحكيم العليم الحميد، الرءكؼ الرحيم.اىػ
كبهذه النصوص السماكية التي ذكرنا يظهر غاية »...مين الشنقيطي رحمو اهلل تعالى: الشيخ اإلماـ محمد أقاؿ     

الظهور أف الذين يٌتبعوف القوانين الوضعية التي شرعها الشيطاف على لساف أكليائو مخالفة لما شرعو اهلل جل كعبل 
طمس اهلل بصيرتو كأعماه عن على ألسنة رسلو ]عليهم الصبلة كالسبلـ[ أنو ال يشك في كفرىم كشركهم إاٌل من 

نور الوحي... فتحكيم ىذا النظاـ في أنفس المجتمع كأموالهم كأعراضهم كأنسابهم كعقولهم كأديانهم، كفر 
بخالق السموات كاألرض كتمٌرد على نظاـ السماء الذم كضعو من ْلق الخبلئق كلها كىو أعلم بمصالحها 

 [.ِٗٓ،صّ.]أضواء البياف،جان كبيراسبحانو كتعالى عن أف يكوف معو مشرعه آْر علو 
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كلما كاف التشريع كجميع األحكاـ، شرعية كانت أـ  (: ”ُٗٔص) ٕرحمو اهلل في )أضواء البياف( جػقاؿ ك     
كونية قدرية، من ْصائص الربوبية.. كاف كل من اتبع تشريعان غير تشريع اهلل قد اتخذ ذلك المشرع ربان، كأشركو 

 اىػ.“ مع اهلل

كعلى كل حاؿ فبل شك أف كل من أطاع غير اهلل في تشريع مخالف لما شرعو اهلل، فقد (: ”ُّٕ)ص قاؿك     
 “.أشرؾ بو مع اهلل

اإلشراؾ باهلل في حكمو ، كاإلشراؾ بو في عبادتو ، كلها بمعنى كاحد ، ال فرؽ بينهما ألبتة ، فالذم  :كقاؿ     
 ، كالذم يعبد الصنم ،كيسجد للوثن ، ال فرؽ بينهما ألبتة بوجو يتبع نظامان غير نظاـ اهلل ، كتشريعان غير تشريع اهلل

 من الوجوه ، فهما كاحد ، ككبلىما مشرؾ باهلل.
إٌف رفع أحكاـ شرعية من أحكاـ اإلسبلـ معركؼ حكمها من »اهلل تعالى: رحمو الشيخ عبداهلل بن قعود قاؿ 

مخالفة لها بدالن منها كالحكم بها بين الناس  دين اإلسبلـ بالضركرة كإحبلؿ قوانين كضعية من صنيع البشر
 .كحملهم على التحاكم إليها أٌف ذلك شرؾ باهلل في حكمو

 فإف قيل: إٌف الدكلة ال تلـز الناس بالتعامل بالربا.
فالجواب: إٌف المقصود بإلزاـ الناس ىنا ليس ىو أف تيلـز جميع الناس بالتعامل بالربا كلكن المقصود بو إلزاـ  

 تعامل بالربا أف يتقيد باألنظمة المقررة في ذلك.كل من 
 :يكوف على صورتينكإلزاـ الناس بشريعةو ما 

: أف يكوف التشريع الزمان على كل أحد، كىذا كلزـك الصبلة المفركضة فإنها فرض عين على كل األكلى
 مكلف.

ن حصل عنده شرط الفعل، : أف يكوف التشريع في األصل مخاطبه بو كل مكلف، كلكن ال يلـز إال مالثانية
 من ملك النصاب كحاؿ عليو الحوؿ. بها إال ال تجب كال ييلـز كىذا كالزكاة

 ككذلك ىذه األنظمة تيقنَّن كنظاـ للدكلة كلكن ال يلـز بالتقيد بها إال من دْل فيها كباشرىا.
ة االمتناع من التزاـ تحريم كىي االمتناع عن بعض شرائع اإلسبلـ الظاىرة، كفي ىذه المسأل ػ كالصورة الثانية:

الربا، كال نعني بذلك عدـ اإلقرار بحرمتو، فإٌف ذلك معلـو من الدين بالضركرة كجاحده كافر كلو لم يمتنع، كلكن 
المقصود باالمتناع ىنا أف يتعاملوا بو بحرية كال يسعى الحاكم في المنع منو، كيينصح كيؤمر بمنع الربا فيمتنع من 

الممتنع ىو حكمه أجمع عليو الصحابة رضي اهلل عنهم في تكفيرىم لمانعي الزكاة، كقد سبق  االستجابة، كتكفير
 كأف بينتي الفرؽ بين ارتكاب المعصية كاإلصرار عليها كبين االمتناع من تركها مع األمر كالتهديد.
رتكاب ما حرمو كالعلماء عندما يقولوف يجب على كلي األمر تحريم ما حرمو اهلل مقصودىم منع الناس من ا

اهلل؛ ألنو إنما جيعل حاكمان عليهم ليقيم فيهم شرع اهلل، كأعطتو الشريعة سلطة تنفيذية ليقـو بأمر اهلل كيأْذ على 
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يد الظالم، كليس المقصود أف ييقر بالتحريم دكف المنع منو ألف ذلك أمر يشترؾ فيو مع الناس كال يكوف لسلطانو 
كعدـ المنع منو ييقاتل عليو حتى يمنع منو، فكيف بمن لم يقتصر على ترؾ أم قيمو، كإذا كاف تركو للمنكر 

المنكر بل زاد على ذلك بأف يسمح بو كيفتح الباب على مصراعيو لمن أراد ارتكاب الحراـ كالدْوؿ فيو، كىو 
 مع ذلك ال يستجيب لنصح من يأمره بمنع الحراـ بل يطارد الصادقين منهم كيسجنهم.

فأيٌما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفركضات، أك الصياـ، »...رحمو اهلل:  ابن تيميةشيخ اإلسبلـ  قاؿ
،أك الحج،  أك عن  أك عن التزاـ تحريم الدماء، كاألمواؿ، كالخمر، كالزنا، كالميسر، أك عن نكاح ذكات المحاـر

ين كمحرماتو التي ال عذر التزاـ جهاد الكفار، أك ضرب الجزية على أىل الكتاب، كغير ذلك من كاجبات الد
 فإف الطائفة الممتنعة تقاتل عليها كإف كانت مقٌرة بها،ألحد في جحودىا كتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها، 

كىذا مما ال أعلم فيو ْبلفان بين العلماء، كإنما اْتلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترؾ بعض 
لفجر[ كاألذاف كاإلقامة، عند من ال يقوؿ بوجوبها كنحو ذلك من الشعائر، ىل السينن كركعتي الفجر ]أم سنة ا

تيقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أـ ال؟ فأٌما الواجبات كالمحرمات المذكورة كنحوىا فبل ْبلؼ في القتاؿ 
اىػ]مجموع .هم ْارجوف عن اإلسبلـف كىؤالء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة... عليها، 

 [.َّٓ،صِٖالفتاكل،ج
داللة على  :}فبل كربك ال يؤمنوف حتى يحكموؾ ....{كفي ىذه اْلية”الجصاص في )أحكاـ القرآف(:  كقاؿ

سواء رده من جهة  أف من رد شيئان من أكامر اهلل تعالى أك أكامر رسولو صلى اهلل عليو كسلم فهو ْارج من اإلسبلـ
ع من التسليم.. كذلك يوجب صحة ما ذىب إليو الصحابة في حكمهم بارتداد الشك.. أك ترؾ القبوؿ كاالمتنا 

من امتنع عن أداء الزكاة كقتلهم كسبي ذراريهم، ألف اهلل تعالى حكم بأف من لم يسلم للنبي صلى اهلل عليو كسلم 
 اىػ.“ فليس من أىل اإليماف

ا، بل زادت على ذلك اإلذف بالتعامل بو كالحكومة السعودية لم تقتصر على االمتناع من التزاـ تحريم الرب
 كإقراره كحماية البنوؾ المتعاملة بالربا، كإلزاـ العميل بتسديد القركض الربوية، كالكفر بهذا من باب أكلى.

 فإف قيل: إنها تسمح للعلماء كالدعاة في اإلنكار على ىذه المعصية كبياف حرمتها.
تناع بل يزيدىا دْوالن ككلوجان في حكمو، كذلك أٌف العلماء فالجواب: أٌف ىذا ال ييخرجها من مسألة االم

 كالدعاة أنكركا عليها إذنها بالربا كحمايتو كتقنينو، كمع ذلك ىم مقركف بالتعامل بو ممتنعوف من محاربتو كمنعو.
 كلو كانت ملتزمة بتحريمو لما أقرتو كحمتو كشٌرعت األنظمة التي تسمح كتأذف بو.

كال شرعان أف تعلم الحكومة أف اهلل حـر الربا ثم تعارض اهلل في حكمو كتنازعو في تشريعو ال يستقيم عقبلن  إذ
فتأذف للبنوؾ الربوية كتحرسها كتسمح للناس بالتعامل بالربا، كتنػزع من المحاكم الشرعية الحكم في الربا، كتلـز 

 !العميل بما جاء في العقود الربوية، ثم تقوؿ أنا ملتزمة بتحريم الربا!
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كما أٌف الدكؿ التي سمحت بالزنا كأقرتو في نظامها كمنعت من محاكمة مرتكبو بالشرع، تعتبر مغيرة لحكم 
اهلل، محللة لما حـر اهلل، ممتنعة من التزاـ تحريم ما حرمو اهلل، حتى كلو سمحت للدعاة أف يبينوا حكم الزنا، ما 

، فكذلك األمر في كامتنعت من إقامة حكم اهلل في فاعلو داـ أنها أذنت فيو كأقرتػو كامتنعت من تحريمػو كمنعو،
 الربا سواء بسواء، كمن فٌرؽى فعليو بالدليل.

 قد سبق التفصيل فيها. كىي االستحبلؿ ػ كالصورة الثالثة
كلعلو لو ذكر لمتحمس عاطفي أف رجبلن ينفق على المباحات كالحراـ من الخمور كالزنا أما قوؿ المؤلف]

لبت منو صدقة لاير كاحد لما تصدؽ بو، لعل مثل ىذا لو ذكر لو لكفره بحجة أف ىذا الرجل المبليين، كلو ط
 معاند مستكبر[

أقوؿ: إننا بحمد اهلل نفٌرؽ بين الفجور كالمعاصي كبين الجحود كاالستكبار، كالذم يرتكب المحرمات غير 
 افر.المكفرة كيصٌر عليها مع اعتقاده بحرمتها كاعترافو بخطئو فاسق غير ك

كال يقاس فعلو على الممتنع فإٌف ىذا من الخلط، فإٌف بين الميصرّْ كبين الممتنع فرقان أيها المؤلف، فالمصر 
على الكبيرة فاسق بكبيرتو مؤمن بإيمانو، كلكن الممتنع دافعه للحق ممتنع من التسليم لو كىو الذم تحصل منو 

م الفعل، كليتك تأملت سيرة الصحابة رضي اهلل عنهم في ىذه الممانعة كالمدافعة مما يدؿ على عدـ التزامو بتحري
من  ةالممتنعالطائفة كإنما كفركا الزكاة،  يلتبين لك الفرؽ، فالصحابة رضي اهلل عنهم لم يكفركا تارك المسألة
 التزامها.

ؿ كقولو:]كلو سألت أحدىم عن رجل شراب للخمر كثير الزنا قد جعل حرسان يدافعوف عنو إذا جاءه رجا
 الحسبة، فهل مثل ىذا يكفر ألجل أنو حمى الحراـ[

أقوؿ: لقد فٌرؽ العلماء بين الفرد أك األفراد المقدكر عليهم كبين الطائفة الممتنعة، فاألفراد المقدكر عليهم 
ذ منهم الزكاة قسران، كييستتابوف من ترؾ المفركض كمن ارتكاب المحٌرـ ألنهم في قبضتنا كتحت أيدينا فإف  تْؤ

وا عن ذلك فهم مسلموف كإف امتنعوا مع األمر كالتهديد فإنهم يكفركف باالمتناع كعدـ الخضوع كالتسليم رجع
ألمر اهلل، كأما الطائفة الممتنعة التي تمتنع من فعل الواجب أك ترؾ المحـر كلها شوكة كقوة تمنعها فإف ىؤالء 

ييقاتلوف كييحكم بردتهم كال يجب استتابتهم لعدـ  ييدعوف إلى الحق كتزاؿ شبهتهم فإف أصركا على االمتناع فإنهم
القدرة عليهم كىذا ىو حكم الصحابة رضي اهلل عنهم في مانعي الزكاة، كال شٌك أف الحاكم يعتبر من الطائفة 

 الممتنعة لما لو من القوة كالشوكة التي تمنعو، كال يقاس فعلو على فعل األفراد المقدكر عليهم.
حة من الدين ليس في األمور المختلف فيها اْتبلفان معتبران، كارجع كتأمل كبلـ شيخ ىذا في المسائل الواض

 اإلسبلـ ككبلـ الجصاص تتضح لك المسألة.
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كالعجيب من المؤلف أنو نقل فتول الشيخ ابن باز كفتول الشيخ الفوزاف في حكم الخركج على الحاكم 
ى الحاكم إذا كيجدت بعض المنكرات غير المكٌفرة، بسبب كجود بعض المنكرات ككأننا نقوؿ بوجوب الخركج عل

 كصنيعو ىذا ال يعدكا كونو من باب االستكثار بالنقوؿ كلو لم توافق حقيقة المسألة من أجل التلبيس على القٌراء.
كمسألتنا ليست مسألة كجود بعض المنكرات، كإنما مسألة التشريع مع اهلل، كتحليل ما حٌرـ اهلل، كاالمتناع من 

 زاـ تحريم ما حرمو اهلل، كىذه المسائل ليست مسائل منكرات مفٌسقة كإنما ىي منكرات مكٌفرة.الت
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 الشبهة السابعة
 أنو ال عهد كال أماف لهؤالء الكفار

 قاؿ المؤلف]كذلك ألمرين :
 أف ىؤالء الحكاـ كفار كال يعتد بأمانهم. األكؿ :

 ن في عدة أماكن فيكونوف بهذا نقضوا العهد.: أف الكفار قتلوا المسلميالثاني
 كجواب األكؿ من أكجو :

ىي أمور مختلف -لو ثبت  –أنو تقدـ عدـ صحة التكفير لحكاـ ىذه الببلد، كأف غاية ما كفركىم بو  -ُ
 ، فعليو يكوف التزاـ أمانهم كاجبان،-كما تقدـ   -في التكفير بها، كالمسائل المختلف فيها ال يكفر بها األعياف 

كقد أْرج البخارم عن علي :" ذمة المسلمين كاحدة يسعى بها أدناىم فمن أْفر مسلمان فعليو لعنة اهلل 
 كالمبلئكة كالناس أجمعين ال يقبل منو صرؼ كال عدؿ ".

لو قدر أف األمر كفر في ذاتو ببل ْبلؼ، فإف تنزيلو على المعين محتاج إلى توافر الشركط كانتفاء  -ِ
مية: كلهذا كنت أقوؿ للجهمية من الحلولية كالنفاة الذين نفوا أف اهلل تعالى فوؽ العرش لما الموانع، قاؿ ابن تي

كقعت محنتهم: أنا لو كافقتكم كنت كافران ألني أعلم أف قولكم كفر، كأنتم عندم ال تكفركف ألنكم جهاؿ، ككاف 
هم كأمرائهم ا.ىػ ُُٕىذا ْطابان لعلمائهم كقضاتهم كشيْو

 

ني من أعظم الناس نهيان عن أف ينسب معين إلى إدائمان كمن جالسني يعلم ذلك مني : : ىذا مع أني قاؿك 
تكفير كتفسيق كمعصية ؛ إال إذا علم أنو قد قامت عليو الحجة الرسالية التي من ْالفها كاف كافران تارة كفاسقان 

خطأ في المسائل الخبرية القولية ني أقرر أف اهلل قد غفر لهذه األمة ْطأىا : كذلك يعم الإأْرل كعاصيان أْرل، ك 
 ُُٖكالمسائل العملية  ا.ىػ

كقاؿ الشيخ محمد بن عبدالوىاب: كإذا كنا ال نكفر من عبد الصنم الذم على عبدالقادر، كالصنم الذم على 
قبر أحمد البدكم كأمثالهما ؛ ألجل جهلهم، كعدـ من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرؾ باهلل ؟! إذا لم يهاجر 

ا بػيٍهتىافه عىًظيمه ، أك لم يكفر كيقاتل إلينا  ُُٗا.ىػ سيٍبحىانىكى ىىذى
 

أف الكافر إذا دْل ببلد المسلمين سيعطيو األماف آْركف غير كلي األمر كالعاملين في الجوازات  -ّ
 كغيرىم، كأماف ىؤالء صحيح باإلجماع.

                                                 
 .260الرد عمى البكري ص   117
 .(3/229تاوى )مجموع الف  118
 (.1/104الدرر السنية ) 119
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أف شبهة األماف كحقيقتو في أف شبهة األماف كىو ظنهم األماف كاألماف الحقيقي قاؿ ابن تيمية: كمعلـو  -ْ
َُِحقن الدـ ا.ىػ

 

كقاؿ: ىذا الكبلـ الذم كلموه بو صار مستأمنان، كأدنى أحوالو أف يكوف لو شبهة أماف، كمثل ذلك ال يجوز قتلو 
 ُُِبمجرد الكفر، فإف األماف يعصم دـ الحربي كيصير مستأمنان بأقل من ىذا كما ىو معركؼ في مواضعو ا.ىػ

ـ في باب األماف: كإذا أمن من دكف البالغين كالمعتوه قاتلوا أـ لم يقاتلوا لم نجز أمانهم، كقاؿ الشافعي في األ
ككذلك إف أمن ذمي قاتل أـ لم يقاتل لم نجز أمانو، كإف أمن كاحد من ىؤالء فخرجوا إلينا فعلينا ردىم إلى 

عسكرنا ممن يجوز أمانو كال  مأمنهم كال نعرض لهم في ماؿ كال نفس من قبل أنهم ليسوا يفرقوف بين من في
 ُِِيجوز كننبذ إليهم فنقاتلهم ا.ىػ

بل قاؿ األكزاعي في أىل الذمة : إف غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحدان فإف شاء اإلماـ أمضاه كإال فليرده إلى 
 !!    قارف ىذا بفعاؿ ىؤالء المبطلين في االستهانة بالذمم كاألماف  ُِّمأمنو. 

ماف لهم فإف قتلهم يجر على اإلسبلـ كالمسلمين األضرار الجسيمة من منع الدعوة أنو لو قدر أنو ال أ -ٓ
إلى اهلل كإيذاء المسلمين المتغربين في ببلد الكفر، بل كيكوف سببان لتسلط الكفار األقوياء على المسلمين 

ر البرجين في نيويورؾ الضعفاء، كما ْبر حرب دكلتين من دكؿ اإلسبلـ )أفغانستاف كالعراؽ ( على إثر كجراء تفجي
 عنا ببعيد.

 كإليك بعض المسائل الشرعية المتعلقة باألماف ليدرل قدر تشديد الشرع فيو :

 / أماف المرأة: المسألة األكلى
بعد إجماعهم على أماف الرجل العاقل البالغ، فقد ذكر ْبلؼ في المرأة، قاؿ الحافظ: قاؿ ابن المنذر: 

ال  –يعني ابن الماجشوف صاحب مالك  –المرأة، إال شيئان ذكره عبدالملك أجمع أىل العلم على جواز أماف 
أحفظ ذلك عن غيره قاؿ: إف أمر األماف إلى اإلماـ، كتأكؿ ما كرد مما يخالف ذلك على قضايا ْاصة، قاؿ ابن 

انتهى. كجاء  المنذر: كفي قوؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم:" يسعى بذمتهم أدناىم " داللة على إغفاؿ ىذا القائل
 ػُِْعن سحنوف مثل قوؿ ابن الماجشوف فقاؿ: ىو إلى اإلماـ، إف أجازه جاز كإف رده رد ا.ق

 كبوب البخارم : باب أماف النساء كجوارىٌن. ثم ركل حديث أـ ىانئ:" قد أجرنا من أجرت يا أـ ىانئ "
                                                 

 (.2/522الصارم المسمول ) 120
 (.2/182الصارم المسمول ) 121
وانظر لمفائدة كتاب " كشف الشـبيات فـي مسـائل العيـد والجيـاد " ألخينـا الشـيب فيصـل بـن قـزاز، فمنـو مفيـد ومنـو اسـتفدت  122

 فجزاه ال خيرًا.
 (.7/776نقمو الحافظ ) 123
 (7/775الفتح ) 124
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على إجازة اإلماـ لو، فإف أجازه كقاؿ ابن عبدالبر: ككاف ابن الماجشوف كسحنوف يقوالف: أماف المرأة موقوؼ 
 .ُِٓلو جاز، فهو قوؿ شاذ ال أعلم أحدا قاؿ بو غيرىما من أئمة الفتول ا.ىػ

كقاؿ ابن قدامة: كبالمرأة، فإف أمانها يصح في قولهم جميعان. قالت عائشة: إف كانت المرأة لتجير على 
أحمائي، كأغلقت عليهم، كإف ابن أمي أراد المسلمين فيجوز. كعن أـ ىانئ أنها قالت: يا رسوؿ اهلل إني أجرت 

قتلهم. فقاؿ لها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم:" قد أجرنا من أجرت يا أـ ىانئ، إنما يجير على المسلمين 
أدناىم " ركاىما سعيد. كأجارت زينب بنت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أبا العاص بن الربيع فأمضاه رسوؿ اهلل 

 ُِٔكسلم ا.ىػصلى اهلل عليو 
 كىذا ىو الصواب لعمـو حديث :" ذمة المسلمين كاحدة يسعى بها أدناىم " كلحديث أـ ىانئ.

 / أماف العبد: المسألة الثانية
قاؿ ابن عبدالبر : كاْتلف العلماء أيضان في أماف العبد: فقاؿ مالك كالشافعي كأصحابهما كالثورم كاألكزاعي 

كد بن علي: أمانو جائز قاتل أك لم يقاتل. كىو قوؿ محمد بن الحسن. كالليث كأحمد كإسحاؽ كأبو ثور كدا
 ُِٕكقاؿ أبو حنيفة: أمانو غير جائز إال أف يقاتل، كىو قوؿ أبي يوسف، كركم عن عمر معناه ا.ىػ

كقاؿ: أما أماف العبد فكاف أبو حنيفة ال يجيزه إال أف يقاتل. كاْتلف على أبي يوسف في ذلك. كقاؿ محمد 
يجوز أمانو كإف لم يقاتل. كىو قوؿ مالك كالثورم كاألكزاعي كالليث كالشافعي. كعن عمر من طرؽ  بن الحسن:

 ُِٖأنو أجاز أماف العبد، كال ْبلؼ في ذلك بين السلف إال ما ْرج مخرج الشذكذ ا.ىػ
أمانو كإال كقاؿ الحافظ : كأما العبد فأجاز الجمهور أمانو قاتل أك لم يقاتل، كقاؿ أبو حنيفة: إف قاتل جاز 

 ُِٗفبل. كقاؿ سحنوف: إذا أذف لو سيده في القتاؿ صح أمانو كإال فبل ا.ىػ
 كالصواب صحة أمانو لعمـو حديث " يسعى بها أدناىم ".

 / الصبي المميز :المسألة الثالثة
نيفة قاؿ ابن قدامة: فأما الصبي المميز فقاؿ ابن حامد: فيو ركايتاف: إحداىما ال يصح أمانو. كىو قوؿ أبي ح

كالشافعي ألنو غير مكلف، كال يلزمو بقولو حكم فبل يلـز غيره كالمجنوف. كالركاية الثانية: يصح أمانو. كىو قوؿ 
مالك. كقاؿ أبو بكر: يصح أمانو ركاية كاحدة. كحمل ركاية المنع على غير المميز، كاحتج بعمـو الحديث، كألنو 
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قاؿ الحافظ: كأما الصبي فقاؿ ابن  َُّفإنو ال قوؿ لو أصبلن ا.ىػمسلم مميز فصح أمانو، كالبالغ كفارؽ المجنوف، 
المنذر: أجمع أىل العلم أف أماف الصبي غير جائز. قلت: ككبلـ غيره يشعر بالتفرقة بين المراىق كغيره، ككبلـ 

كالصواب صحة أماف المميز لعمـو حديث " يسعى  ُُّالمميز الذم يعقل. كالخبلؼ عن المالكية كالحنابلة ا.ىػ
 بها أدناىم " فإف الشريعة توسع باب األماف.

 / األسير:المسألة الرابعة
قاؿ ابن قدامة : كيصح أماف األسير  إذا عقده غير مكره لدْولو في عمـو الخبر كألنو مسلم مكلف مختار 

الحرب. كبهذا قاؿ الشافعي. كقاؿ الثورم: ال يصح أماف فأشبو غير األسير. ككذلك أماف األجير كالتاجر في دار 
 ُِّأحد منهم. كلنا عمـو الحديث كالقياس على غيرىم ا.ىػ 

(: كحكى ابن المنذر عن الثورم أنو استثنى من الرجاؿ األحرار األسير في أرض ٕٕٔ/ٕكقاؿ الحافظ )
 ُّّالحرب فقاؿ: ال ينفذ أمانو، ككذلك األجير ا.ىػ

 لعمـو حديث علي كألف الشرع يوسع  األماف. كالصواب صحة أمانو
 / المجنوف: المسألة الخامسة

قاؿ ابن قدامة: كال يصح أماف مجنوف كال طفل ألنو كبلمو غير معتبر، كال يثبت بو حكم. كال يصح أماف زائل 
مكره ألنو  العقل بنـو أك سكر أك إغماء لذلك، كألنو ال يعرؼ المصلحة من غيرىا فأشبو المجنوف. كال يصح من

قاؿ الحافظ: كأما المجنوف فبل يصح أمانو ببل ْبلؼ   ُّْقوؿ أكره عليو بغير حق، فلم يصح كاإلقرار ا.ىػ
 ُّٓكالكافر ا.ىػ

 / الكافر:المسألة السادسة
قاؿ ابن قدامة: كال يصح أماف كافر كإف كاف ذميان ألف النبي صلى اهلل عليو كسلم قاؿ:" ذمة المسلمين كاحدة 

ناىم " فجعل الذمة للمسلمين، فبل تحصل لغيرىم كألنو متهم على اإلسبلـ كأىلو، فأشبو الحربي يسعى بها أد
 كتقدـ عن الحافظ ابن حجر أنو نفى الخبلؼ في المسألة. ُّٔا.ىػ

 / بأم شيء يكوف األماف :المسألة السابعة
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لهم بو األماف، فقد تم لو قاؿ ابن عبدالبر: كال ْبلؼ علمتو بين العلماء في أف من أمن حربيان بأم كبلـ 
 ُّٕاألماف. كأكثرىم يجعلوف اإلشارة األماف إذا كانت مفهومة بمنزلة الكبلـ ا.ىػ

 كجواب الثاني ) أف الكفار قتلوا المسلمين في عدة أماكن فيكونوف بهذا نقضوا العهد (:
م ىي مستقلة تقدـ في ىذا الكتاب بياف بالدليل الشرعي ال العاطفي الحماسي أف كل دكلة لها حاك -ُ

 بحكمها.
أف ىناؾ فرقان بين حاؿ القوة كالضعف ففي حاؿ الضعف يصبر على كثير من الضيم دكف حاؿ القوة كما  -ِ

 تقدـ الكبلـ عن صلح الحديبية.

 أف في نقض العهد بين المسلمين كالكفار مطلقان إضراران بالمسلمين في شرؽ األرض كغربها. -ّ

األمر ال عامة الناس، كإال صار األمر فوضى، كالفوضى محرمة أف الذم يحدد نقض العهد كبقاءه كلي  -ْ
 كما ال يتم ترؾ المحـر إال بو فهو كاجب.[

أقوؿ: إٌف الذم ندين اهلل بو أنو ال يجوز قتل المعاىد ما لم ينقض، كال يجوز قتل المستأمن ما لم     
 يخن، كلكن نقوؿ للمؤلف: أثبت العرش ثٌم انقش.

ناقشتو في مسألة العهد فأقوؿ:إذا اٌدعى حاكم أنو عاىد المشركين فبلبد من النظر في كأبدأ أكالن في م    
 :كالمصلحة،/ كإثبات عدـ نقض العهد،/ كمدتو،/ كحكم العهد، /حكم الحاكمأمور:/

 حكم الحاكم الذم عقد العهد مع الكفار، كذلك يكوف بالنظر إلى جهتين: األكؿ/    
يبرمو الحاكم الكافر المتسلط على المسلمين ال اعتبار لو، كال يلـز المسلمين ، فالعهد الذم اإلسبلـ -أ    

لعو إف قدركا، كإف لم يقدركا كجب  العمل بو، ألنو بكفره ساقط الوالية، كالواجب على المسلمين القياـ عليو ْك
ن أكجو كثيرة منها ما عليهم إعداد العدة للقياـ عليو، كبالتالي نقوؿ: إف الحاكم السعودم ثبتت ردتو ككفره م

 سبق بيانو في ىذا الرد، كغيره من الحكاـ من باب أكلى، فبل يصح عهدىم.
، كذلك بأف ييعرؼ عن الحاكم أنو ناصح للمسلمين حريص على ما يصلحهم، كأما إذا عيلم أنو النصح -ب    

لح أمور المسلمين كينصح ْائن عميل للكفار فإف عهده باطل كال يجب العمل بو، ألف الحاكم إنما كيضع ليص
لهم، فإذا ْاف فإنو ال يصلح للحكم كذلك ألنو ْالف أعظم مقاصد الوالية، كلو سلمنا جدالن بأف ىؤالء 
الحكاـ مسلموف فإف عهدىم كذلك باطل ألنهم ْانوا دينهم كأمتهم كأسلموا أرض المسلمين للكفار، كقدموا 

 الدينية كالدنيوية.مصلحة بقائهم على كرسي الحكم على مصالح األمة 
ما ىي بنود العهد الذم أبرمو الحاكم مع الكفار، كىذا أمر البد منو فإف الحاكم ال يجوز لو أف يعقد  الثاني/    

أمر كالشرع ىو الذم  ،بما تمليو عليو نفسو، بل البد من مراعاة حكم الشرع في ذلك العهود مع الكفار
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على أفعالو، فالحاكم تحت سلطاف الشرع كسلطانو مقيد بنصب الحاكم كىو الذم يحكم على الحاكم ك 
بسلطاف الشرع، فإذا ادعى حاكم أنو عاىد الكفار فبل نأْذ بقولو حتى يعرض علينا بنود العهد كننظر حكم 

 الشرع فيها ثٌم بعد ذلك يكوف الحكم بصحة العهد أك بطبلنو.
جهاد الكفار، كالعهد مسقط للجهاد، كلكن ال  البٌد من معرفة مدة العهد، ألف األصل ىو كجوب الثالث/    

يصح إسقاط الجهاد بالكلية، ألف العهد إنما يعقد مع الكفار إما لعدـ القدرة على مواجهتهم فيعقد العهد 
ليتم اإلعداد لمواجهتهم، أك لوجود مصلحة في ترؾ قتالو في فترة معينة، فإذا تحققت المصلحة نيبذ عهدىم 

 عهد مؤبد ألنو كسيلة إلبطاؿ الجهاد بالكلية كىذا ال يصح.إليهم، كال يجوز عقد 
البٌد من إثبات بقاء العهد كعدـ نقضو، كنقض العهد يكوف بأمور كثيرة منها ما يكوف نقضان من  الرابع/    

األفراد كىذا حكمو في األصل انتقاض عهد الفرد كحده، إال إذا علمنا إقرار قومو بفعلو فحينئذو ينتقض العهد 
 الكليو كما حصل ذلك في غزكة بني قينقاع كغزكة بني النضير كغزكة بني قريظة.ب

البٌد أف تكوف مصلحة عقد العهد راجحة أك لدفع مفسدة أعظم، كبالتالي إذا عقد الحاكم عهدان  الخامس/    
الحاكم بل يلزمو ككانت مفسدتو أعظم من مصلحتو فإنو غير معتبر كال يقر عليو ككاف مخالفان للشرع أمع الكفار 

النقض فإف أبى فإنو يعتبر ْائنا كينبذ المسلموف إلى الكفار عهدىم، ألف الحاكم إنما كضع ليقـو بما فيو 
مصلحة اإلسبلـ كالمسلمين، فإف ْالف ما كضع من أجلو ككاف في عهده مع الكفار مفسدة راجحة أك تفويت 

ز للمسلمين أف يقبلوا بعهد يعقده حاكم ْائن فيو ضرر مصلحة راجحة فبل ييقر على ذلك كيلزمو النقض كال يجو 
 على اإلسبلـ كالمسلمين، كمن المفاسد المعتبرة تفريق المسلمين كمنع التناصر فيما بينهم.

 فمتى كيجد شيء يخالف ىذه األمور أك أحدىا فإف العهد يكوف غير معتبر.    
فكيف إذا كانت تلك العهود كالمواثيق مجرد مكر ىذا إذا كانت تلك العهود حقيقية مستقلة اْتيارية،     

داع للشعوب، كحقيقتها أنها داْلة ضمن المخطط الصليبي الصهيوني الحتبلؿ ببلد المسلمين كقمع  ْك
الشعوب المسلمة كاستعبادىم، ككاف أكلئك الحكاـ مجرد عمبلء زيرعوا في ببلد المسلمين لقمعهم كتنفيذ 

 أكامر أسيادىم؟!
 لى األحداث يعلم أف العهود المزعومة باطلة من أصلها.كالمطلع ع    

كلو تأملنا في ىذه العهود لعرفنا أنها داْلة ضمن المخطط الصليبي الصهيوني الحتبلؿ ببلد اإلسبلـ 
كاستعمارىا، كلكنها جيعلت غطاءن للحكاـ الخونة على سطحها ييمرركف كينفذكف مخطط الصليبيين، كتوضيح ذلك 

 بأمور:
نهم كضعوىا لكي تكوف غطاءن ينشركف تحتو النصرانية كاإلباحية بمسمى تقارب كجهات النظر، أك األكؿ/ أ

 تقارب الحضارات.
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 الثاني/ أنهم كضعوا بنود ىذه العهود كالمواثيق لكي يلزموا الدكؿ اإلسبلمية بها، كال يلتزموا ىم بها.
 عن الصناعات النافعة ْاصة صناعة األسلحة. الثالث/أنهم كضعوىا لكي يبقى العالم اإلسبلمي متخلفان بعيدان 

الرابع/ أنهم كضعوىا لكي تمتلك الدكؿ الكافرة السبلح النوكم كأسلحة الدمار الشامل، كيبقى العالم 
 اإلسبلمي باألسلحة البدائية القديمة.

الدكؿ الخامس/ أنهم كضعوىا لكي يستخدموا ما شاؤكا من األسلحة في قتالهم للمسلمين، كيفرضوا على 
 اإلسبلمية حظر استخداـ األسلحة الثقيلة.

السادس/ أنهم كضعوىا لكي تكوف تلك العهود كالمواثيق غطاءن لعمبلئهم من الحكاـ يبرركف بو كقوفهم مع 
ذالنهم للمسلمين.  الكفار ْك

لى فهي في الحقيقة لم توضع لنشر العدؿ كالسبلـ كلكن لتبرير الظلم كالطغياف، كحمل الحكاـ الخونة ع
 محاربة الجهاد.

ك األمر كما قلت لك يا أْي، إنها من أجل أف تستخدـ األمم الملحدة القوة بل تجعل القوة ىو أكؿ عبلج 
لقضاياىا الظالمة مع المسلمين، كلكي تمنع من أراد مقابلة العدكاف بمثلو بتلك العهود كالمواثيق، كلكي تكوف 

 لمين كمحاربتهم للمجاىدين.تلك العهود غطاءن لعمبلئها في ْذالنهم للمس
 منذ أف كقَّعت تلك األمم الملحدة على تلك المواثيق لم تلتـز بها قيد أنملة.

 أين تلك العهود كإْواننا في فلسطين يقتلوف منذ أكثر من ْمسين سنة؟
 أين تلك العهود حين أعانوا الصرب على تقتيل كتهجير إْواننا في البوسنة كالهرسك؟

 ين أعانوا الصليبيين على قتل إْواننا في كوسوفا؟أين تلك العهود ح
 أين تلك المواثيق حين أعانوا الركس على قتل إْواننا في الشيشاف؟

 أين تلك العهود حين حاصركا العراؽ عشر سنين؟
 أين تلك العهود حين قتلوا إْواننا في الصوماؿ؟

 في الفلبين؟أين تلك العهود حين أعانوا النصارل على تقتيل كتهجير إْواننا 
 أين تلك العهود حين أعانوا النصارل في إندكنيسيا كجزر الملوؾ على قتل إْواننا المسلمين؟

 أين تلك العهود حين دمركا لبناف من أجل علجين يهوديين؟
 أين تلك المواثيق حين سكتوا عن إحراؽ إْواننا المسلمين في الهند؟

لقوؿ بأفَّ األمريكاف ل بد العزيز العنزم فك اهلل أسره حيث قاؿ:ع كلتوضيح المسألة أكرد ما كتبو الشيخ الفاضل
 في الجزيرة العربيَّة معاىدكف، البدَّ إلثبات ذلك من مقاماتو أربع:

 المقاـ األكَّؿ: إثباتي العهًد، كتصحيحيوي في نفسو كصيغتو.  
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 .المقاـ الثَّاني: إثباتي أىليًَّة من أعطى العهد، كلزـك عهده للمسلمين    
 المقاـ الثالث: إثباتي أفَّ العهدى ال ينتقضي بمحاربة مسلمين في كالية أْرل.    
 المقاـ الرابع: إثباتي أفَّ العهدى لم ينتقٍض بأمرو كقعى في الوالية التي كانت فيها التفجيرات.    
معاىدكفى، تحـر دماؤىم كنقوؿ فإذا أقيمت أدلَّة ىذه المقامات، كأثبتىها المنازع، فاألمريكاف في جزيرة العرب     

في اإلنكار على من قاتلهم: قتل المعاىد كبير. كصدّّ عن سبيل اهلل ككفر بو كقتل للمسلمين في كل مكاف، كغدره 
بهم، كإْراجهم من ديارىم = أكبر عند اهلل، كما أفَّ تولّْي الكافرينى، كتحكيم القوانين الوضعيَّة، كاستحبلؿ 

 ء كالبراء على معاقد الجاىليَّة أكبر عند اهلل، كالفتنة أكبر من القتل.المحرَّمات، كعقد الوال
كإذا كاف كاحده من ىذه المقامات األربع باطبلن، فالحكم بأفَّ األمريكاف معاىدكف باطله كذلك، فلننظر في كلّْ     

، ثابته نقيضيو من كجوه كاحدو منها، لترل أفَّ كل مقاـ يحتاجو القائل بصحة عهود األمريكاف في جزيرة العرب
 عٌدة:

: ينبني على حقائق العهود الموجودة في ىذا العصر، فإفَّ العهدى ثابته منذ أيسّْست األمم المتحدة ألكَّؿلمقاـ افا
أك قبلها، كال يكاد يعرؼ أحده من عامة الناس كعلمائهم، بل كال أحد من طلبة العلم المجيبين على ىذا السُّؤاؿ، 

 التَّفصيل، كالقدر الذم ييعرؼي من البنود، كاؼو في إبطاؿ تلك العهود. بنود العهد على
 كينبغي النَّظر إليها من جهة مٌدة العهد، كمشرّْع العهد، كالوضع الفقهي للعهد كلوازمو:

ىا، ، فأمَّا المدَّةي التي يجوز لئلماـ أف يهادف المشركين بقدرىا ال يزيد، فقد اْتلف الفقهاء في تحديدالمدَّة -
فحٌددىا األصحاب كبعض الفقهاء بعشر سنين، ال تزيد، كاستدلُّوا بأفَّ األصل عمـو أدلة كجوب مقاتلة الكفَّار، 
صة على  كالعهد استثناء، كقد ثبت عن النبي صلى اهلل عليو كسلم أنو عاىد على عشر سنين، فيقتصر في الْر

، كما عداه باؽو على األصًل كىو التَّحريم.  موضع النصّْ
 كرأل بعضهم توسيعو، كىو الصواب، فلئلماـ أف يزيد على عشرو متى رأل المصلحة في ذلك.    
كأمَّا المهادنة ببل تحديد مدَّةو، فصورتها: أف يهادنهم ببل أجل، على أفَّ لو فسخ العهًد بأف ينبذ إليهم على     

، فيكوف للمسلمين أف يينهوا العهدى “ما أقرَّكم اهلل أقرُّكم”سواء، كمنو قوؿ النبيّْ صلى اهلل عليو كسلم ليهود ْيبر: 
متى شاؤكا، على أف ينبذكا إليهم على سواءو، كييعلموىم في مدةو تكفي، كمن صور الهدنة ببل تحديد أف يحٌدد مٌدة 
للعهد من انتهائو ال من ابتدائو، فيقوؿ: لي أف أفسخ عهدكم بعد أف أعلمكم بسنةو، أك نحو ذلك، كذىب 

 إلى أفَّ كلَّ عهدو لم ييحدَّد بمٌدةو ميدَّتو أربعةي أشهرو لقولو تعالى: )فىًسيحيوا ًفي اأٍلىٍرًض أىٍربػىعىةى أىٍشهيرو( ألفَّ اهللبعضهم 
 ضربو أجبلن لعهود جميع الكيفَّار الذين أينهيىت عهودىم في اْلية.

لسعودية كمثيبلتها، كأمريكا كأْواتًها، كىي ككبل الصورتين السابقتين للمهادنة، غير التي كقعت بين الحكومة ا    
المهادنة المؤبٌدةي، المشركطة إلى أبًد أبد، كىذه الصُّورة من الضبلؿ المبين، كالرّْدَّة عن الدين، كما قاؿ أبو عبد 
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ا بيننا كبين اليهود فقد كفر بما أنزؿ على محمدو صلى اهلل عليو ك ”اهلل أسامة:  ، “سلممن زعم أف ىناؾ سبلمنا دائمن
أك  ككجوي ذلكى أنَّو من التَّعاىد على إبطاؿ حكمو هلل بالكلّْيَّة، كالتنصُّل منو، كسواءه من جهة إنكار الحكم الشرعيّْ 

: من تعهَّد أك حلف أف ال يصـو رمضاف كال يحجَّ البيت حتى يموت، من جهة االلتزاـ كالتعهد بعدـ االمتثاؿ بو
إف كاف في المسلمين من يخالف في ىذه  -ك قومنا منهم حٌتى يموت، كالمخالف كمن تعٌهد أف ال ييقاتل الكفَّار أ

معاىدتهم على ىذا الترؾ ألبدو أنو يجوز إمَّا أف يزعم أفَّ القتاؿ كاجبه يجوز تركو لعهد مع الكفَّار ك  -الصورة 
هد ترؾ اللتزاـ حكمو شرعيٍّ فيسقط كجوبيو، كإمَّا أف ينكر كجوب قتاؿ الكفَّار، ككبلىما كفره، كما أفَّ ىذا الع

، كاعتبار شرعيّْتها تبعنا  ، كالتلفُّظ بجحودىا كفره ثافو كاجبو من اهلل، كترؾ التزاـ أحكاـ اهلل كٌلها أك بعضها كفره
اللتزاـ شريعة المشرّْع الطَّاغوتيّْ لهم )الشرعيَّة الدكليَّة( كفر ثالث، ككوف ذلك طاعةن للكافرين كفره رابع، كما حكم 

  بكفر الذين قالوا للكفار سنطيعكم في بعض األمر.اهلل
في تعريف العهد، ما يبطل تسميتهم األمريكاف  وفنقلأف الذين يقولوف إف األمريكاف معاىدكف يكالعجيب     

كالعهد ىو عقد بين المسلمين كأىل الحرب على ”معاىدين، كينقضها بما بػييّْن أعبله في شركط مٌدة العهد فقالوا: 
، كال أدرم ىل يفهموف معنى ما نقلوه كيظنُّوف أفَّ العهد الواقع اليـو مشركطه بمدة “لقتاؿ مٌدةن معلومةن ترؾ ا

، كال يفهموف أف ما نقلوه مخالفه   لها؟ معلومة؟ أـ يعلموفى حاؿ العهود اليـو
 .فهذا الكبلـ في مدة العهد    
وـه أف حكم اهلل ال ييعارىض ػشرعيّْ أف ييقاتلوا الكفَّار، كمعلوركف بحكم اهلل الػ، فالمسلموف مأمكأمَّا مشرّْع العهد -

صةو شرعيَّةو، كحكمو من اهلل الذم أمرىم ػواهي، فليس للمسلمين تػبحكم غيره كى رؾ القتاؿ الواجب شرعنا، إالَّ بْر
مطيعين هلل ممتثلين بالقتاؿ، كاهلل قد جوَّز لهم العهدى، فمتى أْذ المسلموف بالعهد الذم جٌوزه اهلل لهم، كانوا 

أمره، كبهذا الوجو ال غيره يصحُّ العهدي، كمعلوـه أفَّ كلَّ مسلمو إنَّما ييمضي عهوده على ىذا، كعليو يجب حملها، 
م  ػؤالء على غير ما ذيكر، فإنَّهم يٌتفقوف في عهودىم على شرعيَّة األمم المتحدة، كعهودىػكلكنَّا كجدنا عهود ى

، الٌ ولهم ػرعه على دْػكلها ف ن كل ػذم ال ييبنى على اْتيار مػلهذه األمم المٌتحدة، كانتمائهم لحلفها الطاغوتيّْ
ـه من األمم المتحػمتعاىد، بل ى ـي كتيجرّْـ، كتنهى كتأمػدة التي اصطلحوا على إعطائها قػو إلزا ر، ػوةن تشريعيَّةن تيحرّْ

دـ التفريق ػا الكفريَّة، كمن أىونها كفرنا اتفاقهم على عػىوؿ فيها، كالتوقيع على بنودػكيحقُّ لهم ميقاتلة من أبى الدْ
ٌدىا من الجرائم المتفق عليها بينهم،  ػدين بالضركرًة، بل كعػةو من الػور معلومػبين مسلم ككافر، كعلى إنكار أم

ـى  ، كغيره؛ فالعهد ىذا، ال يعصم د الميعاىىد من  كاإلرىاب الذم ييدْلوف فيو قتاؿ المسلمين للكيفَّار لسببو دينيٍّ
 الكيفَّار، بل يهدر كربّْك دـ من عاىدى من المنتسبين لئلسبلـ المعصومين بحرمتو قبل دْوؿ العهد.

فالعهد يستند قانونيِّا إلى الطاغوت، كيستمدُّ شرعيَّتو من الطَّاغوت، كييتحاكم فيو عند النزاع إلى الطاغوت،     
 بالعركة الوثقى.فمن يكفر بالطاغوت كيؤمن باهلل فقد استمسك 
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، “كل شرط ليس في كتاب اهلل فهو باطله ”كأمَّا لواـز ىذا العهد، فقد قاؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم:     
كالتحقيق في معنى ىذا الحديث كاهلل أعلم: أفَّ كلَّ شرطو استلـز بالوضًع ما ييخالفي الشَّرعى شرطه باطله، كمنوي 

 لموجودة كما قػيرّْر كحيرّْر في غير ىذا الموضع.التأجير المنتهي بالتمليك بصورتو ا
كىذه العهودي، تأذفي فيما تأذف، كفيما سيطر في مٌلة األمم المٌتحدة: بإقامة الكنائس في ببلد المسلمين،     

ريم إحداثًها في ببلد المسلمين، كتجعل فيما تجعلي للكيفَّار أرضنا من أرض المسلمين،  ػكمعلوـه اإلجماع على تح
م، كالمناطق ػرم عليها غير أحكاـ ببلدىػةن بحكم اهلل، تجعلها أرضنا ال يجػولهم محكومػت قبل دْكان
ردي بتفصيلو أكسعى عند الكبلـ على مسألة ػؤالء األمريكاف، كالحديثي عنها يػدبلوماسيَّة، ككميجٌمعات إسكاف ىػال

 الطائفة الممتنعة.
صٌحة العهد في نفسو، كقد تبٌين أنَّو باطله من جهة المٌدة، كمن جهة ىذا فيما يتعلَّق بالمقاـ األكَّؿ: كىو     

، ككلُّ كاحدةو من ىذه الثبلث تكفي لبطبلف العهد في المقاـ األكَّؿ، كبطبلنو في المقاـ  المشرّْع، كمن جهة اللواـز
 أفَّ تسمية األمريكاف القتلى في األكَّؿ كاؼو في إبطاًلو، إالَّ أنَّا سنتعرَّضي للمقامات الثَّبلث، لتتبيَّن رعاؾ اهلل

 تفجيرات الرياض معاىدين من أبطل الباطل، كأبعده عن أف يكوف حقِّا أك شبيهنا بالحقّْ.
: فإفَّ العهد الذم يٌدعونو لؤلمريكاف، عقدتو الحكومة السُّعوديَّةي، كالحكومة السعوديَّة ليس لها كأمَّا المقاـ الثَّاني 

 لمسلمين في أرضها، فإنَّها حكومةه مرتدَّةه يجبي قتاليها، فكيف تعصمي غيرىىا؟أىليَّةه المعاىدة عن ا
، كقد فصَّلتيوي تفصيبلن كافينا بإذف اهلل في غير ىذا الموضًع،  كالحديث عن ردَّة الحكومة السعوديَّة حديث يطوؿي

 كألجملوي بأمورو:
، في المحاكم الوضعيَّة: كاألكؿ  محكمة العمل كالعٌماؿ، كالمحكمة التجارية، كالمحكمة : أنَّها تنحكّْمي الطاغوتى

اإلعبلميَّة، كاللجاف المصرفيَّة كغيرىا، كما تحتكم إلى طاغوت األمم المتحدة كغيره، كترضاه، بل كتتعهد بمقاتلة 
 من رٌد حكمى الطاغوًت، أك حىكىمى الطاغوتي بوجوب مقاتلتو.

هم بأعلى درجات الوالية، كتناصرىم على المسلمين، كتطيعهم في أمورىم، : أنَّها تتولَّى الكافرين، كتصرّْح لالثاني 
 كتجعل لهم الوالية على المسلمين داْل أرضها في أمور كثيرةو بالطاعة المطلقة لهم.

 : أنَّها تستهزئ باهلل كآياتو في صحفها، كتحارب الدين كأىلو، كتحمي المستهزئين بالشوكة كالقوانين.الثالث 
مسألة كفر الحكومة السعوديَّة مع الجواب عن اإليرادات عليها، كالحديث عن الشركط كالموانع، كقد بسطتي 

.  في كتابو
، إف كاف في حقيقتو ْيانةن للدين، كمواالة للكافرين، كلو تينٌزؿ بعدـ كفر  على أفَّ العهدى كلو كاف من مسلمو

 ه.الحاكم، فإنَّو باطله كمعصيةه، ال يجوز العمل بو كال إقراري 
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: كىو إثباتي أفَّ العهدى ال ينتقضي بمحاربة مسلمين في كالية أْرل؛ فغايةي ما يستدلُّوف بو لو كأمَّا المقاـ الثالث 
 أمراف:

نىكيٍم كىبػىيػٍ     يًن فػىعىلىٍيكيمي النٍَّصري ًإالَّ عىلىى قػىٍوـو بػىيػٍ ًإًف اٍستػىٍنصىريككيٍم ًفي الدّْ (. نػىهيمٍ األكَّؿ منهما: قولو تعالى: )كى  ًميثىاؽه
كالثَّاني: ردُّ النَّبيّْ صلى اهلل عليو كسلم من آمن من قريش بمقتضى صلح الحديبيَّة، كاستقبلؿ عهده كحربو عن    

 أبي بصيرو الذم كاف ييحارب من عاىدىم النبي صلى اهلل عليو كسلم.
ا بالنصّْ منها، كإليك اْلية: فأمَّا األكَّؿ؛ فإنَّو بتره لآلية، كانتزاعه لها من بين ما يوضّْحها،      كإطبلؽ لما جاء مقيَّدن

ريكا أيكلىًئكى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي )ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىىىاجىريكا كىجىاىىديكا بًأىٍموىاًلًهٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم ًفي سىًبيًل اللًَّو كىالًَّذينى آكىٍكا كىنىصى 
اًجري  يًن فػىعىلىٍيكيمي بػىٍعضو كىالًَّذينى آمىنيوا كىلىٍم يػيهى ًإًف اٍستػىٍنصىريككيٍم ًفي الدّْ يىًتًهٍم ًمٍن شىٍيءو حىتَّى يػيهىاًجريكا كى كا مىا لىكيٍم ًمٍن كىالى

ا تػىٍعمىليوفى بىًصيره(. نػىهيٍم ًميثىاؽه كىاللَّوي ًبمى نىكيٍم كىبػىيػٍ  النٍَّصري ًإالَّ عىلىى قػىٍوـو بػىيػٍ
ترؾ الهجرة، فمن لم ييهاًجر سقطىت كاليتو للمسلمين )مىا لىكيٍم ًمٍن  فجعلت سقوطى كاجب النُّصرة معٌلقنا بخطيئة

يىًتًهٍم ًمٍن شىٍيءو(، كالوالية متى كانت بفتح الواك كاف األغلب عليها معنى النُّصرة كحده، فإف كيسرت شملت  كىالى
قوـو بينهم كبين المؤمنين  النُّصرة، كغيرىا، كقد فرَّع اهلل على سقوط كاليتهم أنٌهم إف استنصركا المؤمنين على

 ميثاؽ لم ينصركا، كجعل أمد ذلك أف يهاجركا.
فمقتضى االستدالؿ بهذه اْلية، أف ييقاؿ: إفَّ عهد الكفَّار ال ينتقض لو حاربوا مسلمين مفٌرطين في فريضة     

ةه بنسخ كجوب الهجرة على كل أحد إلى  الهجرة إلى ببلد المسلمين، مقيمين في دكر الكفر، كلكنَّ اْلية منسْو
المدينة، إذ ال ىجرة بعد الفتح، كعادت كاجبة على من كاف في دار كفر، كال يستطيع إظهار شعائر دينو، من 
األركاف كالشعائر الظاىرة، كالبراءة مما يعبد من دكف اهلل، كإعبلف العداكة للكافرين، فبل تنقطع الهجرة في ىذه 

 الحاؿ حتى تنقطع التوبة.
ف مقيمنا في بلد إسبلـو أْرل، فلم تجب عليو الهجرة، فضبلن عن الممنوع من دْوؿ ببلد الحرمين، كأمَّا من كا

ا، فكيف يسقط كاجب نصرتو مع حرصو على الهجرة كالمجيء كعجزه عن ذلك، أك  كالتي تعٌدكف حاكمها مسلمن
 عدـ كجوبها عليو أصبلن كال مطالبتو بها شرعنا؟

كاليةو بالحفظ كالحياطة كااللتزاـ بلوازمها كالقياـ بواجباتها، كأصحاب ىذا القوؿ  ككالية اإلسبلـ أكلى من كل    
 يٌدعوف أفَّ المسلم كالدكلة الكافرة المعاىدة لنا من كل كجو، فبل يجوز أف ننصر أحدىما على اْلْر.

كاجب نصرتهم إذا  كعلى التنزُّؿ في كلّْ ىذا، كإدْاؿ كل مسلم في أرض اهلل ْارج ىذه الببلد فيمن يسقط    
، أك  قاتلوا معاىدين، فإفَّ اْلية في االستنصار على العدكّْ ال االستغاثة، كالفرؽ أف المستغيث ىو من دىمو العدكُّ
غلبو على أرضو كبلده، كأمَّا المستنصر فهو من ييقاتل العدكَّ إمَّا غازينا لو كإما على السواء، ثمَّ يعجز عن غلبتو، 
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ه، فالمستنصر طالب النصر على العدك، كالمستغيث طالب للغوث كالسبلمة من العدكّْ فيحتاج إلى من ينصر 
 الصائل.

، كيقاؿ فيو حينئذو: نصره من عدكّْه، ال نصره على عدكّْه، فيكوف      كقد ييطلق النَّصر، كييراد بو اإلغاثة من العدكّْ
صر في اْلية ميعدِّل بعلى )فػىعىلىٍيكيمي النٍَّصري ًإالَّ عىلىى نصره منو بمعنى أنجاه منو، كنصره عليو بمعنى أظهره عليو، كالنَّ 

نػىهيٍم ًميثىاؽه(، كىذا إف كانت على في اْلية متعٌلقةن بالٌنصر، أمَّا إذا تعٌلقت باالستنصار، فإفَّ التع نىكيٍم كىبػىيػٍ دية قػىٍوـو بػىيػٍ
 بالنصر. بعلى في االستنصار تشمل المعنيىين، كاألصل كالظاىر أنَّها متعٌلقة

ا من ببلد المسلمين، فإفَّ دفعو فرضي كفايةو على األمَّة، كىو فرض عينو على أىل البلد، ك      إذا دْل العدك بلدن
فإف لم يقوموا بو كجب على من حولهم، ثمَّ يٌتسع الواجب حٌتى يأثم الكافَّة إف لم يقم بو من يكفي كما ىو 

 .معركؼ في الواجب الكفائيّْ 
ة كتجب النصرة مطلقان قاؿ الجصاص : كنسخ نفي إيجاب كقد ذىب ب     عض العلماء إلى أف اْلية منسْو

النصرة بقولو تعالى } كالمؤمنوف كالمؤمنات بعضهم أكلياء بعض { قولو تعالى } كالذين كفركا بعضهم أكلياء بعض 
.} 

  يجوز ْذالف إْوانهم.كقاؿ بعضهم: إذا كاف القتاؿ دفع فإنو يجب على المسلمين نصرة بعضهم البعض كال
قاؿ ابن العربي رحمو اهلل : إال أف يكونوا أسراء مستضعفين ؛ فإف الوالية معهم قائمة ، كالنصرة لهم كاجبة     

بالبدف بأال يبقى منا عين تطرؼ حتى نخرج إلى استنقاذىم إف كاف عددنا يحتمل ذلك ، أك نبذؿ جميع أموالنا 
د درىم، قالو مالك كجميع العلماء : فإنا هلل كإنا إليو راجعوف على ما حل في استخراجهم ، حتى ال يبقى ألح

بالخلق في تركهم إْوانهم في أسر العدك ، كبأيديهم ْزائن األمواؿ كفضوؿ األحواؿ كالعدة كالعدد ، كالقوة 
 كالجلد.اىػ

على كل كاحدو من المسلمين؟  فهل يجوز التعاىد مع عدكٍّ على إلغاء شيءو ىو من الفرائض الواجبة المتعٌينة    
 بل كل عهد تضٌمن ىذا باطله ساقط، ككتاب اهلل أحقُّ، كشرط اهلل أكثقي.

كما أدرم لو أفَّ ىذا المتكلم بهذا الكبلـ، كجد امرأةن مسلمةن على قارعة الطريق في بلدو من ببلد الكفًر،     
، كال يعنيو األمر؟يستكرىها أمريكيّّ على الزّْنى، أيعتقد كجوب نصرىا على من )  بينو كبينو ميثاؽ( أـ يمرُّ

فإف كجب نصرىا، مع كونها غير سعوديًَّة البطاقة، فهل يجب نصرىا لو أيريد قتلها؟ كىل يجب لها كحدىا أـ 
للشيوخ كاألطفاؿ كالمستضعفين في ببلد اإلسبلـ؟ كىل يجب الدفاع عن أبدانهم فقط أـ عليو الدفاع عن 

 لصليبيّْ الذم يسعى لنشر الفساد كاإللحاد في الببلد كالعباد؟أديانهم من العدكّْ ا
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كلو أفَّ أمريكا عزمىت على غزك ببلد الحرمين، كجٌيشت الجيوش لتحتلَّ مكَّة كالمدينة، فهل يلتـز الداعي إلى     
كيمنعهم من  ىذا المذىب الـز قولو، كيفتي جميع الدكؿ اإلسبلميَّة بتحريم مناصرة المسلمين في ببلد الحرمين،

 الدفاع عن مكَّة كالمدينة، كيأمرىم بالتزاـ عهدىم مع أمريكا؟
أـ يخصُّ مكَّة كالمدينة بوجوب مناصرتها كحفظ حرمتها دكف سائر حرمات المسلمين، ثمَّ يمنع مناصرة     

نها دكلة المسلمين في نجد كسائر الحجاز، كيوجب السكوت إذا احتػيلَّت الرّْياض، كسقطت الدكلة التي يسمو 
 اإلسبلـ؟

كأمَّا استداللهم بمن ردَّىم الٌنبيُّ صلى اهلل عليو كسلم من المسلمين، فأكَّؿ ما فيو أنَّو يلزمهم منو البلـز الباطل     
 أعبله.

ا كمخرجنا، فهو      كالنبي صلى اهلل عليو كسلم لمَّا استنكر الصحابة ىذا الشرط قاؿ لهم: إفَّ اهلل جاعله لهم فرجن
 ْاصّّ بو صلى اهلل عليو كسلم، بدليل عمـو النصوص الموجبة الدفاع عن المسلمين المستضعفين. أمره 
كعلى التنزُّؿ فهو ْاصّّ بمن علمنا أفَّ اهلل جاعله لو مخرجنا، على أنَّو كما ردَّ ىؤالء، نقض عهد قريشو بإعانتها     

كأكجبي لها من اإليماف؟ أـ يدْل كجوب نصرة  على حلفاء لو كانوا ْارج المدينة، فهل الحلف أدعى للنصرة،
 المسلم باألكلويَّة، فإفَّ اإلسبلـ أقول، كرابطتو أكثق من الحلف.

فهو من “؛ المسلم أْو المسلم، ال ييسلمو كال يظلمو كال يخذلو”كقد قاؿ الٌنبيُّ صلى اهلل عليو كسلم:     
وَّة الثَّابتة لكل مسلم.  مقتضيىاًت األْي

ًبيًل اللًَّو كىاٍلميٍستىٍضعىًفينى..( في كاهلل جع    ل حاؿ المستضعفين موجبةن للجهاد، فقاؿ: )كىمىا لىكيٍم ال تػيقىاتًليوفى ًفي سى
رىبػَّنىا  غير موضع، كحرَّض اهلل المؤمنين بتذكيرىم بػالذين )ال يىٍستىًطيعيوفى ًحيلىةن كىال يػىٍهتىديكفى سىًبيبلن(، ك)الًَّذينى يػىقيوليوفى 

رً  ٍْ ا كىاٍجعىٍل لىنىا ًمٍن لىديٍنكى كىلًٌيان كىاٍجعىٍل لىنىا ًمٍن لىديٍنكى نىًصيأى ًذًه اٍلقىٍريىًة الظَّاًلًم أىٍىليهى ران(؛ فهو الحكم المحكم ٍجنىا ًمٍن ىى
ُـّ، كاألصل الثَّابت، كالفعل يحتمل الخصوصيَّة بخبلؼ القوؿ.  العا

فأما عقده على أف يرد من أسلم إليهم فبل يجوز ألحد (: ”ُٖٕٗ/ْقاؿ ابن العربي رحمو اهلل )أحكاـ القرآف     
بعد النبي صلى اهلل عليو كسلم، كإنما جوزه اهلل لو لما علم في ذلك من الحكمة، كقضى فيو من المصلحة، 
كأظهر فيو بعد ذلك من حسن العاقبة، كحميد األثر في اإلسبلـ ما حمل الكفار على الرضا بإسقاطو، كالشفاعة 

 اىػ“.طوفي ح
ثمَّ الحديثي في قوـو مستضعفين في دار كفرو، كليس في دْوؿ أىل الكفر ببلد اإلسبلـ كاحتبللهم لها، أك     

 اعتدائهم على مسلمين ْارج حكمهم، بل ىو في من أسلم منهم، كمن كاف في أيديهم من المسلمين.
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م، فقد جعلو الٌنبي صلى اهلل عليو كسلم ناقضنا كأمَّا اعتداؤىم على المسلمين أك حلفائهم ممن ىو ْارج أيديه    
لعهدىم كمبيحنا لدمائهم، كغزا قريشنا لمَّا أعاف بعضيهيم بعضى البكريّْين على ْزاعةى حلفىاًء الٌنبيّْ صلى اهلل عليو 

 كسلم.
ذ بقوؿ من يقوؿ بعمـو الحكم كعدـ اْتصاصو بالنبي كأيلغيى الكإف تػينػي      ًْ فرؽي بين دار زّْؿ فيو بعد ىذا، كأي

اإلسبلـ كدار الكفر، فيجب أف ال يعدَّل موضعو؛ ألفَّ الفعل ال عمـو لو، كىذا الفعل جاء في مخالفة عمومات 
 قوليَّة.

فيكوف مختصِّا: بأفراد من المسلمين ال شوكةى لهم أك دكلة، عيلم فيًهم أنَّهم ال يفتىًتنيوف عن دينهم كغلب على     
لهم مخرجنا، ككانوا قبل العهد في دار الكفر كبأيدم الكيفَّار أك كانوا من الكيفَّار المعاىدين ثمَّ  الظَّنّْ أفَّ اهلل جاعله 

 أسلموا، فبل يلحق بهم األسرل الذين يحدث أسرىم بعد العهد.
: )فىبل تػىٍرًجعيوىينَّ ًإلىى ؿ مرَّةن بعد مرَّةو، فقد جعلو اهلل للرّْجاؿ ْاصَّة، كأمَّا النساء فقد أنزؿ اهلل فيهنَّ زُّ كعلى التنػى     

اٍلكيفَّاًر( فيلزـي الميستدؿَّ بًًو إف رأل صحَّة داللتو على ما يقوؿ: أف يستثني نساء المسلمين حيثي كينَّ من الدُّْوؿ 
 في ىذا الحكم.
 : إثبات أف العهد لم ينتقض بأمر كقع في ىذه الببلد نفسها.كأمَّا المقاـ الرابع

رنا في المقاـ األكَّؿ مما ال يصحُّ العهد معو ابتداءن، ػور السابقة التي ذكػلعهد، بعض األمو اػفمما ينتقض ب    
د ػم الكنائس كالكنيسة التي نالها التفجير في أحػا استمرار لما ينقض العهد كيبطلو، فمنو بناؤىػفاستمرارى

ل يفتحونها ألبناء المسلمين، ػر عليهم بػص كحانات الخمر، التي ال تقتصػالمجمعات، كدكر البغاء كالمراق
 انتهى كبلمو.كبناتهم.

ىذا فيما يتعلق بالعهد، كأما المسألة األْرل كىي األماف، فإف الذم ندين اهلل بو أف المستأمن ال يجوز     
االعتداء عليو ما لم يعتًد أك يخن فإف األماف يكوف من الطرفين فإف ْاف الكافر بأف ظهر لنا أنو جاسوس أك أنو 

 اء لنصرة الكفار أك نحو ذلك فإنو حينئذو ينتقض أمانو كيهدر دمو، كشبهة األماف كاألماف في الحكم.ج
عدا جزيرة  -دْوؿ الكافر لببلد اإلسبلـ عامَّة ”كفي ىذا يقوؿ الشيخ الفاضل عبد العزيز العنزم فك اهلل أسره:

 ، ال يخرج عن األحواؿ التالية: -العرب 
 ف:كلو صورتا:األمػػاف -أ 

: أف يستجير المشرؾ حٌتى يسمع كبلـ اهلل، فيجب كجوبنا أف ييجار كيعطى األماف حتَّى يسمع  الصورة األكلى    
 كبلـ اهلل، كيجبي إببلغو مأمنو.

ًإٍف أىحىده ًمنى اٍلميٍشرًًكينى اٍستىجىارىؾى      كىذه الصُّورة كاجبة على المسلمين، متى استجار الكافر لهذا الغرض )كى
 ٍرهي حىتَّى يىٍسمىعى كىبلـى اللًَّو ثيمَّ أىبًٍلٍغوي مىٍأمىنىوي ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم قػىٍوـه ال يػىٍعلىميوفى(.فىأىجً 
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: أف يطلب األماف، ليدْل ببلد المسلمين، لمركرو أك تجارةو، أك غرضو يقضيو، فيدْل حتى تتم الصورة الثانية    
 حاجتو.

ار فيها كلي األمر المصلحة، كأف يأذنوا للمسلمين في دْوؿو  كىذه الصورة، مأذكف فيها للمسلمين، يخت
 كدْولهم، أك يحتاجهم المسلموف في عملو يحسنونو، أك نحو ذلك.

 العهد -ب 
كاف من عهدو بين المسلمين كالكفار، أف يدْل كاحدىم لكذا ككذا، فإنَّو يجوز فيما يجوز فيو األماف   فإف    

 لمعاىد ال يحتاج إلى أماف بخصوصو، بل يكفيو عهد قومو.السابق، كإنما يختلف عنو في أف ا
 الذّْمَّة -ج 
كيكوف ىذا ألىل الببلد التي يفتحها المسلموف، بأف ييعطوا الجزية عن يد كىم صاغركف، كيدْلوا تحت حكم     

 اإلسبلـ فيهم.
 العيٍدكىاف -د 

 ًف:فإف دْل الكافر ببلد المسلمين، بغير شيءو مما سبقى، فلو حاال    
 أف يدْل الواحد المقدكر عليو منهم: فهذا مهدكر الدـ مباحيوي. -    
أف تدْل طائفةه منهم لها شوكةه، فهي معتديىةه على ببلد المسلمين يجب أف تيقاتل كتدفع، ككذا دْوؿ  -    

 الواحد منهم إذا كاف بشوكًة قومو كمنعتهم.
في جزيرة العرب، كأمرىا أبين من أف يخفى، لوال اقتضاء شيبىًو  كمن القسم األْير، القواعد الصليبية القائمة    

 الميلبّْسين أف ييبيَّن، فييقاؿ:
 المسلمين. ْاضعنا لحكمن يدْل بأماف،أك عهد،أك ذمَّة،كليس ىذا شأف منَّهم دْلوا بقوةو معهم، كعتادو،إأكالن:    
سلمين، لدفعها، فالقوة لهم، كالظهور كالغلبة لقوتهم، فهل كثانينا: إفَّ القوَّة التي دْلوا بها، فوؽى ما لدل الم    

 ن ييعًطي األماف؟!ن ىذا شأنو ييعطىى أماننا، أـ ىو مى مى 
 كثالثنا: إنَّهم دْلوا غير ْاضعين لحكم مسلمو عليهم، بل ىم مستقلوف كل االستقبلؿ بأمرىم.    
ن البلد التي دْلوىا، بل بحكم الشرعية الدكلية، كرابعنا: إنَّهم يعلنوف كييظهركف، أف دْولهم ليس بإذف م    

كالشرعية الدكلية فوؽ كونها طاغوتنا يجب الكفر بو، تقضي أكؿى ما تقًضي بنزًع السّْيىادىًة المستقلَّة للمسلمين، 
ا عليهم. ْيلي حاكمن  كتىٍد

امسنا: إنَّهم يستعملوف ىذه القوة في تحصيل مصالح لهم، كإلزاـ البلد التي د     ْلوىا بأشياء تضرُّه، كبأمور ْك
ىي من الكفر الذم يدعو إليو النظاـ العالمي الجديد، كمن كاف ىذا شأنو، فهو غالب متحكم مسيطر، كما أدرم 

 ما االحتبلؿ إف لم يكن ىذا منو؟!
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ا كأ     ماننا، فإنٌو كسادسنا:إنَّهم ميقاتلوف للمسلمين، محاربوف لهم في كل بلد من ببلد اهلل، فلو فرض أف لهم عهدن
 ينتقض بما يفعلوف، فيرتفع حكم العهد كاألماف عنهم.

كسابعنا: إف عين القوة التي جعلوىا في الجزيرة، تيحارب المسلمين، كتخرجي منها أك تعتمدي عليها جيوشه     
سبلـ، كاؼو تيحارب اهلل كرسولو، فلو لم يكن قتاليهم المسلمين موًجبنا لقتالهم، فإف حربهم المسلمين من بلد اإل

فيما قلناه، كلو لم يكًف نفسي ًقتاًلهم للمسلمين في مسألتنا، لكاف اٌتخاذىم ببلد المسلمين قواعد للحرب  
 انتهى كبلموكافينا.

كبهذا تعلم أف األماف المزعـو لهؤالء المحتلين غير صحيح لما ذكره الشيخ من األمور المناقضة لدْولهم     
 بأماف.

 بعض التساؤالت كاإليرادات في المسألة كيجيب عنها فيقوؿ:ثٌم يذكر الشيخ     
كقد يقوؿي قائله منهم: إفَّ كقوع ما ينقض العهد من األمريكاف ظاىره ال نزاع فيو، كلكن ليس لغير اإلماـ نقض     

 العهد.
 الذم عهده إليو، فكيف فالجواب:أكالن: أفَّ الحاكم المعنيَّ مرتدّّ عن دينو، مارؽه من الملَّة، قد نكث عهد اهلل    

 تيعٌلق بو عهود ىؤالء فبل تنتقض إال بنقضو؟
ثانينا: أنَّهم يعلموف يقيننا أفَّ الحاكم الذم إليو اإلشارة ْائنه لدينو، متوؿٍّ لهؤالء الكافرين، يستحيل أف ينقض     

لو كاف  -كإف تػينػيزّْؿ بعدـ كفره  -وي عهودىم حٌتى يينازع في شيءو من أمر ملكو، أمَّا الدّْين فأىوف ما يبذليو، كمثلي 
 في يده شيءه من أمواؿ المسلمين ما اؤتمن عليها، فكيف بمعاىدة قوـو يحاربوف اهلل كرسولو في كل أرض؟

ثالثنا: أفَّ عهود الكفَّار إذا فعلوا ما ينقضها تنتقض بنفسها كال تفتقر إلى نقض إماـ، على الصَّحيح من قولي     
 الذم تدؿُّ عليو الٌنصوص الصَّريحة.أىل العلم، كىو 

كعقد الذمة ليس ىو حقِّا لئلماـ بل ىو حقّّ هلل كلعامَّة المسًلمينى فإذا ْالىفيوا شيئنا مما شرط : ”قاؿ ابن القيّْم    
ظنِّا أف عليهم، فقد قيلى: يجبي على اإلماـً أف يفسىخى العىٍقد كفسخيوي أف ييلًحقىو بمأمنو كيخرجىو من دىار اإلٍسبلـً 

؛ ألفَّ الشُّركطى إذا كانت حقِّا هلل ال للعاقد انفسخى  العقد ال ينفًسخ بمجرَّد الميخالفة بل يجبي فسخو، كىذا ضعيفه
ْيذ منهم  . كىذه الشُّركطي على أىل الذّْمَّة حقّّ هلل ال يجوز للسُّلطاًف كال لغيرًًه أف يأ العقدي بفواتو من غيًر فسخو

أحكاـ أىل الٌذمَّة “ من الميقاـ ًبدار اإلسبلـ إالَّ إذا التػىزىميوىا كإالَّ كىجىب عليو قتاليهم بنصّْ القرآف الًجزيةى كيمكّْنهيم 
(ّ/ُّٓٓ.) 

ًذينى كأدلَّة القرآف صريحةه في ىذا، قاؿ تعالى: )كىٍيفى يىكيوفي لًٍلميٍشرًًكينى عىٍهده ًعٍندى اللًَّو كىًعٍندى رىسيوًلًو ًإالَّ الَّ     
ا اٍستػىقىاميوا لىكيٍم فىاٍستىًقيميوا لىهيٍم(. فأنكر اهلل عهود المشركين، إالَّ ما استعىاىى  ثنى، ٍدتيٍم ًعٍندى اٍلمىٍسًجًد اٍلحىرىاـً فىمى

قيصيوكيٍم شىٍيئان كىلىٍم ييظىاًىريكا عىلىٍيكيٍم أىحىدان   فىأىتًمُّوا ًإلىٍيًهٍم عىٍهدىىيٍم ًإلىى كقاؿ: )ًإالَّ الًَّذينى عىاىىٍدتيٍم ًمنى اٍلميٍشرًًكينى ثيمَّ لىٍم يػىنػٍ
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تًًهٍم ًإفَّ اللَّوى ييًحبُّ اٍلميتًَّقينى( فاستثنى اهلل من البراءة من العهود من لم ينقصوا المسلمين شيئنا كلم ييظاىركا  ميدَّ
ثيوا أىيٍ  ًإٍف نىكى ا منتقضه عهده، كقاؿ )كى ا، فعلم أفَّ من نقص شيئنا أك ظاىرى أحدن انػىهيٍم ًمٍن بػىٍعًد عىٍهًدًىٍم عليهم أحدن مى
أمثاؿ ىؤالء بأف ال أيماف كىطىعىنيوا ًفي ًديًنكيٍم فػىقىاتًليوا أىئًمَّةى اٍلكيٍفًر ًإنػَّهيٍم ال أىٍيمىافى لىهيٍم لىعىلَّهيٍم يػىٍنتػىهيوفى( فحكم اهلل في 

 لهم، كأمر بقتالهم، كالحكم باستمرار عهدىم ينافي األمر بقتالهم.
ناس يفرؽ بين األمريكاف كبين حكومتهم في الحكم، أك يٌدعي أف دماء الكفار معصومة في األصل، كبعض ال    

 أك أف بعض األمريكيين معارضين لسياسة حكومتهم.
 كالرد عليهم من كجوه:    
م، : أنَّهم فٌرقوا بين األمريكاف كحكومتهم في الحكم، كسٌموىم معاىدين مع أفَّ العهد لدكلهاألكؿ الوجو    

ككٌجهوا بأنَّهم قد ال يؤيٌدكف تصٌرفات دكلتهم، كىذا ْلطه حيثي جعلوىم تابعين لها حين أرادكا إلحاقهم بعهدىا، 
 كأْرجوىم عن التبعيَّة لها حين أرادكا التفريق بينهم كبين دكلهم في انتقاض العهد نفسو.

ها انتقاض عهد جميعهم بذلك، ردئهم كفي”في ذكر فوائد ىذه الغزكة:  م رحمو اهلل تعالىقاؿ ابن القي    
كمباشريهم إذا رضوا بذلك، كأقٌركا عليو كلم ينكركه، فإف الذين أعانوا بني بكر من قريش بعضهم، لم يقاتلوا كلهم 
معهم، كمع ىذا فغزاىم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كلهم، كىذا كما أنهم دْلوا في عقد الصلح تبعان، كلم 

منهم بصلح، إذ قد رضوا بو كأقركا عليو، فكذلك حكم نقضهم للعهد، ىذا ىدم رسوؿ اهلل ينفرد كلُّ كاحدو 
صلى اهلل عليو كسلم الذم ال شك فيو كما ترل، كطردي ىذا جريافي ىذا الحكًم على ناقضي العهد من أىل الذمة 

ْيبر لما عدا بعضهم  إذا رضي جماعتهم بو، كإف لم يباشر كل كاحد منهم ما ينقض عهده، كما أجلى عمر يهود
على ابنو، كرموه من ظهر دار ففدعوا يده، بل قد قتل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم جميع مقاتلة بني قريظة، 
كلم يسأؿ عن كل رجل منهم ىل نقض العهد أـ ال؟ ككذلك أجلى بني النضير كلهم، كإنما كاف الذم ىمَّ بالقتل 

وىبهم منو عبد اهلل بن أبي، فهذه سيرتو كىديو الذم ال شك فيو، كقد رجبلف، ككذلك فعل ببني قينقاع حتى است
 .ُِْ -َِْ/ّاىػ من زاد المعاد “.أجمع المسلموف على أف حكم الردء حكم المباشر في الجهاد

تبعٌيتهم : أنَّهم ظنُّوا كأكىموا أك توىَّموا أفَّ دماء الكفَّار ىنا معصومةه في األصل، فأرادكا بنفي نيالوجو الثَّا    
، إال  لدكلهم أف يبقوىا على العصمة، مع أفَّ دماء الكفَّار مهدكرةه حتى يعصمها عاصمه من عهد أك ذٌمة أك أمافو

 .المرأة كالصبيَّ كالشيخى الفانيى كنحوىم
ط : أنٌهم عٌلقوا تحريم قتل ىؤالء بأنَّهم قد يكونوف معارضين لسياسة دكلهم، كمعنى ىذا اشتراثالثالوجو ال    

معرفة كونهم موافقين سياسة دكلهم في مقاتلة كل قوـو من الكيفَّار كاليهود في إسرائيل كغيرىم ألفَّ االحتماؿ قائمه 
فيهم، بل فيهم يقيننا من ىم معارضوف لسياسة دكلهم، كىذا الشَّرطي مما ييعلم من السُّنَّة كالسيرة اضطرارنا أفَّ النَّبيَّ 
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ه من الصحابة كالتابعينى كأىل اإلسبلـ على اْتبلؼ الطوائف لم يكونوا يستبينونو، صلى اهلل عليو كسلم كمن بعد
 كال يستفصلوف عنو، مع أفَّ الشَّرط ال يجوز بدء القتاؿ قبل التحقق من كجوده.

ن أعطي ككلَّ من قلنا فيما تقدَّـ: ليس لو عهده، فإف دموي ال يحلُّ بذلك مجٌردنا، بل يبقى لو شبهةي عهدو، ككذا م    
، بل  أماننا باطبلن، كعلى من يريد مقاتلتهم إنذارىم، كشبهة العهد تزكؿ باإلنذار كحدهي، كال يشترط أف يكوف من إماـو

 من يجوز لو أف يجاىدىم، يجب عليو قبل جهادىم أف يينذرىم.
ا كالتزمىوي، كأردنا كاككلُّ من قلنا يجبي أف يينذري      قتالو لعدـ صحَّة العهد، أمَّا من : فمحلُّ ذلك من توىَّم لو عهدن

لو عهده صحيحه، أك شيبهةي عهدو، ثمَّ كاف النكثي منوي؛ فقد قاتل الٌنبيُّ صلى اهلل عليو كسلَّم في ىذه الصُّورة ببل 
 .إنذارو بل كاف حريصنا في فتح مٌكة أف ال يعلموا بقدكمو

ز مباغتة المعاىدين إذا نقضوا العهد كاإلغارة كفي ىذه القصَّة جوا”في فوائد فتح مكة:  كذكر ابن القيم    
عليهم، كأال يعلمهم بمسيره إليهم، كأمَّا ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد فبل يجوز ذلك حٌتى ينبذ إليهم على 

 ، كمن ليس لو عهد صحيح بل غاية ما لو شبهة عهدو ثم فعل ما ينقض العهدى أكلى بهذا الحكم.“سواء
ألٌف الكفار قد نقضوا العهد لو تنزلنا كقلنا بوجوده كليس كاجبنا عليهم اإلنذار  -ىدين أنذركا على أفَّ المجا    

مرارنا كثيرةن، كأعلنوا في كسائل اإلعبلـ التي يستطيعونها جميعنا، كبلغ الصليبيين من األمريكاف كإْوانهم  -كصحتو
األسوار الحصينة التي ال تجد أمثالها إالَّ على القواعد اإلنذاري يقيننا، كليس أدؿَّ على ىذا من اٌتخاذ الصليبيّْين 

 العسكريَّة، بل إفَّ كلَّ عمليَّةو إنذاره لما بعدىا.
 .بالفعل في زمن أك مكاف معين كبقي التنبيو إلى قولهم: أنو ال يلـز من جواز القتل ابتداءن جوازه    
ؿ جواز ابتدائو في كل بلدو كمكافو حتى يؤتى باالستثناء، فإفَّ إفَّ األصل أفَّ معنى جواز القتل كالقتا :كييقاؿ فيو    

الكبلـ في جهاد الدفع، غير الكبلـ في جهاد الطلًب، كالكبلـ في ابتداء الجهاد من المسلمين، غير الكبلـ في 
، غير الكبلـ على فتح جب هةو حربو فيرضت على المسلمين كأجبركا على دْولها، كالكبلـ على إنشاء حرب لعدكٍّ

 .من جبهات الجهاد معو
 كالبٌد من ْوضهايالهم على عدد من ديار المسلمين،كىذه الحرب قد فرضت على األمة بمداىمة الكفار كص   

 كترؾ جهادىم يمهد لهم الطريق إلىنها احتبلؿ جميع أراضي المسلمين،معهم ألنها حرب شاملة المقصود م
 مخططهم.

 لكن بو للمسلمين طاقة ال كثيرا العدك يكوف أف مثل الدفع كقتاؿ اهلل: قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو    
 أف يجب بأنو أصحابنا صرح قد فهنا المسلمين من يخلفوف من على العدك عطف عدكىم عن انصرفوا إف يخاؼ
 المسلمين ببلد على العدك يهجم أف كنظيرىا يسلموا حتى الدفع في عليهم يخاؼ من كمهج مهجهم يبذلوا
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 يجوز ال طلب قتاؿ ال دفع قتاؿ كأمثالو فهذا الحريم على استولوا انصرفوا فإف النصف من أقل المقاتلة فكتكو 
 .اىػالباب ىذا من أحد ككقعة بحاؿ فيو االنصراؼ

 يتعين كلهذا كجوبا كأعم الطلب قتاؿ من أكسع الدفع فقتاؿ كقاؿ بن القيم رحمو اهلل في كتاب الفركسية:     
 كىذا غريمو إذف بغير كالغريم أبويو إذف بدكف كالولد إذنو كبدكف سيده بإذف العبد فيو كيجاىد ميق أحد كل على

 فما المسلمين ضعفي العدك يكوف أف الجهاد من النوع ىذا في يشترط كال كالخندؽ أحد يـو المسلمين كجهاد
 كدفع ضركرة جهاد حينئذ ألنو عليهم كاجبا الجهاد فكاف المسلمين أضعاؼ كالخندؽ أحد يـو كانوا فإنهم دكف

 .اىػالحاؿ بحسب الخوؼ صبلة فيو تباح كلهذا اْتيار جهاد ال
كأمَّا الحديث عن المسألة محلّْ النّْزاع، كجواز ابتداء الصليبيّْين بالقتاؿ في ببلد الحرمين، كىل ىو من الصُّور     

 الجائزة أـ ال، فتقريره على مرتبتين:
 د موجب القتاؿ.: كجو المرتبة األكلى    
ٍدتيميوىيمٍ      ـي فىاقٍػتػيليوا اٍلميٍشرًًكينى حىٍيثي كىجى (، فمن أٌكؿ موجبات القتاؿ، قولو تعالى: )فىًإذىا اٍنسىلىخى اأٍلىٍشهيري اٍلحيري

 في الجزيرة. كيجدكاكاْليةي عامَّةه في المشركين، كما نصَّت على العمـو في الببلًد، كقد 
، يجب مقاكمتيو، فضبلن عن كمما يوجب القتاؿ، م     ا تقٌدـ من أفَّ كجودىم في ببلد اإلسبلـ ىذه عدكافه كاحتبلؿه

 جرائمهم في حقّْ اإلسبلـ كسيفهم المصلت على المسلمين في كلّْ بلد.
ؿ من عهد أك أماف ، فقتالهم مشركع إذ ىو األصل كال يوجد مانع شرعي من : انتفاء مانع القتاالمرتبة الثانية    
 هم ال عهد كال أماف.اىػقتال
كبقيت مسألة المصالح كالمفاسد في قتاؿ الصليبيين في جزيرة العرب، أكرد فيها ما كتبو الشيخ الفاضل عبد     

 العزيز العنزم فك اهلل أسره، كقد ذكر في البداية قواعد نافعة فيما يتعلق بالمفاسد كالمصالح فقاؿ:
 من القواعد في المفاسد كالمصالح:    

( غير معتبرة.كالن أ  : أفَّ المفسدة التي ثبت الحكم مع كجودىا بدليلو )من نصٍّ أك تقريرو أك إجماع أك قياسو
 : أفَّ المفسدة التي تيلًغي الحكم، ىي الخارجة عن المعتاد في مثًلو، الزائدة عن المفسدة البلزمة ألصلو.ثانػينا
 طيل شعيرةو من شعائر الدين الغيةه.: أفَّ المفسدة التي ييفضي اعتبارىا إلى تعثالػثنا
 : أفَّ الضرر الخاص ييحتمل لدفع الضرر العاـ.رابػعنا

 : أفَّ النَّاظر في المصالح كالمفاسد في أمر يكوف نظره فيو لكل من ينالو ىذا األمر من المسلمين.ْامسنا
 : أفَّ ترؾ أصوؿ الدّْين ككقوع الشّْرؾ أعظم المفاسد على اإلطبلؽ.سادسنا

 أفَّ تقدير المفسدة في أمرو، يكوف ألىل العلم الشَّرعيّْ كالمعرفة الدنيويّْة بو. بعنا:سا
ـه على غيره.ثامػننا  : أفَّ اجتهاد األمير في تقدير المصالح كالمفاسد ما لم يكن مفسدةن محضةن، مقدَّ
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كقت نظره، ال على ما كقع في  أفَّ النَّاظر في المصالح كالمفاسد ييحاسب على ما كانت أماراتو ظاىرةن  تاسعنا:
نفًس األمًر، إذ ال يعلم الغيبى إالَّ اهلل، كقد قدَّر الٌنبي صلى اهلل عليو كسلم أمورنا من أمر الجهاد ككذا من بعده من 

 المجاىدين، فوقعت على غير ما ظنَّ كقدَّر.
 كنأتي إلى شرح مبسط لتلك القواعد فنقوؿ:

( غير معتبرة. : أفَّ المفسدة التي ثبتأكالن       الحكم مع كجودىا بدليلو )من نصٍّ أك تقريرو أك إجماع أك قياسو
فأمَّا القاعدةي األكلى: فتيخرج إيرادى من ييورد كجود مفسدةو في الجهاد مع العلم بأفَّ ىذه المفسدة بعينها كانت 

الدعويَّة، كنحوه كيقوؿ: لو كانوا عندنا موجودةن زمن الٌنبيّْ صلى اهلل عليو كسلم، كإيراد من ييورًدي ذىاب الطَّاقات 
، ككذا الصَّحابة حٌتى  ما ماتوا كما قتلوا، كقد كاف الٌنبيُّ صلى اهلل عليو كسلم ييخرج في الجهاد كلَّ أحدو دكف تفريقو

ليو قيتل في حرب مسيلمة مئاته من القيٌراء، كىذه الحيجَّة باطلةه بوجود المفسدة المذكورة زمن الٌنبي صلى اهلل ع
قل فادرؤكا عن أنفسكم ”كسلم دكف أف ييعٌطل الحكم لها، كبالٌنصّْ على بطبلنها، كالرد عليها في اْليات: 

 قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتلي إلى مضاجعهم(.”، “الموت
يّْ صلى اهلل عليو كسلم، حين كما تيخًرج إيرادى من ييورد جرَّ العدكّْ إلى ببلد المسلمين، لوجود ذلك زمن الٌنب    

 بادأ قريشنا بالقتاؿ، كجاؤكا للمدينة في غزكة بدرو، كأحدو، كاألحزاب.
يق أْرج الجيوش، كقاؿ: كاهلل لو      كتيخًرج أيضنا: من ييورد ذىاب األمًن، كزعزعة الببلد، فإفَّ أبا بكرو الصّْدّْ

تركت إْراج الجيوش، أك كما قاؿ رضي اهلل عنو، مع أنَّو جٌرت الكبلب أرجل أزكاج النبي صلى اهلل عليو كسلم ما 
، فإفَّ قتاؿ المرتدّْين ليسوا كذلك، مع علمو بأفَّ بعض األعراب حوؿ  إف كاف ملزمنا بإْراج جيش أسامة بالٌنصّْ

 المدينًة كانوا يترٌبصوف.
 و، الزائدة عن المفسدة البلزمة ألصلو.: أفَّ المفسدة التي تيلًغي الحكم، ىي الخارجة عن المعتاد في مثلً ثانينا    

كأمَّا القاعدة الثانيَّة: فؤلفَّ من األحكاـ ما بيني على نوًع ضررو، فالموتي إف ترٌتب على كاجب األمر المعركؼ 
كالنهي عن المنكر، كاف ضررنا يسقط بو الوجوب، أمَّا إف ترٌتب على القتاؿ فبل، ألفَّ القتاؿ مبناه على تلف 

 مواؿ.األنفس كاأل
، كانتقامو، كمحاكلة النيل من المسلمين، كحصوؿ شيءو من مآربو ىذه لو كال      كما أفَّ القتاؿ يلزـي منو ردُّ العدكّْ

محالة، كقد سبى المشركوف في أحدو امرأة من المسلمين، فهذه المفاسد ال ييعطَّل الجهاد لها، ألنَّها لم تخرج عن 
 ل قتاؿ كجهادو.المعتاد في مثلو، كىي مبلزمةه لك

، كال تكوف كثرتيو مسقطةن لها، كلو أفَّ رجبلن ثريِّا      كىذا مٌطرده في سائر األحكاـ، فالزَّكاة ييدفع فيها الماؿ الكثيري
احتاج الماء لطهارة الصَّبلة، فلم يحصل لو إالَّ بأكثر من ثمن المثل، لم يجب عليو أف يشتريو كجاز لو التيٌمم، 

 الزَّكاة أضعاؼ أضعاًؼ ثمن الماؿ، كىكذا.كإف كاف يدفع في 
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 : أفَّ المفسدة التي ييفضي اعتبارىا إلى تعطيل شعيرةو من شعائر الدين الغيةه.ثالػثنا    
كأمَّا القاعدة الثالثة: فإفَّ االستدالؿ بالمفسدة على إلغاء حكمو من األحكاـ، إف أريد بو إلغاؤه لمدةو قليلةو، أك في 

، صحَّ، بخبلؼ ما إذا أيريد بو تعطيل أصل الحكم، كما يفعل من يريد تعطيل الجهاد، فيستدؿُّ  مكافو دكف مكافو
 بشيءو من أدلٌتهم المعركفة، كالتي لو طيردت ألغلق باب شعيرة الجهاد بالكلّْيَّة.

س مثبلن لػدفع تفيد احتماؿ ضرر قتل التُّر  رر الخاص يحتمل لدفع الضرر العاـ:كىذه القاعدة: أفَّ الضرابػعنا    
الضرر عػن عمـو المسلمين، كما تفيد احتماؿ كقػوع شيءو من الخػوؼ كالجوع كنقصو من األمواؿ كاألنفس 

 كالثمراًت في شيءو من ببلد اإلسبلـ، لدفع الضرر عن عامَّة ببلد المسلمين.
 لو ىذا األمر من المسلمين.أفَّ النَّاظر في المصالح كالمفاسد في أمر يكوف نظره فيو لكل من ينا ْامسنا:    

كالقاعدة الخامسةي: تردُّ على من يقيس المصالح كالمفاسد في بلدو من ببلد اإلسبلـ، كيجـز بترجيح المفسدًة، 
دكف أف يكوف في نظرًه أصبلن، ما تحصَّلو من مصالح في ببلد المسلمين األْرل، فجهاد الكيفَّار ييحٌقق مصلحة 

دفعهم عن ببلد اإلسبلـ، ككلَّما كسّْع ميداف القتاؿ ازدادت النكاية أضعافنا كثيرةن، من  النكاية التي ىي السبيل إلى
جهة الخوؼ كالرعب، كمن جهة تكاليف األمن المرىقة القتصادىم، كمن جهة توقٌعهم للعمليَّات في كلّْ بلدو فيو 

 د.مسلمه يخشونو، كمن جهة تعطُّل مصالحهم التي ىي حربه هلل كرسولو في كل بل
كمشركعي القاعدة مشركعه جهادمّّ عالميّّ، محصَّلو لمجموع األمة، كىؤالء ينظركف للجبهة الداْليَّة كحدىا، 
كييغفلوف عند النظر ببلد المسلمين األْرل، كال يلتفتوف إليها، كال يوردكف ذكرىا، كال ىم يسعوف في دفع 

 دفع بمثلو، كال يحٌرضوف على ذلك.العدكاف عنها بما ين
: مهمَّةه في الرَّدّْ على ىذه القاعدةك المفاسد على اإلطبلؽ: أفَّ ترؾ أصوؿ الدّْين ككقوع الشّْرؾ أعظم سادسنا:    

من كالى الكيفَّار، أك سوٌغ ذلك، أك اعتذر لمن فعلو بحٌجة المصلحة، فإنَّهم لن يحٌصلوا مصلحةن أعظم مما فٌوتوه 
 عوا فيو من الشّْرؾ.من التوحيد، كلن يٌتقوا مفسدةن أعظم مما كق

كال ييورد على ىذا لزكـي قتاؿ كل كافرو على الفور، كالخركج على كلّْ حاكمو مرتدٍّ مهما كانت القٌوة كالقدرة،فإفَّ 
حديثنا عن الموازنة بين فعل الرجل للشرؾ كركوبو المفسدة، كبين حفظو للتوحيد كتحصيلو المصلحة، ال عن 

 المشركوف. تأْير إزالة الشّْرؾ الذم يفعلو
تعلم أفَّ  شَّرعيّْ كالمعرفة الدنيويّْة بو:كمن ىذه القاعدة: أفَّ تقدير المفسدة في أمرو، يكوف ألىل العلم السابعنا    

من ال يعرؼ جنس المصالح الواقعة في الجهاد، كال بصر لو بو من تجربةو أك دراسةو كمعرفةو تقـو مقاـ التجربة، ال 
ارجةه يمكنو النظر في عين المف سدة ىل ىي من المعتاد في الجهاد الذم ال يكوف جهاده بدكنو أـ ىي طارئة ْك

 عن الطَّاقة، كنحو ذلك.
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كما أفَّ من ليس لو علمه شرعيّّ كنظره صحيح، ال يمكنو كإف عرؼ المفسدة، أف ييوازف بين المفاسد الدنيويَّة     
يَّة ما ييحٌرـ على جاىلو الحديث في التي تقع كاألضرار الدينيَّة، كنحو ذلك، ككلّّ من الج انبين لو من األىمّْ

 المسألة.
ـه على غيره: : أفَّ اجتهاد األمير في تقدير المصالح كالمفاسد ما لم يكنثامػننا     ىذه ك مفسدةن محضةن، مقدَّ

، كتنظيم القاعدة: ييقدـ على عملو جهادمٍّ، فإفَّ آحاد الجيش قد يخالقاعدة  تلف تقديرىم تكوف في كلّْ جيشو
للمصالح كالمفاسًد، كال يمكن أف ييخالف الواحد منهم أميرهي كقد فعل األمير ما أمر بو، فنظر نظرنا صحيحنا في 

 المسألًة، كاْتار ما أمرىم بو.
كالمجاىدكف الذين قاموا بهذا العمل المبارؾ، ائتمركا بأمر أميرىم، سواء كاف أسامة، أك من أمَّره عليهم أسامة     

 ي الجزيرًة، كصدركا عنو، كليس لهم أف يتركوا الجهاد لتقديرو ييقٌدره أحديىم.ف
فإف قيل: إفَّ الٌتقدير للمصالح أمر نسبيّّ، فإف أرادكا ما ىو متمٌحض المفسدًة ال مصلحة فيو، فنعم، كأمَّا ما     

فيما سترل بإذف اهلل، فهو أمره نسبيّّ  مصلحتو ظاىره كالمفاسد المٌدعاة فيو الغيةه غير معتبرةو، كتفجيرات الرّْياض
على التنزًُّؿ معهم، كإف ألغينا كونو نسبيِّا فؤلفَّ المصلحة فيو أظهري كالمفسدةى المعتبرةى أقلُّ  من أف ييحكم بحرمة 

 العمل بناءن عليها.
، فالجواب عنو م      ن ثبلثة أكجو:كأمَّا من يقوؿ: ال يكاد يينازع أحده من أىل العلم في مفسدًة ما حدثى
: أفَّ األمر بالجهاد موًجبه صحيحه، كسببه مستقلّّ للقياـ بالتَّفجيرات، كلم يذكر المنازعوف مفسدةن األكَّؿ    

معتبرةن البٌتة تيقاًكـ ىذا األمر كتدفعو، ككلُّ ما أكردكا سبق الجواب عنو كبياف فساد اعتباره شرعنا، كقد قاؿ اهلل 
ْيذيكىيٍم كىاٍحصيريكىيٍم كىاقٍػعيديكا لىهيٍم كيلَّ  تعالى: )فىًإذىا اٍنسىلىخى  ـي فىاقٍػتػيليوا اٍلميٍشرًًكينى حىٍيثي كىجىٍدتيميوىيٍم كى اأٍلىٍشهيري اٍلحيري

ا يػيقىاتًليونىكيٍم كىافَّةن(.  مىٍرصىدو(، )كىقىاتًليوا اٍلميٍشرًًكينى كىافَّةن كىمى
يك، بل ىي حلقةه في سلسلة، كغارةه في معركةو مستمرَّة، كىذه : أفَّ ىذه العمليَّة ليست بيضة دالوجو الثاني    

المعركةي فيرضت على المسلمينى، كمصلحتها متيٌقنةه، لتيقُّن أنَّها فرضه شرعيّّ على المسلمين، كالمصىالح كلها في 
لها؛ امتثاؿ أحكاـ الشرع، كالحديث عن مصلحة الغارة المعيَّنة يجب أف ال يفصل عن مصلحة الحرب في مجم

 فربَّ مصلحةو في رحم الغارة األكلى، ال تيظهرىا إالَّ الغارة الثانية.
 ثمَّ من فركع الحديث عن الحرب، الحديثي عن ميادينها كما يحسن نقل المعركة إليو كما ال يحسين.    
 منها:: أفَّ في التفجيرات من المصالح العظيمًة كثيرنا مما لم يشاؤكا الحديث عنو فالوجو الثالث    
ْركج عددو كبيرو من الصليبيين، من الجزيرة العربية، كما ذكرت جميع كسائل اإلعبلـ كقتها، بل ذكركا أنَّو لم  - ُ

يبق إالَّ من ال بدَّ لو من البقاء، كتطهير جزيرة العرب من ىؤالء األنجاس، كالعمل بوصيَّة محمدو صلى اهلل عليو 



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

327 

صها من المعتدين عليها من حيثي ىي بلد إسبلـو كىم حربيُّوف مصلحةه كسلم كإنفاذىا من أعظم المقاصد، كتخلي
 عظيمةه.

الرعب كاإلرىاب الذم كقع في قلوب الكفرًة، كىذا من مقاصد الجهاد المستقلَّة: )كىأىًعدُّكا لىهيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم  - ِ
ٍيًل تػيٍرًىبيوفى بًًو عىديكَّ اللَّ  رًينى ًمٍن ديكنًًهٍم ال تػىٍعلىميونػىهيمي اللَّوي يػىٍعلىميهيٍم(.ًمٍن قػيوَّةو كىًمٍن رًبىاًط اٍلخى ْى  ًو كىعىديكَّكيٍم كىآ

ظهور حجم الوجود الصليبي في جزيرة العرب، حيثي دلَّت الحراسات المكثٌفة على مواطن سكنى  - ّ
أنباء الصليبيين أف  األمريكاف، فإذا ىم في كلّْ مكافو كما حٌدثنا الثّْقات من أىل الرياض كذكرت بعض ككاالت

 عددىم أربعوف ألفنا في الرّْياض كحدىا.
 توسيع دائرة الحرب مع الصليبيّْين كإشغالهم عن كلّْ بلدو لهم فيو مصلحةه ببلدو آْر يتوقٌعوف فيو ىجمةن. - ْ
 عليو تمحيص اهلل الذين آمنوا كاٌتخاذه منهم شهداء، كالشهادة من مقاصد الجهاد، كما قاؿ النبي صلى اهلل - ٓ

 “.من ْير معاش الناس لهم، كذكر: مؤمن على فرسو، كلما سمع ىيعةن طار إليها يطلب الموت مظانَّو”كسلم: 
شفاء صدكر قوـو مؤمنين، كإذىاب غيظ قلوبهم )قاتلوىم يعٌذبهم اهلل بأيديكم، كيخزىم كينصركم عليهم  - ٔ

 كيشف صدكر قوـو مؤمنين(.
بتمييز الخبيث من الطيب، كاستبانة الناس أفَّ حرص كثيرو من المنتسبين إلى العلم  جرياف سٌنة اهلل الكونيَّة، - ٕ

، أعظمي كأكبر من حرصهم على دماء المسلمين  يّْ المشتغلين بالفيتيا على األمن في ببلدىم، كالرفاه كالعيش الْر
لصليبيّْين، ككذا أصوؿ كأعراضهم، فلم يحصل منهم لشيء من مآسي المسلمين ما حصل في تألُّمهم لما كقع با

الدين كالتوحيد، فهم إذا كيلّْموا عن تحكيم الطواغيت كتولّْي الكافرين، كالمستهزئين بالدين من الصحفيين 
كالعلمانيين كأمثالهم اكتفوا بكلمات ال تخرج من المجلس الذم ييخاطبوف فيو، كلمَّا رغَّم اهلل أنف أمريكا 

.  كأكليائها احمرَّت منهم أنوؼه
، كأم ْيرو، فيمن يرل محاـر ُُِ/ِ)إعبلـ الموقعين  كاألمر كما قاؿ ابن القيم رحمو اهلل في     (: )كأم دينو

اهلل تنتهك، كحدكده تضاع، كدينو يترؾ، كسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يرغب عنها، كىو بارد القلب، 
!، كىل بلية الدين إال من ىؤالء الذين إذا ساكت اللساف، شيطاف أْرس، كما أف المتكلم بالباطل شيطاف ناطق؟

يارىم المتحزف المتلمظ، كلو نوزع في بعض  سلمت لهم مآكلهم كرياساتهم فبل مباالة بما جرل على الدين؟، ْك
ما فيو غضاضة عليو في جاىو أك مالو بذؿ كتبذؿ، كجد كاجتهد، كاستعمل مراتب اإلنكار الثبلثة بحسب كسعو، 

قد بيلوا في الدنيا بأعظم بلية تكوف كىم ال يشعركف، كىو  -من عين اهلل كمقت اهلل لهم مع سقوطهم  -كىؤالء 
 موت القلوب ؛ فإنو القلب كلما كانت حياتو أتم كاف غضبو هلل كرسولو أقول، كانتصاره للدين أكمل(

حقيقتو منها كما لم  معرفة الناس حقيقة علماء السُّوء الذين يتكٌلموف في صغير األمور ككبيرىا، ما علموا - ٖ
يعلموه متى كافق ىذا ىول الوالة، كيسكتوف عن نظائرىا متى سكت الوالة، فلم ينكركا ما فعلو الباطنيَّة في 
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نجراف، كىو أكبر كأعظمي، ألفَّ الوالة شاؤكا السكوت عنو، كال ما فعلو البريطانيوف من تفجيرو، كبادركا بإنكار 
 ياض.تفجير مجٌمعات الصليبيين في الرّْ 

ظهور حقائق القيم كالثوابت الشَّرعيَّة عند المنتسبين للعلم كالدين، فأسقط من كاف ينادم بالتثبت ىذا  - ٗ
األصل، كصٌدؽ تهمةن تشهد على نفسها بالكذب، كتهمة التسعة عشر الساقطة، مع أنَّها ما جاءتو إال بخبر فاسقو 

ئبين ما يدرم أفي األموات ىم أـ في األحياء، كلم يسمع على أحسن أحوالو، كزاد فرٌتب األحكاـ على أناس غا
 من المٌدعى عليو حرفنا كال اشترط بيّْنة.

معرفة حقيقة الجيش كالغرض اٌلذم أيعدَّ من أجلو، فلم يتحرَّؾ قطُّ الستنقاذ بلد مسلم، أك للدفاع عن  - َُ
، كإنَّما تحرَّؾ حين تحرَّؾ في ْدمة مصالح األمريكاف.  عرضو

لك من المصالح العظيمة، كأكثر منها ما ال تعلمونو كاهلل يعلموي، فإفَّ سعادة الدارين، كمصلحة الدنيا كغير ذ
كاْلْرة، إنَّما ادُّْرت في األحكاـ الشَّرعيَّة، ككقفت عليها، كجمعت فيها، كما أكتيتيم من العلم إالَّ قليبلن.انتهى  

 كبلـ الشيخ عبد العزيز العنزم فك اهلل أسره.
تقدـ في ىذا الكتاب بياف بالدليل الشرعي ال العاطفي الحماسي أف كل دكلة لها حاكم  أما قوؿ المؤلف:]    

 ىي مستقلة بحكمها[.
ىذا القوؿ بإطبلؽ باطل؛ ألف األْوة اإلسبلمية ككجوب النصرة بين المسلمين ال يحجبها أك يمنعها تفرؽ     

دفاع عن دينهم كعرضهم كأرضهم من أكجب الواجبات، كمتى الدكؿ كتعدد الحكاـ، فإٌف نصرة المسلمين كال
 د أف يدفعوه فإف عجزكا كجب على مندىم العدك أرضان من أراضي المسلمين كجب على أىل تلك الببل

كالية الدين غير حاكم ىؤالء، ألف جاكرىم من المسلمين أف ينفركا إلغاثتهم كالدفاع عنهم كلو كاف حاكم أكلئك 
، كقد سبق أف بينتي أف المصطنعة الحدكد الحكاـ، كالوالية اإليمانية ال تزيلها تعدد ايسقطه كجوب النصرة الك 

اعتداء الكفار على أم أرض من أراضي المسلمين يعتبر ناقضان للعهد ألف أراضي المسلمين بمنزلة األرض 
 الواحدة.

 على كاجبا دفعو يصير فإنو المسلمين على الهجـو أرادكا إذا فأما: قاؿ شيخ اإلسبلـ بن تيمية رحمو اهلل    
 النصر فعليكم الدين في استنصرككم كإف: }  تعالى اهلل كما إلعانتهم المقصودين غير كعلى كلهم المقصودين

 .اىػالمسلم بنصر كسلم عليو اهلل صلى النبي أمر ككما{  ميثاؽ كبينهم بينكم قـو على إال
 اإلسبلـ ببلد إذ فاألقرب األقرب على دفعو يجب أنو ريب فبل بلـاإلس ببلد العدك دْل كإذا: كقاؿ أيضان     

 .اىػبهذا صريحة أحمد كنصوص غريم كال كالد إذف ببل إليو النفير يجب كأنو الواحدة البلدة بمنزلة كلها
 ذلك كاف فإذا بالعقر بحلولو أك األقطار من قطر على العدك بغلبة الجهاد تعين إذافي تفسيره:  قاؿ القرطبي    

ا شبابا كثقاال ْفافا إليو كيخرجوا ينفركا أف الدار تلك أىل جميع على كجب  كاف من طاقتو قدر على كل كشيْو
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 البلدة تلك أىل عجز فإف مكثر أك مقاتل من الخركج على يقدر أحد يتخلف كال لو أب ال كمن إذنو بغير أب لو
 أف يعلموا حتى البلدة تلك أىل لـز ما حسب على يخرجوا أف كجاكرىم قاربهم من على كاف بعدكىم القياـ عن

 غياثهم كيمكنو يدركهم أنو كعلم عدكىم عن بضعفهم علم من كل ككذلك كمدافعتهم بهم القياـ على طاقة فيهم
 نزؿ التي الناحية أىل العدك بدفع قاـ إذا حتى سواىم من على يد كلهم فالمسلموف إليهم الخركج أيضا لزمو

 الخركج أيضا لزمهم يدْلوىا كلم اإلسبلـ دار العدك قارب كلو اْلْرين عن الفرض سقط بها كاحتل عليها العدك
 .اىػىذا في ْبلؼ كال العدك كيخزل الحوزة كتحفظ البيضة كتحمى اهلل دين يظهر حتى إليو
لدكلة فهذا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كاإلماـ القرطبي قد أفتوا بوجوب الخركج لنصرة المسلمين مع أٌف ا    

 اإلسبلمية في عهدىم كانت مقسمة كمتعددة الحكاـ، كلم يشترطوا إذنهم.
كىل يلتـز المؤلف بقولو ىذا إذا غزل الكفار ببلده السعودية، كاستغاث المسلموف فيها بإْوانهم من الدكؿ     

لحدكد التي رسمها المجاكرة، كمنعهم الحكاـ، ىل سوؼ يقوؿ لهم المؤلف: اسمعوا كأطيعوا حكامكم، كالتزموا با
 لكم أعداؤكم، كال تخرجوا للدفاع عٌنا كاتركوا الكفار يفعلوا بنا ما يشاؤكف؟!.

كقوؿ المؤلف:] أف في نقض العهد بين المسلمين كالكفار مطلقان إضراران بالمسلمين في شرؽ األرض     
 [.كغربها

ىم الكفار أنفسهم  -إف صحٌ -قضوا العهدأقوؿ: إف المسلمين ليسوا ىم الذين نقضوا العهد، كلكن الذين ن    
كذلك بقاتلهم المسلمين كاحتبللهم ديار المسلمين، ككذلك نقضوا العهد بإىانة القرآف الكريم، كالسخرية من 

 النبي الكريم صلى اهلل عليو كسلم.
 اإلسبلـ عن يهودم قاؿ: ىؤالء المسلموف الكبلب أبناء الكبلب يتعصبوف علينا. كقد سئل شيخ    
فقاؿ: إذا كاف أراد بشتمو طائفة معينة من المسلمين فإنو يعاقب على ذلك عقوبة تزجره كأمثالو عن ذلك،     

 [.ّّٔ/صِٖكأما إف ظهر منو قصد العمـو فإنو ينتقض عهده بذلك كيجب قتلو.]مجموع الفتاكل/ج
ـ كسب نبي اإلسبلـ صلى اهلل فإذا كاف سب المسلمين ينقض العهد فما بالك بإىانة القرآف كسب دين اإلسبل    

 عليو كسلم، ىل يبقى بعد ىذا كلو عهد ييلزمنا المؤلف بالوفاء بو؟!
 إذان ماذا يريد المؤلف من المسلمين؟   
ىل يريد منهم أف يلتزموا بالعهد الذم نقضو الكفار؟ كىل العهد بعد أف نقضوه باؽو مستقر حتى نلتـز     
 بو؟
ىذه العهود إال لهذا المقصود: كىو أف تيلـز المسلمين بها دكف أف تلتـز ىي بها،  كأصبلن لم يصطنع الكفار    

فكل اعتداء يحصل من الكفار مهما كاف حجمو كمبرراتو فهو ليس نقضان للعهد، كما يحصل من المسلمين في 
لى أمة اإلسبلـ على مقابلة العدكاف يعتبر نقضان للعهد، يا سبحاف اهلل ما ىذا الفقو العصرم الجديد الذم طرأ ع
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ألسنة المخذلين المترفين الذين ليس لهم ىمّّ إال رفاىية العيش كاألمن كلو تحت نظاـ الكفر، كقد قاؿ ذلك كبير 
 أدعياء السلفية في المغرب المدعو  المغراكم قاؿ: يحكمنا يهودم أك نصراني المهم أف نعيش بأماف.

 بالمسلمين، كىل بقي عهد للكفار بعد كل ما فعلوه. ضو إضراران نو المؤلف الذم يعتبر نقفأم عهد يتكلم ع    
أف الذم يحدد نقض العهد كبقاءه كلي األمر ال عامة الناس، كإال صار األمر فوضى،  كقوؿ المؤلف:]    

 [.كالفوضى محرمة كما ال يتم ترؾ المحـر إال بو فهو كاجب
قض العهد فإنو ينتقض كال يلـز أف ييعلمهم ىذا قوؿ ضعيف كالصحيح أف الكفار متى فعلوا ما ين    

الحاكم، إنما يجب على الحاكم أف ينبذ إليهم عهدىم إذا ْاؼ منهم النقض، أما إف كقع كحصل 
 النقض فبل يجب على الحاكم أف يعلمهم.

فيوا شيئنا مما شرط كعقد الذمة ليس ىو حقِّا لئلماـ بل ىو حقّّ هلل كلعامَّة المسًلمينى فإذا ْالى : ”قاؿ ابن القيّْم    
عليهم، فقد قيلى: يجبي على اإلماـً أف يفسىخى العىٍقد كفسخيوي أف ييلًحقىو بمأمنو كيخرجىو من دىار اإلٍسبلـً ظنِّا أف 
؛ ألفَّ الشُّركطى إذا كانت حقِّا هلل ال للعاقد انفسخى  العقد ال ينفًسخ بمجرَّد الميخالفة بل يجبي فسخو، كىذا ضعيفه

ْيذ منهم العقدي بفو  . كىذه الشُّركطي على أىل الذّْمَّة حقّّ هلل ال يجوز للسُّلطاًف كال لغيرًًه أف يأ اتو من غيًر فسخو
أحكاـ أىل الٌذمَّة “ الًجزيةى كيمكّْنهيم من الميقاـ ًبدار اإلسبلـ إالَّ إذا التػىزىميوىا كإالَّ كىجىب عليو قتاليهم بنصّْ القرآف 

(ّ/ُّٓٓ.) 
قرآف صريحةه في ىذا، قاؿ تعالى: )كىٍيفى يىكيوفي لًٍلميٍشرًًكينى عىٍهده ًعٍندى اللًَّو كىًعٍندى رىسيوًلًو ًإالَّ كأدلَّة ال    

ا اٍستػىقىاميوا لىكيٍم فىاٍستىًقيميوا لىهيٍم(. فأنكر اهلل عهود المشركي ن، إالَّ ما الًَّذينى عىاىىٍدتيٍم ًعٍندى اٍلمىٍسًجًد اٍلحىرىاـً فىمى
ٍيئان كىلىٍم ييظىاًىريكا عىلىٍيكيٍم أىحىدان استثنى،  قيصيوكيٍم شى  فىأىتًمُّوا كقاؿ: )ًإالَّ الًَّذينى عىاىىٍدتيٍم ًمنى اٍلميٍشرًًكينى ثيمَّ لىٍم يػىنػٍ

تًًهٍم ًإفَّ اللَّوى ييًحبُّ اٍلميتًَّقينى( فاستثنى اهلل من البراءة من العهود من لم  ينقصوا ًإلىٍيًهٍم عىٍهدىىيٍم ًإلىى ميدَّ
ا منتقضه عهده، كقاؿ  ا، فعلم أفَّ من نقص شيئنا أك ظاىرى أحدن المسلمين شيئنا كلم ييظاىركا عليهم أحدن

انػىهيٍم ًمٍن بػىٍعًد عىٍهًدًىٍم كىطىعىنيوا ًفي ًديًنكيٍم فػىقىاتًليوا أىئًمَّةى اٍلكيٍفًر ًإنػَّهيٍم ال أى  ًإٍف نىكىثيوا أىٍيمى  ٍيمىافى لىهيٍم لىعىلَّهيمٍ )كى
يػىٍنتػىهيوفى( فحكم اهلل في أمثاؿ ىؤالء بأف ال أيماف لهم، كأمر بقتالهم، كالحكم باستمرار عهدىم ينافي 

 األمر بقتالهم.
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 الشبهة الثامنة
 يجوز نقض العهد الذم التزمناه عند دْوؿ ببلد الكفار حين ْتم الجواز

وؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ :" الحرب ْدعة " متفق قاؿ المؤلف]بدليل أنو ركل جابر كأبو ىريرة أف رس    
 عليو

 الجواب من كجهين :
فرؽ كبير في الشرع بين نقض العهد ) الخيانة ( كالخدعة، فاألكؿ محـر باإلجماع. أما الثاني: جائز  -أ

في الحرب باإلجماع فإف الخدعة ليس فيها نقض للعهد، كإنما إبداء أمر كفعل ْبلفو مخادعة 
حاربين، كمن سول بينهما فقد سول بين ما فرقت الشريعة بينها فقياسو فاسد لكونو ْطأ من حيث للم

األصل كلمخالفتو الشرع من جهة أْرل، فاْليات القرآنية كاألحاديث النبوية متواترة في اإليفاء بالعهد 
بل كجاء النهي عن الغدر في  أىٍكفيوا بًاٍلعيقيوًد  كقاؿ  كىأىٍكفيوا بًاٍلعىٍهًد ًإفَّ اٍلعىٍهدى كىافى مىٍسؤيكالن  قاؿ تعالى 

الحرب بأدلة ْاصة منها ما ْرج مسلم عن بريدة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم:" اغزكا باسم اهلل، 
 قاتلوا من كفر باهلل اغزكا كال تغلوا كال تغدركا"،

منعني أف أشهد بدران إال أني ْرجت أنا كمن أبلغ ما نحن بصدده الحديث الذم ْرج مسلم عن حذيفة قاؿ : ما 
كأبي حسيل قاؿ: فأْذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدكف محمدان ؟ فقلنا: ما نريده، ما نريد إال المدينة. فأْذكا 
منا عهد اهلل كميثاقو لننصرفن إلى المدينة كال نقاتل معو. فأتينا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فأْبرناه الخبر. 

 انصرفا، نفي لهم بعهدىم كنستعين اهلل عليهم " كفي لفظ " تفيا لهم بعهدىم " فقاؿ:"
أرأيتم كيف اإليفاء بالعهد عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو، قارف كاقع ىؤالء المبطلين بهذه 

 النصوص !!
عليو من المفاسد  لحـر فعلو لما يترتب -كىذا من المحاؿ شرعان  –أف ىذه الفعاؿ لو جازت جدالن  -أ

 العظيمة كما تقدـ بيانو، كدين اهلل قائم على جلب المصالح كدرء المفاسد[.
أقوؿ: ال شك أف الغدر محـر في ديننا، كأٌف األصل فيمن دْل ديار الكفار بعهدو أك أماف أنو ال     

 يجوز أف يخونهم أك يغدر بهم، كلكن ىل الذم كقع من المجاىدين ىو من الغدر؟
 ف الذم كقع من المجاىدين في أمريكا كبريطانيا ال يعتبر من الغدر ألمور:إ    
المؤلف نفسو  أف الذم حصل من المجاىدين ىو من باب الخدعة كليس من باب الغدر، كىو ما عٌرفو األكؿ/    

سعة عشر كىذا ىو عين ما كقع من أبطاؿ اإلسبلـ التبقولو]كإنما إبداء أمر كفعل ْبلفو مخادعة للمحاربين[ 
الذين قصم اهلل بهم ظهر أمريكا، فإنهم كانوا في حالة حرب مع أمريكا، ألف أمريكا حاصرت أفغانستاف قبل 
األحداث بثبلث سنوات كمات بسبب الحصار أكثر من سبعين ألف مسلم، فهي إذان في حالة حرب، فدْل 
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ألبتة، بل فعلوا مثل  كلم يعطوىم أمانان  ،كمظهرين لهم أنهم دْلوىا للدراسة كنحو ذلىؤالء األبطاؿ إلى أمريكا 
يطلب منو المساعدة أك ستأذف على كعب بن األشرؼ من أجل أف اما فعل محمد بن مسلمة رضي اهلل عنو حين 

دعو محمد بن  القرض ككاف كعبه قد نقض عهده بإيذائو للنبي صلى اهلل عليو كسلم في عرضو، فكاف محاربان، ْك
من أجل القرض فأدْلو كعب ككاعده محمد أف يأتيو في ليلة أْرل فدْلوا عليو  مسلمة فأظهر لو أنو أتاه

كلم يعطو محمد بن مسلمة أمانان قط ، كىكذا األبطاؿ التسعة عشر ما أعطوا أمريكا أمانان قط كإنما كاغتالوه، 
محاربة لئلسبلـ  ْدعوىا بأف أظهركا لها أنهم يريدكف دْوؿ أمريكا من أجل الدراسة أك نحوىا، كأمريكا دكلة

بتدمير كزارة الدفاع األمريكية كمبنيي التجارة الذين يعتبراف أعظم مفصل كدْلوىا كقاموا كالمسلمين، فخدعوىا 
إقتصادم ألمريكا، كىذا ليس من الغدر بل ىو من الخدعة في الحرب، كسأكرد قصة مقتل كعب ابن األشرؼ، 

 الهذلي ليتبين لك أف ما قاـ بو األْوة ليس من الغدر.كقصة اغتياؿ األسود العنسي، كقصة اغتياؿ ْالد 
أٌف شيخ المجاىدين الشيخ أسامة بن الدف حفظو اهلل قد نبذ إليهم عهدىم بعد أف عرض عليهم  /الثاني    

الهدنة بشرط أف ينسحبوا من جميع الدكؿ اإلسبلمية التي احتلوىا، كأمهلهم عٌدة أشهر، فلما استخفوا بعرضو 
 د عليهم كنبذ إليهم عهدىم، كالذين دكوا صركح الكفر ىم من جنوده.أعلن الجها

نقضت قد ف ىذه الدكؿ الكافرة كحتى لو تنػزلنا كقلنا بأف دْوؿ أمريكا كبريطانيا كغيرىا كاف بأماف فإ /الثالث    
هم قبل قبل األحداث، حين داىمت بيوتهم كاعتقلت العديد منفي أرضها من المسلمين  عهدىا مع من يعيشوف

أف يصدر منهم أم عمل ضد ىذه الدكؿ، كبذلك تكوف قد نقضت عهدىا كعلى نفسها جنت، فإف األماف البٌد 
 أف يكوف من الطرفين فإذا ْاف أحدىما فقد زاؿ األماف.

ىذه الدكؿ نقضت عهدىا مع المسلمين عامة باإلساءة إلى دين اإلسبلـ، كإىانة القرآف  كذلك /الرابع    
 ساءة إلى النبي صلى اهلل عليو كسلم.الكريم، كاإل

 كالمقصود أف إْواننا المجاىدين األبطاؿ لم يغدركا كلم يخونوا بل فعلهم من الجهاد في سبيل اهلل.    
فإف قيل: إف األمة في ضعف كال تستطيع أف تخوض جهاد الطلب في كقتنا الحاضر، كىؤالء الشباب قد     

 غزكا أمريكا في عقر دارىا.
كإنما ىي من جهاد  ،الجواب: أف ضربات الحادم عشر من سبتمبر المباركة لم تكن من جهاد الطلب قطف    

الصليبيين في  الكياف الصهيوني في فلسطين كتدعم ألف أمريكا قد حاصرت أفغانستاف كىي التي تدعم الدفع؛
التي بدأت الحرب على اإلسبلـ  الفلبين كإندكنيسيا كجزر الملوؾ كالنصارل المتمردين في السوداف كغيرىا فهي

كالمسلمين، كالمجاىدكف الذين استهدفوىا فعلوا ذلك لكي تخرج من أراضي المسلمين كتكف دعمها لليهود 
الغاصبين، كلكي تنكمش على نفسها كتترؾ سياستها الظالمة تجاه المسلمين، فالمجاىدكف ضربوا أمريكا لدفع 

ا جهاد دفع كليس جهاد طلب، كال يغير الحكم كونها ضربت في كإْراجها من أراضي المسلمين، كىذ أذاىا
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ْطط كزارة الدفاع األمريكية كبرجا أرضها؛ فإف جنودىا الذين يقاتلوف في أراضي المسلمين يتحركوف على 
ف لدعم السياسة األمريكية المتغطرسة الظالمة، فهي أصل الجيوش المحاربة كىي امتداد التجارة مركزاف اقتصاديا

كلو غزا أرض اإلسبلـ جيش كبير أكلو في الجنوب كآْره كضربها ضرب لجنودىا، كتدميرىا تدمير لجيوشها،  لها،
في الشماؿ ككاف الذم يخوض الحرب الذم في الجنوب فهل الواجب استهداؼ الجيش الذم يقاتلنا فقط أـ 

صفها، ىم يخططوف في نستهدؼ آْرىم كما نستهدؼ أكلهم؟ كىكذا أمريكا كمن دْل في أنو يحق لنا أف 
 دكلهم كيعززكف قواتهم باقتصادىم، فضربهم في عقر دارىم ضرب لقواتهم.

فكما أف سبب ضربهم في عقر دارىم ىو كجود جيوشهم الظالمة في ديارنا، فكذلك إذا أرادكا أف نكف عن     
 غزكىم في عقر دارىم فليخرجوا جيوشهم الظالمة من ديارنا.

لة التي توضح أف ما قاـ بو األبطاؿ التسعة عشر ليس من الغدر كالخيانة، كإنما ىو من كبعد ىذا أكرد األد    
 الجهاد في سبيل اهلل:

 سمعت عمرك قاؿ سفياف حدثنا اهلل عبد بن علي حدثنا ػ فقصة قتل كعب بن األشرؼ ركاىا البخارم فقاؿ:    
 فإنو األشرؼ بن لكعب من: »كسلم عليو اهلل لىص اهلل رسوؿ قاؿ يقوؿ عنهما تعالى اهلل رضي اهلل عبد بن جابر

 فائذف) ،«نعم: »قاؿ ،!(أقتلو؟ أف أتحب: اهلل رسوؿ يا:) فقاؿ مسلمة بن محمد فقاـ ،!«كرسولو؟ اهلل آذل قد
 عنانا، قد كإنو صدقة، سألنا قد الرجل ىذا إف: )فقاؿ مسلمة بن محمد فأتاه ،!«قل: »قاؿ ،!(شيئا أقوؿ أف لي

 أم إلى ننظر حتى ندعو أف نحب فبل اتبعناه قد إنا: )قاؿ ،(لتملنو كاهلل كأيضا: )قاؿ ،(أستسلفك كأتيت قد كإني
 أك كسقين أك كسقا يذكر فلم مرة غير عمرك كحدثنا ،(كسقين أك كسقا تسلفنا أف أردنا كقد شأنو، يصير شيء

 ،!(تريد؟ شيء أم: )قالوا ،!(رىنونيا نعم،: )فقاؿ كسقين، أك كسقا فيو أرل فقاؿ كسقين أك كسقا فيو لو فقلت
:) اقالو  ،!(أبناءكم فارىنوني: )قاؿ ،!(العرب؟ أجمل كأنت نساءنا، نرىنك كيف: )قالوا ،!(نساءكم ارىنوني: )قاؿ

 قاؿ) ،(الؤلمة نرىنك كلكنا علينا، عار ىذا كسقين، أك بوسق رىن: فيقاؿ أحدىم، فيسب! أبناءنا؟ نرىنك كيف
 إلى فدعاىم الرضاعة، من كعب أْو كىو نائلة أبو كمعو ليبل، فجاءه يأتيو أف فواعده ،(السبلح يعني: سفياف

 أبو كأْي مسلمة، بن محمد ىو إنما: )فقاؿ ،!(الساعة؟ ىذه تخرج أين: )امرأتو لو فقالت إليهم فنزؿ الحصن،
 كرضيعي مسلمة بن مدمح أْي ىو إنما قاؿ الدـ، منو يقطر كأنو صوتا أسمع: قالت عمرك غير كقاؿ) ،(نائلة
 لسفياف قيل) رجلين، معو مسلمة بن محمد كيدْل: قاؿ ،(ألجاب بليل طعنة إلى دعي لو الكريم إف نائلة، أبو

 كالحارث جبر، بن عبس أبو: عمرك غير كقاؿ) برجلين، معو جاء: عمرك قاؿ ،(بعضهم سمى قاؿ عمرك سماىم
 فإذا فأشمو، بشعره قائل فإني جاء ما إذا: )فقاؿ ن،برجلي معو جاء: عمرك قاؿ ،(بشر بن كعباد أكس، بن

 ريح من ينفح كىو متوشحا، إليهم فنزؿ أشمكم، ثم مرة كقاؿ ،(فاضربوه فدكنكم رأسو، من استمكنت رأيتموني
 العرب، كأكمل العرب نساء أعطر عندم: قاؿ عمرك غير كقاؿ ،(أطيب أم ريحا كاليـو رأيت ما: )فقاؿ الطيب،



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

334 

 ،!(لي؟ أتأذف: )قاؿ ثم أصحابو، أشم ثم فشمو، ،(نعم: )قاؿ ،!(رأسك؟ أشم أف لي أتأذف: )لو فقاؿ عمرك قاؿ
 .اىػفأْبركه كسلم، عليو اهلل صلى النبي، أتوا ثم فقتلوه، ،!(دكنكم: )قاؿ منو استمكن فلما ،(نعم: )قاؿ
شرؼ كأظهر لو ما يشعره ففي ىذه القصة يبلحظ أف محمد بن مسلمة رضي اهلل عنو كذب على كعب بن األ    

باألماف مخادعة منو لكي يتمكن من الوصوؿ إليو كقتلو كعندما شعر كعب بن األشرؼ باألماف أدْلو في حصنو 
فلما تمكن منو محمد بن مسلمة كمن معو اغتالوه كأجهزكا عليو، كىذا ىو ما حصل في أمريكا، فإف الشباب 

لكي يستطيعوا  ة لهم كلكن ْدعوىا بإظهار قبوؿ األمافالمجاىدين دْلوىا كىم محاربوف لها كىي محارب
 الدْوؿ إليها كتدميرىا في أعظم مفصل اقتصادم تخنق العالم بو.

ػ كأما قصة قتل العنسي فقد ركاىا بن كثير في البداية كالنهاية كأصلها بإسنادىا عند ابن جرير الطبرم، قاؿ     
 الكذاب، العنسي األسود تنبؤ تفاصيل ذكر بعد( بعدىا كما َّٖ: ص ٔ: ج) ،«كالنهاية البداية» في ابن كثير
 الذين المسلموف كعاملو اليمن أىل من ْلق كارتد أمره كاستغلظ ملكو كاشتد: ]األمور مقاليد على كاستيبلئو

 أمر كأسند يغوث عبد بن قيس إلى الجند أمر كاسند كرب معدم بن عمرك مذحج على ْليفتو ككاف بالتقية ىناؾ
 ككانت زاذ كاسمها الديلمي فيركز عم ابنة كىي فباذا بن شهر بامرأة كتزكج كداذكيو الديلمي فيركز إلى ناءاألب

 كبعث التميمي عمر بن سيف قاؿ. الصالحات كمن محمد كرسولو باهلل مؤمنة ذلك مع كىي جميلة حسناء امرأة
 الذين المسلمين يأمر الديلمي يحنس بن كبر لو يقاؿ رجل مع العنسي األسود ْبر بلغو حين كتابو اهلل رسوؿ
 من امرأة تزكج قد ككاف القياـ أتم الكتاب بهذا جبل بن معاذ كقاـ كمصاكلتو العنسي األسود بمقاتلة ىناؾ

 النبي عماؿ إلى الكتاب ىذا كبلغوا ذلك في معو كقاموا فيهم لصبره السكوف عليو فحزبت رملة لها يقاؿ السكوف
 األسود عليو غضب قد ككاف الجند أمير يغوث عبد بن بقيس اجتماعهم كاتفق اسالن من عليو قدركا كمن

 بن كبر أعلم فلما داكذيو ككذا أيضا عنده ضعف قد الديلمي فيركز أمر كاف ككذلك بقتلو، كىم بو كاستخف
 سودباأل الفتك على ككافقهم السماء من عليو نزلوا كأنما كاف مكشوح بن قيس كىو يغوث عبد بن قيس نحيس
 من شيء على لؤلسود األسود شيطاف اطلع الباطن في ذلك أيقن فلما عليو كتعاقدكا ذلك على المسلموف كتوافق
 فأكرمتو قيس إلى عمدت يقوؿ قاؿ يقوؿ كما قاؿ ىذا يقوؿ ما قيس يا لو فقاؿ مشكوح بن قيس فدعا ذلك
 يقوؿ إنو الغدر على كأضمر لككم كحاكؿ عدكؾ ميل ماؿ مثلك العز في كصار مدْل كل منك دْل إذا حتى

ذ بو فطف سوآه يا سوآه يا أسود يا أسود يا  لو كحلف قيس لو فقاؿ قلبك كقطف سلبك كإال أعبله قيس من ْك
 إْالك ما األسود لو فقاؿ نفسي بك أحدث أف من عندم كأجل نفسي في أعظم نتأل الخمار كذم فكذب
 فجاء يديو بين من قيس ْرج ثم منك عليو اطلع عما تائب أنك اْلف كعرؼ الملك صدؽ فقد الملك تكذب

 تشاكركفي ىم فبينما الرأم فما حذر على كلنا إنا فقالوا عليو كرد لو قاؿ بما كأْبرىم كداكذيو فيركز أصحابو إلى
 أقلنا فقالوا عنكم يبلغني فماذا قاؿ بلى قالوا قومكم على أشرفكم ألم فقاؿ يديو بين فأحضرىم رسولو جاءىم إذ
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 على كنحن أمرنا من ارتياب في كىو نكد كلم عنده من فخرجنا قاؿ فأقيلكم عنكم يبلغني ال فقاؿ ىذه رتنام
 من كغيرىم كبلع كذم ظليم كذم ىمداف أمير شهر بن عامر من كتب جاءتنا إذ ذلك في نحن فبينما ْطر
 على يحثهم اهلل رسوؿ كتاب جاءىم حين كذلك األسود مخالفة على كالنصر الطاعة لنا يبذلوف اليمن أمراء

 يا فقلت زاذ امرأتو على فدْلت قيس قاؿ األمر نبـر حتى شيئا يحدثوا أال إليهم فكتبنا العنسي األسود مصاكلة
 عندؾ فهل النساء كفضح القتل قومك في كطأطأ زكجك قتل قومك عند الرجل ىذا ببلء عرفت قد عمي ابنة

 ىو شخصا اهلل ْلق ما كاهلل نعم قالت قتلة أك قلت قتلو أك قالت إْراجو قلت أمر أم على قالت عليو مماألة
 قاؿ األمر ىذا في بما أعلمكم أْبركني عزمتم فإذا حرمة عن لو ينتهي كال حق علي هلل يقـو فما منو إلي أبغض

 فدْل األسود إليو بعث حتى بهما اجتماعو استقر فما يناىضوه أف يريدكف ينتظراني كداكذيو فيركز فإذا فأْرج
 يده قيس من تقطع لم إف سوأة يا سوأة يا يقاؿ إنو بالكذابة كتخبرني بالحق أْبرؾ ألم فقاؿ قومو من عشرة في

 من إلي أحب فقتلي اهلل رسوؿ كأنت أىلك أف الحق من ليس إنو فقاؿ قاتلو أنو قيس ظن حتى العليا رقبتك يقطع
 بالباب كقوؼ ىم فبينما عملكم اعملوا فقاؿ أصحابو لىإ فخرج ؼراباالنص كأمره لو فرؽ يـو كل أموتها موتات

ط فقاـ كبعير بقرة بين ما مائة لو جمع كقد عليهم األسود ْرج إذ يشتوركف  دكنها كقاـ كرائو من كأقيمت ْك
 أمرا رأيت فما قيس قاؿ أركاحها زىقت أف إلى فجالت شيء منها الخط يقتحم ما معلقة كال محبسة غير فنحرىا

 فألحقك أنحرؾ أف ىممت لقد فيركز يا عنك بلغني ما أحق األسود قاؿ ثم منو أكحش يوما كال نوم أفظع كاف
 نصيبنا بعنا ما نبيا تكن لم فلو األبناء على كفضلتنا لصهرؾ اْترتنا فيركز لو فقاؿ الحربة لو لكأبد البهيمة بهذه
 فرضي تحب بحيث فأنا يبلغك ما أمثاؿ ناعلي تقبل فبل كالدنيا اْلْرة أمر بك لنا اجتمع كقد فكيف بشيء منك
 فيركز على يحرضو رجل فإذا بو اللحاؽ أسرع ثم صنعاء أىل في فيركز ففرقها األنعاـ تلك لحـو بقسم كأمره عنو

 فقاؿ فيركز فإذا التفت ثم بو علي فاغد كأصحابو غدا قاتلو أنا يقوؿ األسود فإذا فيركز لو كاستمع فيو إليو كيسعى
 سمع بما فأعلمهم أصحابو إلى فيركز كرجع داره األسود فدْل اللحم ذلك قسم من صنع بما يركزف فأْبره مو

 من ليس إنو فقالت إليها ركزيف كىو أحدىم فدْل أمره في المرأة عاكدكا أف على رأيهم فاجتمع لو كقيل قاؿ كبما
 بوالفانق أمسيتم فإذا الطريق من كذاك  كذا مكاف إلى هظهر  فإف البيت ىذا غير بو محيطوف كالحرس إال بيت الدار
 تلقاه عندىا من ْرج فلما كسبلحا سراجا البيت في سأضع كإني شيء قتلو دكف من كليس الحرس دكف من عليو

 ذلك كلوال عنو فأدىشتو المرأة فصاحت شديدا األسود ككاف رأسو ككجأ أىلي على أدْلك ما لو فقاؿ األسود
 النجاء النجاء فقاؿ أصحابو على فخرج لك كىبتو قد أبالك ال اسكتي فقاؿ ازائر  جاءني عمي ابن كقالت لقتلو

 عليها فدْل عليو عازمين كنتم عما تنثنوا ال لهم تقوؿ إليهم المرأة فبعثت يصنعوف ماذا فحاركا الخبر كأْبرىم
 ثم ْارج من النقب عليهم ليهوف بطائن داْلو فنقبوا البيت ذلك إلى كدْلوا الخبر منها فاستثبت الديلمي فيركز
 كأْرجو فنهره عمي ابن كىو الرضاعة من أْي إنو فقالت ىذا كما فقاؿ األسود فدْل كالزائر جهرة عندىا جلس
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 فيركز إليو فتقدـ جفنة تحت سراجا فيو فوجدكا فدْلوا البيت ذلك نقبوا الليل كاف فلما أصحابو إلى فرجع
 فلما عنده جالسة كالمرأة يغط سكراف كىو جسده في رأسو ؽغر  قد حرير من فراش على نائم كاألسود الديلمي

 إف فخشي فيركز يا كمالك مالي فقاؿ يغط ذلك مع كىو لسانو على كتكلم شيطانو أجلسو الباب على فيركز قاـ
الطو فعاجلو المرأة كتهلك يهلك رجع  قتلو حتى ظهره في ركبتيو ككضع عنقو فدؽ رأسو فأْذ الجمل مثل كىو ْك

 فقاؿ تقتلو لم أنها فظنت حرمتك عن تذىب أين كقالت بذيلو المرأة فأْذت ليخبرىم أصحابو إلى يخرجل قاـ ثم
 على اثناف جلس حتى أمره يضبطوا فلم فاضطرب شيطانو فحركو رأسو ليحتزكا عليو فدْلوا بقتلو ألعلمهم أْرج
 الحرس فابتدر قط سمع ثور ْوار شدكأ فخار رقبتو اْلْر فاحتز بلسانو يبربر كجعل بشعره المرأة كأْذت ظهره
 يأتمركف كفيركز داذكيو قيس كجلس فرجعوا إليو يوحي النبي المرأة فقالت ىذا ما ىذا ما فقالوا المقصورة إلى

 كاف فلما المسلمين كبين بينهم الذم بشعارىم ينادكف الصباح كاف إذا أنو على فاتفقوا أشياعهم وفميعل كيف
 الحصن حوؿ كالكافركف المسلموف فاجتمع بشعارىم فنادل الحصن سور على قيس كىو أحدىم قاـ الصباح
 فانهـز رأسو إليهم كألقى كذاب عبهلة كأف اهلل رسوؿ محمدا أف اشهد األذاف يحنش بن كبر كيقاؿ قيس فنادل

 ؿرسو  نواب كتراجع كأىلو اإلسبلـ كظهر يأسركنهم طريق كل في كيرصدكنهم يأْذكنهم الناس كتبعهم أصحابو
 إلى بالخبر ككتبوا بالناس يصلي جبل ابن معاذ على اتفقوا ثم األمارة في الثبلثة أكلئك كتنازع أعمالهم إلى اهلل

 أبي عن التميمي عمر بن سيف قاؿ كما ليلتو من الخبر على اهلل أطلعو كقد كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 العنسي فيها قتل التي الليلة السماء من النبي إلى الخبر أتى عمر ابن عن زيد بن العبلء عن الشنوم القاسم
 مدة إف قيل كقد فيركز قاؿ كمن قيل مباركين بيت أىل من مبارؾ رجل قتلو البارحة العنسي قتل فقاؿ ليبشرنا

 عركة عن المستنير عن عمر بن سيف كقاؿ أعلم فاهلل أشهر أربعة كيقاؿ أشهر ثبلثة قتل أف إلى ظهر منذ ملكو
 فتراضينا جبل بن معاذ إلى أرسلنا أنا إال كاف كما صنعاء في أمرنا كعاد األسود قتلنا قاؿ فيركز عن الضحاؾ عن

 األمور فانتقضت اهلل رسوؿ بوفاة الخبر أتانا حتى أياـ ثبلثة إال بنا صلى ما فواهلل صنعاء في بنا يصلي فكاف عليو
 األكؿ ربيع أكاْر في الصديق إلى جاء العنسي ْبر أف قدمنا كقد األرض كاضطربت نعرؼ كنا مما كثيرا كأنكرنا

 [.أعلم كاهلل أشهر كاألكؿ اهلل رسوؿ توفي صبيحة المدينة إلى البشارة جاءت بل كقيل أسامة جيش جهز ما بعد
 بالوالء تظاىركا قد :كصحبو فيركزان  أف جوىرىا في ستجد فإنك المختلفة كجوىها على الركاية أدرت كمهما    

 أم ذلك، كغير المناطق، كحكم الجيوش، قيادة مثل الدكلة، مناصب في عنده كعملوا الكذاب، عنسيال لؤلسود
 يخادع كما ْادعوه العملية ىذه أثناء كفي. كأصبح ىو منهم في مأمن كالجيش الدكلة رجاالت من أصبحوا أنهم

 لو، كإْبلصهم صدقهم، على لو كأقسموا بالردة، فتظاىركا الكفر، بألفاظ اللزـك عند كتلفظوا الحربي، العدك
 ، كلم يعتبر ذلك غدران.«ْدعة الحرب: »للحديث دقيق تطبيق ذلك كل لو، نصيحتهم كحسن
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 كفاتو قبيل العنسي بمقتل بشَّر كسلم، آلو كعلى عليو اهلل صلى النبي أف على الركايات مجموع كتدؿ    
 أف شك كال. كالبركة بالصبلح فوصفو عمليةال منفذ على كأثنى بساعات، كسلم، آلو كعلى عليو اهلل صلى
 على مجمعوف كىم الصحابة، عهد على كبافالر  بها كسارت المجالس، حديث أصبحت العملية أْبار

. القبلة أىل من لها ناقد أك معترض اإلسبلـ تاريخ في يسمع كلم منفذيها، على العاطر كالثناء إقرارىا،
 على بل العملية، مشركعية على اإلسبلـ أىل من بعدىم اءج كمن الصحابة من قاطع يقيني إجماع ىذا

 .فاعليها على كالثناء استحبابها
رضي اهلل  أنيس بن اهلل عبدعن  ما قصة عبد اهلل بن أنيس فقد ركاىا أبو داكد كأحمد كابن حباف كغيرىم:ػ كأ    
 اذىب فقاؿ كعرفات عرنة نحو ككاف الهذلي سفياف بن ْالد إلى كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعثني: قاؿعنو 

ر أف ما كبينو بيني يكوف أف ألْاؼ إني فقلت العصر صبلة كحضرت فرأيتو قاؿ فاقتلو  فانطلقت الصبلة أْؤ
 لهذا تجمع أنك بلغني العرب من رجل قلت ؟ أنت من لي قاؿ منو دنوت فلما نحوه إيماء أكمئ أصلي كأنا أمشي
. أْرجو أبو برد حتى بسيفي علوتو أمكنني إذا حتى ساعة معو فمشيت اؾذ لفي إني قاؿ ذاؾ في فجئتك الرجل

 داكد كحسنو الحافظ بن حجر.
 ْالد أف بلغني قد أنو:  فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ دعاني :قاؿ أنيس بن اهلل عبدكركاية أحمد عن     
 قاؿ أعرفو حتى لي نعتوا اهلل رسوؿ يا قلت اؿق قتلواف توأف بعرنة كىو ليغزكني الناس لي يجمع نبيح بن سفياف بن
 منزال لهن يرتاد عنظ مع بعرنة كىو عليو كقعت حتى بسيفي متوشحا فخرجت قاؿ اقشعريرة لو كجدت رأيتو إذا

 نحوه فأقبلت االقشعريرة من كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لي كصف ما كجدت رأيتو فلما العصر كقت ككاف
شيت  كالسجود الركوع برأسي أكمئ نحوه أمشي كأنا فصليت الصبلة عن تشغلني محاكلة بينوك  بيني يكوف أف ْك

 أنا أجل قاؿ لهذا فجاءؾ الرجل لهذا كبجمعك بك سمع العرب من رجل قلت الرجل من قاؿ إليو انتهيت فلما
 نوظعائ كتركت ْرجت ثم قتلتو حتى السيف عليو حملت أمكنني إذا حتى شيئا معو فمشيت قاؿ ذلك في

 رسوؿ يا قتلتو قلت قاؿ الوجو أفلح فقاؿ فرآني كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على قدمت فلما عليو مكبات
 .ركاه أحمد في مسنده. صدقت قاؿ اهلل

ففي ىذه القصة أظهر عبد اهلل بن أنيس لخالد الموافقة على دينو كعلى قتاؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم كىذا  
ف ثٌم لما أمنو العدك كتمكٌن عبد اهلل منو قتلو كلم يعتبر فعلو غدران بل ىو من الجهاد، أكثر من إظهار األما

 كالحرب ْدعة.

كمع ىذا فإف المجاىدين كعلى رأسهم شيخهم الشيخ أسامة حفظو اهلل قد أعذركا إلى الكفار كعرضوا عليهم 
كاألمريكاف كمن على شاكلتهم نقضوا  الهدنة كلكن أبى أىل الكفر إال أف يذكقوا بأس عباد اهلل المجاىدين،
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أمانهم مع من في ديارىم من المسلمين باالعتداء عليهم، كمن االعتداء الصريح الذم يعتبر ناقضان لعدىم كأمانهم 
 مع كل مسلم في ببلدىم كغير ببلدىم )إىانة كتاب اهلل( ك)الطعن في رسوؿ اهلل( ك)الطعن في دين اإلسبلـ(.

 دين بحمد اهلل كفضلو لم يغدركا كلم يخونوا.كبهذا تعلم أف المجاى
ذ منهم      كأما حديث حذيفة رضي اهلل عنو الذم ذكره المؤلف فقد ذىب بعض العلماء إلى أف العهد الذم أْي

ذ حاؿ اإلكراه، كلكن النبي صلى اهلل عليو كسلم حماية لسمعة الدعوة أمرىم أف يرجعوا كال  غير معتبر ألنو أْي
 صلى النبي مع يقاتبلف ال استحلفوىما الكفار فإف كأبيو حذيفة قضية كأماإلماـ النوكم رحمو اهلل: يقاتلوا، قاؿ ا

 الوفاء يجب ال فإنو لئليجاب ليس كىذا بالوفاء كسلم عليو اهلل صلى النبي فأمرىما بدر غزاة في كسلم عليو اهلل
 كإف كاف العهد نقض أصحابو عن يشيع ال أف سلمك  عليو اهلل صلى النبي أراد كلكن كنائبو اإلماـ مع الجهاد بترؾ

 (.ُْْ/صُِ.)شرح النوكم على مسلم/جتأكيبل يذكر ال عليهم المشيع ألف ذلك يلزمهم ال
 فإف قيل:إف البرجين كاف فيهما نساء كأطفاؿ كربما بعض المسلمين، كىؤالء ال يجوز قتلهم.    
 فالجواب من كجوه:    
ين استهدفوا ثبلثة أماكن ىي مفاصل القوة في أمريكا، كاألماكن التي استهدفوىا : أف المجاىداألكؿالوجو     
 ىي:
 التي تخطط لجرائم أمريكا. -كزارة الدفاع األمريكية–ػ مبنى البنتاغوف     
 ػ البيت األبيض مقر طواغيت أمريكا.    
كبير في قياـ أمريكا ك قياـ اقتصادىا   ػ البرجين التجاريين الذين تغسل فيهما أمواؿ العالم كالذين لهما أثر    

 الذم ْنقت بو العالم.
كالعجيب أف الذين استنكركا ضرب البرجين لم يتعرضوا لضرب كزارة الدفاع ألنهم يعلموف أنهم إف استنكركا     

 ذلك فسوؼ تظهر حقائقهم للقريب كالبعيد فرٌكزكا استنكارىم على ضرب البرجين.
دفوا البرجين لم يكن مقصودىم قتل النساء كاألطفاؿ كنحوىم كلكن كاف مقصودىم كالمجاىدكف عندما استه    

 ضرب أعظم مفصل اقتصادم ألمريكا، كالذين قتلوا في البرجين قتلوا تبعان ال قصدان.
كالجهاد االقتصادم لو أصل في ديننا فالنبي صلى اهلل عليو كسلم ْرج إلى غزكة بدر كأصل قصده التعرض     

 يش، كضرب قريش في اقتصادىا.لقافلة قر 
كذلك كانت كثير من السرايا يبعثها النبي صلى اهلل عليو كسلم للتعرض لقوافل المشركين كما في قصة سرية     

 عبد اهلل بن جحش رضي اهلل عنو.
 دؿػو في مفاصلو االقتصادية، يكوف كذلك بمقاطعتو كحصاره كيػوف بضربػدك في اقتصاده كما يكػكجهاد الع    

 على ذلك:
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لما نقضوا العهد حاصرىم الرسوؿ  أنهمقصة محاصرة يهود بني النضير كىي مذكورة في صحيح مسلم :  ػ    
سوؼ يخرجوف فهزمهم بالحرب االقتصادية كفيها  أنهمصلى اهلل عليو كسلم كقطع نخيلهم كحرقو فأرسلوا إليو 

أصولها فبإذف اهلل كليخزل الفاسقين (. فكانت  نزؿ قولو تعالى ) ما قطعتم من لينة أك تركتموىا قائمة على
المحاصرة كإتبلؼ مزارعهم كنخيلهم التي ىي عصب قوة اقتصادىم من أعظم كسائل الضغط عليهم كىزيمتهم 

 كإجبلئهم من المدينة .

قصة حصار الطائف بعد فتح مكة كأصل قصتهم ذكرىا البخارم في المغازم كمسلم في الجهاد كفٌصل ػ     
، قاؿ : فحاصرىم الرسوؿ صلى اهلل  ُٖٓ/ِابن القيم في زاد المعاد كذكرىا ابن سعد في الطبقات قصتهم 

عليو كسلم كأمر بقطع أعناب ثقيف كتحريقها فوقع المسلموف فيها يقطعوف قطعا ذريعا ، قاؿ ابن القيم في فوائد 
 فيهم . هم كىو أنكىظذلك : كفيو جواز قطع شجر الكفار إذا كاف ذلك يضعفهم كيغي

قصة المقاطعة االقتصادية للصحابي ثمامة بن أثاؿ الحنفي رضي اهلل عنو ، كقد جاءت قصتو في السير ك ػ     
اإلماـ ك  ،البخارم في المغازماإلماـ ك  ،ابن القيم في زاد المعادكاإلماـ ك  ،اؽ في السيرةػالمغازم ، ذكرىا ابن إسح

ما أسلم ثم قدـ مكة معتمرا كبعد عمرتو أعلن المقاطعة مسلم في الجهاد ، كقصتو كانت قبل فتح مكة ل
االقتصادية لقريش قائبل : ال كاهلل ال تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذف في ذلك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلم )ككانت اليمامة ريف مكة ( ثم ْرج إلى اليمامة فمنع قومو أف يحملوا إلى مكة شيئا حتى جهدت قريش ، 

 .أقره الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم على ىذه المقاطعة االقتصادية كىي من مناقبو رضي اهلل عنو كقد
 كأكرد ىنا ما كتبو الشيخ عبد الرحمن السعدم رحمو اهلل في شأف المقاطعة:    

 بياف في فضل الجهاد في سبيل اهلل كاف المقاطعة اإلقتصاديو ركن من

 أركاف الجهاد
 :رحمو اهلل -لفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن سعدم                            

فضل الجهاد في سبيل اهلل أْبر اهلل في كتابو أف الجهاد سبب الفبلح كطريق العز كالرفعة كالنجاح ، كأنو      
يو كسلم أف أفضل التجارات الرابحة، كأف أىلو أرفع الخلق درجات في الدنيا كاْلْرة .. كأْبر النبي صلى اهلل عل

بالجهاد تتم النعم الباطنة كالظاىرة . كىو ذركة سناـ الدين كأحب األعماؿ إلى رب العالمين، كأف الركحة كالغدكة 
كاليـو كالليلة في الجهاد كمصابرة األعداء ْير من الدنيا كما عليها ، كأنو ْير من استيعاب الليل كالنهار بالصياـ 

مجاىد المصابر إذا مات كىجىبىٍت لو الجنة كأجرم لو عملو الذم كاف يعملو في الدنيا كالقياـ كأنواع التعبد ، كأف ال
إلى يـو القيامة ، كأمن من فتن القبر كعذابو ، كأف ذنوبو صغارىا ككبارىا يغفرىا اهلل ما عدا ديوف العباد ، كأف في 

لمجاىدين في سبيلو ، كما اغبرت قدما الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء كاألرض أعدىا اهلل ل
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أم كمن  (عبد في سبيل اهلل فتمسو النار . كمن مات لم يغزي كلم يحدث نفسو بالغزك مات على شعبة من النفاؽ
 غزا في سبيل اهلل أك استعد للغزك عند الحاجة إليو فقد كمل إيمانو كبرئ من النفاؽ . 

تو العاجلة كاْلجلة ال تحد كال تستقصى، ككيف ال يكوف الجهاد كفضائل الجهاد ال تعد كال تحصى ، كثمرا    
في سبيل اهلل يحتوم على ىذه الفضائل الجليلة كفيو عز الدنيا كسعادتها كفيو سعادة اْلْرة ككرامتها مما ال عين 

فيو رأت كال أذف سمعت كال ْطر على قلب بشر . كيف ال يكوف بهذه المثابة كفيو عز اإلسبلـ كالمسلمين ، ك 
إقامة شعائر كشرائع الدين ، كفيو قمع الطاغين كالمعتدين .. فالمجاىد قد استعد كتصدل أف يكوف من أنصار 
اهلل الذابين عن دين اهلل ، كالمجاىد قد سلك كل سبيل يوصلو إلى اهلل ، كالمجاىد قد شارؾ المصلين في 

هم ألنو ال سبيل لقياـ ىذه األمور إال بالجهاد صبلتهم كالمتعبدين في عباداتهم كالعاملين في كل ْير في أعمال
كالذب عن األكطاف كاألدياف ، فلوال المجاىدكف لهدمت مواضع العبادات ، كلوال دفع اهلل بهم لتصدع شمل 
الدين كاستولت األعداء من الكافرين الطاغين .. فالجهاد سور الدين كحصنو ، كبو يتم قيامو كأمنو، كلوال دفع اهلل 

ضهم ببعض لهدمت صوامع كبيع كصلوات كمساجد يذكر فيها اسم اهلل كثيرا كلينصرف اهلل من ينصره إف الناس بع
 اهلل لقوم عزيز .

 فيا أنصار الدين ..كيا حماة المسلمين .    
 كيا ْيرة المجاىدين ..    
أتوكم في عقر ىذه أيامكم قد حضرت ، كىذه أمم الكفر كالطغياف قد تجمعت على حربكم كتحزبت ، فقد     

داركم .. غرضهم القضاء التاـ على دينكم كأقطاركم ، فانفركا لجهادىم ْفافا كثقاال كجاىدكا بأموالكم كأنفسكم 
في سبيل اهلل ذلك ْير لكم إف كنتم تعلموف .. }يا أيها الذين ىل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم * 

بأموالكم كأنفسكم ذلكم ْير لكم إف كنتم تعلموف * يغفر لكم  تؤمنوف باهلل كرسولو كتجاىدكف في سبيل اهلل
ذنوبكم كيدْلكم جنات تجرم من تحتها األنهار كمساكن طيبة في جنات عدف ذلك الفوز العظيم * كأْرل 
تحبونها نصر من اهلل كفتح قريب كبشر المؤمنين { . ألم تركا كيف جعل اهلل الجهاد أربح التجارات، كطريقا إلى 

كن الطيبة في جنات النعيم ، ككعدىم بالنصر منو كفتح قريب ، كاهلل تعالى ال يخلف الميعاد.}يا أيها الذين المسا 
 آمنوا إف تنصركا اهلل ينصركم كيثبت أقدامكم {

قوموا بالجهاد مخلصين هلل قاصدين أف تكوف كلمة اهلل ىي العليا ككلمة الذين كفركا السفلى .. حافظوا على     
دينية ، كاألْوة اإليمانية ، كالحماية العربية .. كلتكن كلمتكم كاحدة كأغراضكم متحدة كمقاصدكم الوحدة ال

متفقة كسعيكم نحوىا كاحد ، فإف االجتماع أساس القوة المعنوية ، كمتى اجتمع المسلموف كاتفقوا كصابركا 
وا بربهم .. متى كانوا على ىذا الوصف أعداءىم كثبتوا على جهادىم كلم يتفرقوا كعملوا األسباب النافعة كاستعان

 فليبشركا بالعز كالرفعة كالكرامة .
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}يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة ،طوا كاتقوا اهلل لعلكم تفلحوف {}يا أيها الذين آمنوا اصبركا كصابركا كراب    
 اهلل مع الصابرين {. علكم تفلحوف * كال تنازعوا فتفشلوا كتذىب ريحكم إفلفاثبتوا كاذكركا اهلل كثيرا 

 إْواني :    
اعلموا أف الجهاد يتطور بتطور األحواؿ ، ككل سعي ككل عمل فيو صبلح المسلمين كفيو نفعهم كفيو عزىم     

فهو من الجهاد ، ككل سعي كعمل فيو دفع لضرر على المسلمين كإيقاع الضرر باألعداء الكافرين فهو من 
ليا فإنها من الجهاد .. من جهز غازيا فقد غزل، كمن ْلفو في أىلو بخير الجهاد، ككل مساعدة للمجاىدين ما

فقد غزل، كإف اهلل دْل بالسهم الواحد ثبلثة الجنة : صانعو يحتسب فيو األجر ، كالذم يساعد بو المجاىدين ، 
 كالذم يباشر بو الجهاد .

توسعة عليهم في غذائياتهم الضركرية كمن أعظم الجهاد كأنفعو السعي في تسهيل اقتصاديات المسلمين كال    
كالكمالية ، كتوسيع مكاسبهم كتجاراتهم كأعمالهم كعمالهم ،كما أف من أنفع الجهاد كأعظمو مقاطعة األعداء في 
الصادرات كالواردات فبل يسمح لوارداتهم كتجاراتهم ، كال تفتح لها أسواؽ المسلمين كال يمكنوف من جلبها 

ل يستغني المسلموف بما عندىم من منتوج ببلدىم، كيوردكف ما يحتاجونو من الببلد على ببلد المسلمين .. ب
صوصا ما فيو تقوية لؤلعداء :   المسالمة . ككذلك ال تصدر لهم منتوجات ببلد المسلمين كال بضائعهم ْك

على قتالهم ؟؟! كالبتركؿ ، فإنو يتعين منع تصديره إليهم .. ككيف يصدر لهم من ببلد المسلمين ما بو يستعينوف 
 فإف تصديره إلى المعتدين ضرر كبير ، كمنعو من أكبر الجهاد كنفعو عظيم .

فجهاد األعداء بالمقاطعة التامة لهم من أعظم الجهاد في ىذه األكقات، كقد نفع اهلل بهذه المقاطعة نفعا      
ين مضطرين إلى إعطاء كبيرا .. كأضرت األعداء كأجحفت باقتصادياتهم ، كصاركا من ىذه الجهة محصور 

المسلمين كثيرا من الحقوؽ التي لوال ىذه المقاطعة لمنعوىا ، كحفظ اهلل بذلك ما حفظ من عز المسلمين 
 ككرامتهم .

كمن أعظم الخيانات كأبلغ المعاداة للمسلمين تهريب أكلي الجشع كالطمع الذين ال يهمهم الدين كال عز     
الببلد أك بضائعها أك منتوجاتها إلى ببلد األعداء ..! كىذا من أكبر الجنايات المسلمين كال تقوية األعداء نقود 

 كأفظع الخيانات ، كصاحب ىذا العمل ليس لو عند اهلل نصيب كال ْبلؽ .
فواجب الوالة الضرب على أيدم ىؤالء الخونة ، كالتنكيل بهم ، فإنهم ساعدكا أعداء اإلسبلـ مساعدة ظاىرة     

المسلمين كنفع أعدائهم الكافرين .. فهؤالء مفسدكف في األرض يستحقوف أف ينزؿ بهم أعظم  ، كسعوا في ضرار
 العقوبات .

كالمقصود أف مقاطعة األعداء باالقتصاديات كالتجارات كاألعماؿ كغيرىا ركن عظيم من أركاف الجهاد كلو     
 النفع األكبر كىو جهاد سلمي كجهاد حربي .
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كل ْير كجمع كلمتهم كألف بين قلوبهم كجعلهم إْوانا متحابين كمتناصرين ، كأيدىم كفق اهلل المسلمين ل    
 بعونو كتوفيقو ، كساعدىم بمدده كتسديده إنو جواد كريم رؤكؼ رحيم ..

 ك صلى اهلل على محمد كعلى آلو كصحبو كسلم .                            
 رحمو اهلل . -ن بن ناصر بن سعدم قاؿ ذلك ككتبو :عبدالرحم                      

: أف قتل النساء كاألطفاؿ جاء تبعان ال قصدان كلو أراد المجاىدكف قتل الناس لكاف ذلك أسهل الثانيالوجو     
عليهم من ضرب البرجين كالبنتاغوف فإف استهداؼ األماكن السكنية المأىولة بالناس أسهل من ضرب األماكن 

 المحركسة كالمراقبة.
ع أنو يجوز لنا أف نستهدؼ نساءىم كأطفالهم معاقبة بالمثل فكما يتقصدكف قتل نسائنا كأطفالنا فكذلك م    

 يجوز لنا أف نتقٌصد نساءىم كأطفالهم، كمن عاقب بالمثل فما ظلم.
 كقد ذكر العلماء عٌدة مواطن يجوز فيها قتل نساء الكفار كأطفالهم كقد جمعها الشيخ الشهيد يوسف العييرم    
حيث قاؿ:ال شك في حرمة قتل النساء كالصبياف كالشيوخ كمن في حكمهم من غير المقاتلة من  -تقبلو اهلل-

ؤالء المعصومين من الكفار ليست عصمتهم مطلقة، بل إف ىناؾ حاالت يجوز فيها قتلهم سواءن ػالكفار، إال أف ى
 قصدان أك تبعان كسنذكر تلك الحاالت بالتفصيل.

 الحالة األكلى

من الحاالت التي يجوز فيها قتل أكلئك المعصومين قصدان أف يعاقب المسلموف الكفار بنفس ما عوقبوا بو     
فإذا كاف الكفار يستهدفوف النساء كاألطفاؿ كالشيوخ من المسلمين بالقتل، فإنو يجوز في ىذه الحالة أف يفعل 

ًن اٍعتىدىل عىلىٍيكي  ( ٍُْٗم فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ًبًمٍثًل مىا اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم( )البقرة:معهم الشيء نفسو، لقوؿ اهلل تعالى )فىمى
يّْئىةو سىيّْئىةه ًمثٍػليهىا فىمىٍن عىفىا كىأىصٍ  لىحى فىأىٍجريهي عىلىى اللًَّو ًإنَّوي ال كقولو )كىالًَّذينى ًإذىا أىصىابػىهيمي اٍلبػىٍغيي ىيٍم يػىٍنتىًصريكفى كىجىزىاءي سى

ًن انٍػتىصىرى بػىٍعدى ظيٍلًمًو فىأيكلىًئكى مىا عىلىٍيًهٍم ًمٍن سىًبيلو ًإنَّمىا السًَّبيلي عىلىى الًَّذينى يىٍظًلميوفى ييًحبُّ الظَّاًلًمي النَّاسى  نى كىلىمى
غيوفى ًفي اأٍلىٍرًض ًبغىٍيًر اٍلحىقّْ أيكلىًئكى لىهيٍم عىذىابه أىلًيمه كىلىمىٍن صىبػىرى كىغىفىرى ًإفَّ ذىًلكى لىًمنٍ  ًإٍف  كىيػىبػٍ عىٍزـً اأٍليميوًر( كقولو )كى

ري  ره لًلصَّاًبرًينى، كىاٍصًبٍر كىمىا صىبػٍ يػٍ ْى ؾى ًإالَّ بًاللًَّو كىال تىٍحزىٍف عىلىٍيًهٍم عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ًبًمٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم ًبًو كىلىًئٍن صىبػىٍرتيٍم لىهيوى 
وى مىعى الًَّذينى اتػَّقىٍوا كىالًَّذينى ىيٍم ميٍحًسنيوفى( كىذه اْليات عامة في كل شيء، كىال تىكي ًفي ضىٍيقو ًممَّا يىٍمكيريكفى ًإفَّ اللَّ 

ًإٍف  كأسباب نزكلها ال يخصصها، ألف القاعدة الشرعية تقوؿ )العبرة بعمـو اللفظ ال بخصوص السبب(. فآية )كى
لة، ركل الترمذم في سننو بسند صحيح عن أبي بن كعب عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ًبًمٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم ًبًو ..( نزلت في المث

رضي اهلل عنو لما كاف يـو أحد أصيب من األنصار أربعة كستوف رجبلن، كمن المهاجرين ستة، منهم حمزة بن عبد 
المطلب رضي اهلل عنو، فمثلوا بهم، فقالت األنصار، لئن أصبنا منهم يومان مثل ىذا لنربين عليهم في التمثيل، 
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ره ًللصَّ فلما ك يػٍ ْى ًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ًبًمٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم ًبًو كىلىًئٍن صىبػىٍرتيٍم لىهيوى  اًبرًينى( فقاؿ اف يـو فتح مكة أنزؿ اهلل )كى
     رجل: ال قريش بعد اليـو فقاؿ النبي رضي اهلل عنو كفوا عن القـو إال أربعة(.

أم من التمثيل بعمو  –صلى اهلل عليو كسلم قاؿ حين رأل ما رأل  أف رسوؿ”كركل ابن ىشاـ في السيرة      
)لوال أف تحزف صفية كيكوف سنة من بعدم لتركتو حتى يكوف في بطوف السباع كحواصل  -حمزة رضي اهلل عنو 

 الطير، كلئن أظهرني اهلل على قريش، في موطن من المواطن ألمثلن بثبلثين رجبلن منهم( فلما رأل المسلموف حزف
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كغيظو على من فعل بعمو ما فعل، قالوا كاهلل لئن أظفرنا اهلل بهم يومان من الدىر 
لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب.. قاؿ ابن إسحاؽ.. كحدثني من ال أتهم عن ابن عباس: أف اهلل عز 

ًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ًبًمٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم كجل أنزؿ في ذلك من قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل م كقوؿ أصحابو )كى
ريؾى ًإالَّ بًاللًَّو كىال تىٍحزىٍف عىلىٍيًهٍم كىال ره ًللصَّاًبرًينى، كىاٍصًبٍر كىمىا صىبػٍ يػٍ ْى  تىكي ًفي ضىٍيقو ًممَّا يىٍمكيريكفى( بًًو كىلىًئٍن صىبػىٍرتيٍم لىهيوى 

 “. عليو كسلم كنهى عن المثلةفعفا رسوؿ اهلل صلى اهلل
قاؿ لما كاف يـو أحد كانصرؼ المشركوف فرأل المسلموف بإْوانهم مثلة سيئة  ّٔٔ/ٕركل بن أبي شيبة    

جعلوا يقطعوف آذانهم كآنافهم كيشقوف بطونهم فقاؿ أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لئن أنالنا اهلل منهم 
ًإٍف عىاقػى  ره ًللصَّاًبرًينى( فقاؿ رسوؿ اهلل صلى لنفعلن فأنزؿ اهلل )كى يػٍ ْى ٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ًبًمٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم ًبًو كىلىًئٍن صىبػىٍرتيٍم لىهيوى 
 اهلل عليو كسلم )بل نصبر(.

فالمثلة منهي عنها كمحرمة لقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كما جاء عند البخارم عن عبد اهلل ين يزيد     
المثلة: تشويو ْلقة القتيل، كجدع ” َُِ/ٓو )أنو نهى عن النهبى كالمثلة( قاؿ ابن حجر في الفتح رضي اهلل عن

 “.أطرافو، كجب مذاكره كنحو ذلك
كفي صحيح مسلم من حديث بريدة أف النبي صلى اهلل عليو كسلم كاف يوصي قادة جيوشو كسراياه بقولو     

 كا، كال تغلوا كال تغدركا، كال تمثلوا، كال تقتلوا كليدان..(.)اغزكا باسم اهلل، قاتلوا من كفر باهلل، اغز 
إال أف العدك إذا مثل بقتلى المسلمين جاز للمسلمين أف يمثلوا بقتلى العدك كترتفع الحرمة في ىذه الحالة،     

ى كالصبر كترؾ المثلة أفضل للمسلمين، أما الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فالصبر كترؾ المثلة في حقو عل
ريؾى ًإالَّ بًاللًَّو( كقاؿ للمؤمنين )كىلىًئٍن صىبػىٍرتي  ٍم( الوجوب ألف اهلل سبحانو كتعالى أمره بالصبر كقاؿ لو )كىاٍصًبٍر كىمىا صىبػٍ
ندبان على الصبر، فالشاىد من اْلية أف المثلة محرمة كارتفعت الحرمة في حاؿ المعاقبة بالمثل، كاْلية عامة 
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عدكىم بالمثل في كل شيء ارتكبوه ضد المسلمين، فإذا قصد العدك النساء  فيجوز أف يعامل المسلموف
 كالصبياف بالقتل، فإف للمسلمين أف يعاقبوا بالمثل كيقصدكا نساءىم كصبيانهم بالقتل، لعمـو اْلية.

إف المثلة حق لهم، فلهم فعلها ”نقبلن عن شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  ُِٖ/ٔقاؿ ابن مفلح في الفركع     
ستيفاء كأْذ الثأر، كلهم تركها، كالصبر أفضل، كىذا حيث ال يكوف في التمثيل بهم زيادة في الجهاد، كال لبل

يكوف نكاال لهم عن نظيرىا، فأما إذا كاف في التمثيل الشائع دعاءن لهم إلى اإليماف أك زجران لهم عن العدكاف، فإنو 
 .ُِٓ/ْٓتيارات لشيخ اإلسبلـ كانظر اال“ ىنا من باب إقامة الحدكد كالجهاد المشركع

كقد أباح اهلل تعالى للمسلمين أف يمثلوا بالكفار إذا مثلوا بهم كإف  ” َُٖ/ُِكقاؿ ابن القيم في حاشيتو     
ًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ًبًمٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم ًبًو( كىذا دليل على جدع األنف كقطع  كانت المثلة منهيا عنها فقاؿ تعالى )كى

األذف كبقر البطن كنحو ذلك ىي عقوبة بالمثل ليست بعدكاف كالمثل ىو العدؿ، كأما كوف المثلة منهيا عنها فلما 
ركل أحمد في مسنده من حديث سمرة بن جندب كعمراف بن حصين قاؿ ما ْطبنا رسوؿ اهلل ْطبة )إال أمرنا 

 بالصدقة كنهانا عن المثلة(.
بو نظير ما فىعل فأنتم تقتلونو كذلك زيادة على ما فعل فأين المماثلة؟، قيل ىذا فإف قيل فلو لم يمت إذا فيعل     

ينتقض بالقتل بالسيف، فإنو لو ضربو في العنق كلم يوجبو كاف لنا أف نضربو ثانية كثالثة حتى يوجبو اتفاقا، كإف  
يء بنظيره كمثلو كىو قياس كاف األكؿ إذا ضربو حصوؿ كاحدة كاعتبار المماثلة لو طريقاف إحداىما اعتبار الش

العلة الذم يلحق فيو الشيء بنظيره، كالثاني قياس الداللة الذم يكوف الجمع فيو بين األصل كالفرع بدليل العلة 
كالزمها فإف انضاؼ إلى كاحد من ىذين عمـو لفظي كاف من أقول األدلة الجتماع العمومين اللفظي كالمعنوم 

ارم فيكوف موجب الكتاب كالميزاف كالقصاص في مسألتنا ىو من ىذا الباب  كتضافر الدليلين السمعي كاالعتب
 اىػ“.كما تقدـ تقريره كىذا كاضح ال ْفاء بو كهلل الحمد كالمنة

ككبلـ العبلمة ابن القيم المتقدـ رد على من قاؿ: ككيف تقتلوف نساء كصبياف المقاتلة إذا فعلوا ىذا بنساء     
رىل(.كصبياف المسلمين؟ ككيف تأْذ ٍْ  كف ثأركم من غير الفاعل؟ كاهلل يقوؿ )كىال تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أي

كىذا اإليراد باطل كينتقض حتى لو قلناه على المقاتلة فكيف يقاتل النبي صلى اهلل عليو كسلم مقاتلة قريش     
 كالذم نقض العهد ىم بني بكر بن كائل أك قادة قريش.

عليو كسلم رجاؿ كشيوخ كأجراء بني قريظة كىم لم ينقضوا العهد بل نقضو  ككيف يقتل النبي صلى اهلل     
 كبراؤىم كأىل الرأم منهم فقتل بجريرتهم سبعمائة نفس، كاسترؽ من بقي.
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 كأيضان كيف يجيز العلماء المثلة مطلقان برجاؿ العدك كلم يشترطوا أف تكوف المثلة بالفاعل؟.    
تحمل عاقلتو الدية كيغرموف كالذم ارتكب الجناية فرد منهم كىم لم يشاركوه كلو أف رجبلن قتل آْر فلماذا ت    

 كرغم ذلك تحملوا جريرتو؟
كفي مسألة القسامة أيضان كيف يجيز الشرع لخمسين رجبلن من أكلياء المقتوؿ الذين لم يشهدكا القتل، على     

يقتلوه؟ كيف ييقتل في ىذه الحالة كاإلدانة ىنا أف يقسموا على رجل مشتبو بو بأنو قتل كليهم ثم يدفع لهم برمتو ل
 لم تكن مؤكدة بالطبع كما ىي في حالة اإلقرار أك الشهود؟

كجاء في الصحيحين كذلك من حديث رافع بن ْديج رضي اهلل عنو قاؿ كنا مع النبي صلى اهلل عليو كسلم     
القدكر فجاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بذم الحليفة من تهامة فأصبنا غنما كإببل فعجل القـو فأغلوا بها 

)فأمر بها فأكفئت(، فكيف يعاقب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ىؤالء بإتبلؼ اللحم كىو من الغنائم التي لم 
 تقسم بعد كللجيش جميعان حق فيو، كالذم اعتدل ىم الذين أغلوا بها القدكر فقط، فلم تكوف العقوبة جماعية؟.

كحمل البخارم اإلكفاء على العقوبة بالماؿ كإف كاف ذلك الماؿ ال يختص بأكلئك ”ي الفتح قاؿ ابن حجر ف    
 “.الذين ذبحوا، لكن لما تعلق بو طمعهم، كانت النكاية حاصلة لهم

نىةن ال تيًصيبىنَّ الًَّذينى ظىلىميوا ًمنٍ      اصَّة.. اْلية( كأيضان يرد على اإليراد المتقدـ بعمـو قوؿ اهلل تعالى )كىاتػَّقيوا ًفتػٍ ْى كيٍم 
ا اٍلقىٍوؿي فىدىمَّرٍ  هى ا فىحىقَّ عىلىيػٍ ا فػىفىسىقيوا ًفيهى رىًفيهى ًإذىا أىرىٍدنىا أىٍف نػيٍهًلكى قػىٍريىةن أىمىٍرنىا ميتػٍ ا تىٍدًميران(.كقولو )كى  نىاىى

مل الشارع كالشريعة جاءت بمثل ىذه العقوبات لمثل تلك الحاالت من الجرائم، ألف ىذه الجرائم التي ح    
عقوبتها غير الجناة ىي معاص تعتبر جماعية بإمكاف الجماعة إذا علموا أنهم سيعاقبوف بها أف يجبركا الجاني على 

أف يكف عن ذلك، لذا جاءت الشريعة بعقاب الجماعة من أجل الفرد، حثان للجماعة كتحريضان لهم على أف 
 كراجع كبلـ ابن القيم المتقدـ ليتضح لك المعنى..يأْذكا على يد الجاني قبل أف يفعل ذلك كاهلل أعلم. 

كاْليات المتقدمة ال تقتصر على المماثلة في القصاص فقط بل ىي عامة لكل عقوبة أك حد سواءن مع مسلم     
ًن اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ًبًمٍثلً ” ّٕٓ/ِأك ذمي أك معاىد أك حربي قاؿ القرطبي  مىا اٍعتىدىل  قولو تعالى )فىمى

ًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ًبًمٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم بًًو( قالوا كىذا عمـو في جميع األشياء كلها ك  عضدكا عىلىٍيكيٍم( كقولو تعالى )كى
ىذا بأف النبي صلى اهلل عليو كسلم )حبس القصعة المكسورة في بيت التي كسرتها كدفع الصحيحة كقاؿ إناء 

اـ( أْرجو أبو داكد، ثم قاؿ... ال ْبلؼ بين العلماء أف ىذه اْلية أصل في المماثلة في بإناء كطعاـ بطع
القصاص فمن قتل بشيء قتل بمثل ما قتل بو كىو قوؿ الجمهور ما لم يقتلو بفسق كاللوطية كإسقاء الخمر فيقتل 
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دبره حتى يموت كيسقى عن بالسيف، كللشافعية قوؿ أنو يقتل بذلك فيتخذ عودان على تلك الصفة كيطعن بو في 
الخمر ماءن حتى يموت، كقاؿ ابن الماجشوف إف من قتل بالنار أك بالسم ال يقتل بو لقوؿ النبي صلى اهلل عليو 

 “.كسلم )ال يعذب بالنار إال اهلل( كالسم نار باطنو كذىب الجمهور إلى أنو يقتل بذلك لعمـو اْلية
عن رجل أْذ ” ِّٔ/ َّفي رد سؤاؿ كرد عليو فقاؿ في الفتاكل كأفتى شيخ اإلسبلـ بمقتضى عمـو اْلية     

مالو ظلما بغير حق كانتهك عرضو أك نيل منو في بدنو فلم يقتص في الدنيا كعلم أف ما عند اهلل ْير كأبقى فهل 
أكلى يكوف عفوه عن ظالمو مسقطا لما عند اهلل أـ نقصا لو أـ ال يكوف، أك يكوف أجره باقيا كامبل موفرا كأيما 

مطالبة ىذا الظالم كاالنتقاـ منو يـو القيامة كتعذيب اهلل لو أك العفو عنو كقبوؿ الحوالة على اهلل تعالى؟.  فأجاب: 
ال يكوف العفو عن الظالم كال قليلو مسقطا ألجر المظلـو عند اهلل كال منقصا لو بل العفو عن الظالم يصير أجره 

قو على الظالم فلو أف يقتص منو بقدر مظلمتو كإذا عفا كأصلح فأجره على على اهلل تعالى فإنو إذا لم يعف كاف ح
لىى اللًَّو ًإنَّوي اهلل كأجره الذم ىو على اهلل ْير كأبقى قاؿ تعالى )كىجىزىاءي سىيّْئىةو سىيّْئىةه ًمثٍػليهىا فىمىٍن عىفىا كىأىٍصلىحى فىأىٍجريهي عى 

السيئة سيئة مثلها ببل عدكاف كىذا ىو القصاص في الدماء كاألمواؿ ال ييًحبُّ الظَّاًلًمينى( فقد أْبر أف جزاء 
ًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعى  اًقبيوا كاألعراض كنحو ذلك ثم قاؿ )فىمىٍن عىفىا كىأىٍصلىحى فىأىٍجريهي عىلىى اللًَّو(.. ثم قاؿ.. كقد قاؿ تعالى )كى

يػٍ  ْى ٍرتيٍم لىهيوى  ره ًللصَّاًبرًينى( كأباح لهم سبحانو كتعالى إذا عاقبوا الظالم أف يعاقبوه بمثل ًبًمٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم ًبًو كىلىًئٍن صىبػى
ره لًلصَّاًبرًينى( فعلم أف الصبر عن عقوبتو بالمثل ْير من عقوبتو فكيف  يػٍ ْى ما عاقب بو ثم قاؿ )ًبًو كىلىًئٍن صىبػىٍرتيٍم لىهيوى 

.“ يكوف مسقطا لؤلجر أك منقصا لو؟  أىػ مختصرانِى
انت المماثلة جائزة في حق المعتدم المسلم في القصاص فكيف بها في حق المعتدم الحربي؟، قاؿ كإذا ك    

ًن اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم ” ُٖٔ/ِالنوكم في المهذب  فصل إذا قتل بالسيف لم يقتص منو إال بالسيف لقولو تعالى )فىمى
ف أرجى اْلالت فإذا قتل بو كاقتص بغيره أْذ فوؽ حقو ألف فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ًبًمٍثًل مىا اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم( كألف السي

حقو في القتل، كقد قتل كعذب فإف أحرقو أك غرقو أك رماه بحجر أك رماه من شاىق أك ضربو بخشب أك حبسو 
ًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ًبًمٍثًل مىا عيوقً  ٍبتيٍم بًًو( كلما كمنعو الطعاـ كالشراب فمات فللولي أف يقتص بذلك لقولو تعالى )كى

ركل البراء رضي اهلل عنو أف النبي صلى اهلل عليو كسلم قاؿ )من حرؽ حرقناه كمن غرؽ غرقناه( كألف القصاص 
موضوع على المماثلة كالمماثلة ممكنة بهذه األسباب فجاز أف يستوفى بها القصاص كلو أف يقتص منو بالسيف 

 “.ى السيف فقد ترؾ بعض حقو فجازألنو قد كجب لو القتل كالتعذيب فإذا عدؿ إل
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ًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ” ّٗ/ٔقاؿ الشوكاني في نيل األكطار      قولو تعالى )كىجىزىاءي سىيّْئىةو سىيّْئىةه ًمثٍػليهىا( كقولو تعالى )كى
ًن اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديكا عىلىٍيوً  ًبًمٍثًل مىا اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم( كالحاصل أف األدلة  ًبًمٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم بًًو( كقولو تعالى )فىمى

 أىػ مختصران “ القاضية بتحريم ماؿ اْلدمي كدمو كعرضو عمومها مخصص بهذه الثبلث اْليات
سىيّْئىةو قولو )فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ًبًمٍثًل مىا اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم( كقولو )كىجىزىاءي ” ِّٖ/ُقاؿ ابن القيم في إعبلـ الموقعين     

ًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ًبًمٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم ًبًو( يقتضي جواز ذلك  إم العقوبة بالمثل في األنفس  -سىيّْئىةه ًمثٍػليهىا( كقولو )كى
كقد صرح الفقهاء بجواز إحراؽ زركع الكفار كقطع أشجارىم إذا كانوا يفعلوف ذلك بنا  -كاألعراض كاألمواؿ 

ألة كقد أقر اهلل سبحانو الصحابة على قطع نخل اليهود لما فيو من ْزيهم كىذا يدؿ على أنو كىذا عين المس
سبحانو يحب ْزم الجاني الظالم كيشرعو، كإذا جاز تحريق متاع الغاؿ بكونو تعدل على المسلمين في ْيانتهم 

كإذا كانت المالية في حق  في شيء من الغنيمة فؤلف يحرقوا مالو إذا حرؽ ماؿ المسلم المعصـو أكلى كأحرل،
اهلل الذم مسامحتو بو أكثر من استيفائو فؤلف تشرع في حق العبد الشحيح أكلى كأحرل، كألف اهلل سبحانو شرع 

القصاص زجرا للنفوس عن العدكاف ككاف من الممكن أف يوجب الدية استدراكا لظبلمة المجني عليو بالماؿ كلكن 
لغيظ المجني عليو كأحفظ للنفوس كاألطراؼ، كإال فمن كاف في نفسو من ما شرعو أكمل كأصلح للعباد كأشفى 

اْلْر من قتلو أك قطع طرفو قتلو أك قطع طرفو كأعطى ديتو كالحكمة كالرحمة كالمصلحة تأبى ذلك كىذا بعينو 
 “.موجود في العدكاف على الماؿ

ل الواردة في اْليات ليست ْاصة بالمثلة كبعد ىذه النصوص المنقولة عن أىل العلم كبياف أف العقوبة بالمث    
التي كانت سببان لنزكؿ أحدىا، بل ىي عامة في القصاص كالحدكد كالمعاملة مع الكفار كمع فساؽ المسلمين 

الظلمة، فإذا جاز االقتصاص من المسلم بمثل جريمتو، فؤلف يجوز معاملة الكافر الحربي بمثل معاملتو للمسلمين 
 من باب أكلى.

هم بغيػػر ذنػػب اقترفػػوه،  كمػػن     المشػػاىىد أف الكفػػار اليػػـو ال سػػيما أمريكػػا تقتػػل أبنػػاء المسػػلمين كنسػػاءىم كشػػيْو
فهػػػاىم يحاصػػػركف العػػػراؽ منػػػذ عقػػػد مػػػن الزمػػػاف كلػػػم يقتػػػل إال الشػػػعب المسػػػلم، كفػػػي قصػػػفهم للعػػػراؽ لػػػم يضػػػركا 

كلػػو أف المسػػلمين عػػاملوا أمريكػػا  الحكومػػة العراقيػػة بضػػرر بػػالغ بػػل أضػػركا المسػػلمين فقتلػػوا مئػػات اْلالؼ مػػنهم،
بالمثػػل لجػػاز لهػػم أف يقتلػػوا بضػػعة عشػػر مليػػوف مػػدني، فبصػػاركخ كاحػػد قتلػػت أمريكػػا مػػا يربػػوا علػػى ْمسػػة آالؼ 
مسلم في ملجأ العامرية ببغداد أثناء حرب الخليج، لو كاف الفاعػل لعمليػات أمريكػا مسػلما لكانػت ىػذه العمليػات 

لعامرية التػي فجعػت المسػلمين، ناىيػك عػن الحصػار الػذم أكدل بحيػاة أكثػر مػن فقط رد دين مقابل حادثة ملجأ ا
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مليوف كمئتي ألف مسلم، كأيضان فعدكاف أمريكا ال زاؿ مستمران على األبرياء في العػراؽ، فػإف آثػار األسػلحة الفتاكػة 
ا سػػرطاف الػػدـ ال التػػي أصػػابت أرض المسػػلمين بالفسػػاد كأصػػابت مئػػات اْلالؼ مػػن األبريػػاء بػػأمراض غريبػػة أشػػهرى

زالػػت ظػػاىرة للعيػػاف، بسػػبب اليورانيػػـو المنٌضػػب كقػػد بلغػػت كفيػػات األطفػػاؿ فقػػط ْػػبلؿ ىػػذه السػػنوات بسػػبب 
 طفل )ثبلثة أرباع مليوف!(،ََََٕٓضربات أمريكا مع الحصار أكثر من 

سبعين ألف كإذا نظرت إلى حصار أمريكا ألفغانستاف فإنك ترل العجب العجاب فضحايا الحصار يصل إلى     
% في الشعب األفغاني المسلم كل ىذا تسببت بو ٓٗمسلم، أما األكبئة كاألمراض كالفقر فإنو ارتفع إلى نسبة 

أمريكا بالدرجة األكلى، كقد أيمطرت أرض المسلمين بسبعين صاركخ فلم نجد من يستنكر ىذا اإلرىاب كال قتل 
 األبرياء.

مػػن ْمسػػين عامػػان حػػرب أمريكػػا للمسػػلمين مػػن ْػػبلؿ اليهػػود، نػػتج كأدر طرفػػك إلػػى فلسػػطين لتػػرل منػػذ أكثػػر     
ألػف معػوؽ، كال زاؿ الحصػار  ُُٔألػف جػريح ك ُٖٔألػف شػهيد بػإذف اهلل ك ِِٔعنها ْمسة مبليين مشػرد ك

علػػػػى إْواننػػػػا فػػػػي فلسػػػػطين بعػػػػوف أمريكػػػػا مشػػػػددان منػػػػذ أكثػػػػر مػػػػن عشػػػػرة أشػػػػهر قتػػػػل ْبللػػػػو مػػػػن جػػػػراء الحػػػػرب 
 ين أكثر من ألف كمائتي مسلم كجرح ما يزيد على كاحد كعشرين ألف مسلم.الصهيوأمريكية على المسلم

كفي الصوماؿ تدْلت أمريكػا بحجػج إنسػانية لتفسػد فػي األرض فقتلػت ثبلثػة عشػر ألػف مسػلم كحرقػت أبنػاء     
 المسػػػلمين، كفعػػػل الجنػػػود األمريكيػػػوف بأبنػػػاء المسػػػلمين كبنسػػػائهم الفػػػواحش، كدفنػػػوا نفيػػػاتهم النوكيػػػة فػػػي أرض

 الصوماؿ المسلمة، كال زالت أرض المسلمين تعاني من العدكاف األمريكي عليها.
كالسػػوداف حاصػػرتها أمريكػػا سػػنين كال زالػػت كضػػربتها بالصػػواريخ عازمػػة علػػى قتػػل أىػػل الخرطػػـو جميعػػان، ألنهػػا     

مػػػن جػػػراء ضػػػربت مػػػا كانػػػت تػػػزعم أنػػػو مخػػػزكف أسػػػلحة كيماكيػػػة كلػػػو كػػػاف توقعهػػػا صػػػحيحان لتسػػػربت تلػػػك الغػػػازات 
الضػػربات الجويػػة كلقتلػػت أىػػل الخرطػػـو جميعػػان، كال زالػػت أمريكػػا تقػػف بشػػكل علنػػي كراء الصػػليبيين فػػي جنػػوب 

 السوداف كتسعر الحرب التي راح ضحيتها أبناء المسلمين كاقتصادىم.
أرض  ىػػذه بعػػض قضػػايا المسػػلمين التػػي دْلػػت أمريكػػا فيهػػا بشػػكل علنػػي كمباشػػر لقتػػل األبريػػاء كاإلفسػػاد فػػي    

المسلمين، ناىيك عن القضػايا التػي تقػف كراءىػا أمريكػا كمػا ىػو الحػاؿ فػي الفلبػين كإندكنيسػيا ككشػمير كمقػدكنيا 
كالبوسنة كغيرىا، كبإمكاف المسلم أف يقوؿ كل مصيبة تحصل للمسلمين فإف ألمريكا يد طولى فيها إمػا مباشػرة أك 

 غير مباشرة.
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وب ال إسبلمية كال غير إسبلمية بل ال تحرص إال على مصػالحها حتػى علػى فهذه أمريكا ال تأبو بشعب كال بشع    
حسػػاب قتػػل البشػػرية جميعػػان، فضػػحاياىا عشػػرات المبليػػين منػػذ أف تسػػلطت علػػى العػػالم منػػذ نصػػف قػػرف، فكيػػف 
تيوقػػف أمريكػػا عنػػد حػػدىا ككيػػف تكػػف يػػدىا عػػن العػػدكاف ضػػد المسػػلمين؟، إف الشػػريعة اإلسػػبلمية لػػم تكػػن ناقصػػة 

ففي الشريعة حكم بالقصاص مػن كػل معتػدو أثػيم، فأمريكػا تقتػل المسػلمين بأسػلوب بطػيء كال يمكػن للضػعفاء  أبدان 
مػػن المسػػلمين أف يعاقبوىػػا ألنهػػا ال تواجػػو أحػػدان بػػل تضػػرب عػػن بعػػد أك تحاصػػر، فالحػػل األمثػػل لهػػؤالء الطغػػاة أف 

د أمريكػػػا لقتػػػل نسػػػائنا كصػػػبياننا كتشػػػريد يعػػػاقبوا بمثػػػل مػػػا عػػػاقبوا المسػػػلمين كاعتػػػدكا علػػػيهم بػػػو، فكيػػػف تيطلػػػق يػػػ
المسلمين كضربهم متى شاءت ككيػف شػاءت كأيػن شػاءت؟ كيحػـر علػى المسػلمين أف يعاملوىػا بالمثػل؟ إف الػذم 

 يقوؿ بهذا إما جاىل أك جائر ظالم للمسلمين، يسعى لحماية أمريكا لتزيد من التقتيل كالتشريد في المسلمين.
ل:بسبب ذنب )الحكومة األمريكية( كطريقتها في )معاقبة الشػعوب( بسػبب )األفػراد(، كنقوؿ نحن معاملة بالمث    

 سنطبق ىذا القانوف فنعاقب شعبها بسبب )الحكومة(!.
ثم ما الذم يغضب أمريكا كأذنابها إذا عاقبنا بالمثل فهذا ىو قانونها، أليست ىي التي تصدر الحكم علػى مػن     

أك داعػػم لئلرىػػاب؟ كتقتػػل غيػػر الفاعػػل كتهلػػك األبريػػاء كال تػػرل فػػي فعلهػػا ىػػذا تشػػاء ثػػم تضػػربو بحجػػة أنػػو إرىػػابي 
 أدنى حرج.

نعػم نحػػن سػنعمل بقانونهػػا ىػذا كسػػنتخذ مبػدأىا غطػػاءن، اليهػود إرىػػابيوف كأمريكػا تػػدعم اإلرىػاب الصػػهيوني فػػي     
 من حقنا ذلك.فلسطين، أليس من حقنا أف نصدر عليها حكمان بضربها كفقان لمبدئها؟! ببل شك نعم 

إذان ما الذم يغضبها كيغضب العالم؟! فإف أردنا أف نعاملها بالمثل جازت العمليات شرعان، كإف أردنا أف     
 نعاملها كفقان لقانونها جاز ىذا الفعل في نظامها العالمي الجديد !!!.

 الحالة الثانية
فػػار ال يجػػوز اسػػتهدافهم كقػػتلهم قصػػدان إال لقػػد قػػدمنا بػػأف معصػػومي الػػدـ مػػن النسػػاء كالصػػبياف كالشػػيوخ الك    

أمػا قػتلهم تبعػان مػن غيػر قصػد فهػو جػائز بشػرط أف يكػوف فػي اسػتهداؼ المقػاتلين أك الحصػوف قػتبلن عقوبة بالمثل، 
كالػدليل مػا جػاء فػي الصػحيحين عػن الصػعب  لهم بسبب أنهم لم يتميػزكا عػن المقاتلػة أك الحصػوف، فيجػوز قػتلهم

قػػاؿ سػػئل النبػػي صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم عػػن الػػذرارم مػػن المشػػركين يبيتػػوف فيصػػيبوف مػػن  بػػن جثامػػة رضػػي اهلل عنػػو
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نسائهم كذراريهم فقاؿ )ىم مػنهم(، كىػذا يػدؿ علػى جػواز قتػل النسػاء كالصػبياف تبعػان ْلبػائهم إذا لػم يتميػزكا، كفػي 
 ركاية مسلم قاؿ )ىم من آبائهم(.

تلوف قصدان كلكن إذا لم يتوصل إلى قتل اْلباء إال بإصابة ىؤالء كرأم الجمهور أف نساء الكفار كذراريهم ال يق    
 جاز ذلك.

قولػو )عػن أىػل الػدار( أم المنػزؿ، كقولػو )ىػم مػنهم( أم: فػي الحكػم فػي ” ُْٔ/ٔيقوؿ ابن حجر في الفتح     
بػاء إال بػوطء تلك الحالة كليس المراد إباحػة قػتلهم بطريػق القصػد إلػيهم، بػل المػراد إذا لػم يمكػن الوصػوؿ إلػى اْل

 “.الذرية، فإذا أصيبوا الْتبلطهم بهم جاز قتلهم
كىذا الحديث الذم ذكرنػاه مػن جػواز بيػاتهم، كقتػل النسػاء ” ِّٓ/ٕكيقوؿ النوكم في شرحو لصحيح مسلم     

كالصػػبياف فػػي البيػػات: ىػػو مػػذىبنا كمػػذىب مالػػك كأبػػي حنيفػػة كالجمهػػور، كمعنػػى البيػػات، كيبيتػػوف: أف ييغػػار علػػيهم 
لليل بحيث ال يعرؼ الرجل من المرأة كالصبي.. كفػي ىػذا الحػديث دليػل لجػواز البيػات كجػواز اإلغػارة علػى مػن با

 “.بلغتهم الدعوة من غير إعبلمهم بذلك
يبيتػوف: التبييػت طيػركؽ العػدك لػيبلن، علػى غفلػة للغػارة كالنهػب، ” ّّٕ/ِكيقوؿ ابن األثيػر فػي جػامع األصػوؿ     

 “.مهم كحكم أىلهم سواء، ككذلك قولو في ركاية )ىم من آبائهم(كقولو )ىم منهم( أم حك
كيجػػوز قتػل النسػػاء كالصػػبياف فػػي البيػات )الهجػػـو لػػيبل( كفػػي ” َّٓ/َُقػاؿ ابػػن قدامػػة فػي المغنػػي كالشػػرح     

المطمػػورة إذا لػػم يتعمػػد قػػتلهم منفػػردين، كيجػػوز قتػػل بهػػائمهم ليتوصػػل بػػو إلػػى قػػتلهم كىػػزيمتهم، كلػػيس فػػي ىػػذا 
 “.ْبلؼ

فصل كيجوز تبييت الكفار كىو كبسهم ليبل كقتلهم كىم غاركف قاؿ أحمػد ال بػأس ” ُِّ/ٗكقاؿ في المغني     
بالبيات كىل غزك الرـك إال البيات قػاؿ كال نعلػم أحػدا كػره بيػات العػدك كقػرأ عليػو سػفياف عػن الزىػرم عػن عبػد اهلل 

اهلل عليػو كسػلم يسػأؿ عػن الػديار مػن المشػركين  عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قاؿ سمعت رسػوؿ اهلل صػلى
نبيتهم فنصيب من نسائهم كذراريهم فقاؿ ىم منهم فقاؿ إسناد جيد فإف قيل فقد نهى النبي صػلى اهلل عليػو كسػلم 
عػػن قتػػل النسػػاء كالذريػػة قلنػػا ىػػذا محمػػوؿ علػػى التعمػػد لقػػتلهم قػػاؿ أحمػػد أمػػا أف يتعمػػد قػػتلهم فػػبل، قػػاؿ كحػػديث 

عن قتل النساء ألف نهيو عن قتل النساء حين بعث إلػى ابػن أبػي الحقيػق كعلػى أف الجمػع بينهمػا  الصعب بعد نهيو
 “.ممكن يحمل النهي على التعمد كاإلباحة على ما عداه
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كمعلـو ىنا أف النبي صلى اهلل عليو كسلم عندما سػئل عػن قتػل الػذرارم فػي حػاؿ اإلغػارة كالبيػات لػم يستفصػل     
ألزمػػت المقاتلػػة بهػػذه الغػػارة حتػػى يبػػيح لهػػم قتػػل معصػػومي الػػدـ مػػن الكفػػار كىػػم النسػػاء عػػن مػػدل الحاجػػة التػػي 

كالصبياف، كالقاعدة الشرعية تقوؿ )ترؾ االستفصاؿ في مقاـ االحتماؿ ينزؿ منزلة العمـو في المقاؿ( فعمػـو مقػاؿ 
نػػو بحاجػػة إلػػى الغػػارة فإنػػو النبػػي صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم )ىػػم مػػنهم( بػػبل ضػػوابط، يجيػػز للجػػيش اإلسػػبلمي إذا رأل أ

 يجوز لو فعلها حتى لو ذىب ضحيتها النساء كالصبياف كالشيوخ كغيرىم، كلو من غير ضركرة ملحة للغارة.

فالعلة التي جاز من أجلها قتل النساء كالصبياف في حاؿ البيات ىي الحاجة إلى إضعاؼ قوة العدك     
نو حتى لو ذىب غير المقاتلة ضحية لذلك، فإذا كانت كضرب قدرتو على المقاكمة، بقتل رجالو كىدـ حصو 

كما يتضح ذلك من مجموع   -العلة المبيحة لقتل النساء كالصبياف ىي إضعاؼ العدك عن المقاكمة، 
، فإف قتل النساء كالصبياف بسبب استهداؼ مراكز قول -النصوص المبيحة لقتل النساء كالصبياف كستأتي 

الغارة ألف العلة التي جاز من أجلها قتل النساء كالصبياف من الكفار في الغارة  العدك اإلستراتيجية ىو بمثابة
، فمن أجاز ىي متوفرة بشكل أكبر في المواقع اإلستراتيجية للعدك بما يزيد على مصلحة قتل المقاتلة فقط

واقع اإلستراتيجية قتل معصومي الدـ ألنهم لم يتميزكا عن المقاتلة فإنو يجيز قتلهم ألنهم لم يتميزكا عن الم
 التي ىي أىم من المقاتلة من باب أكلى كفقان لؤلصوؿ.

 الحالة الثالثة
كيجوز قتل من يحـر قتلو من النساء كالصػبياف كالشػيوخ كغيػرىم مػن معصػومي الػدـ كذلػك فػي حػاؿ لػو حملػوا     

 أك اإلمداد أك الػرأم أك غيرىػاالسبلح على المسلمين أك قاموا بأعماؿ تعين على األعماؿ القتالية سواءن بالتجسس 
كىذا كاضح بسبب تعليل الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم في الحديث الذم ركاه أحمد كأبو داكد عػن ربػاح بػن ربيػع 
رضي اهلل عنو قاؿ كنا مع رسوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم فػي غػزكة فػرأل النػاس مجتمعػين علػى شػيء فبعػث رجػبل 

فجػػاء فقػػاؿ علػػى امػػرأة قتيػػل فقػػاؿ )مػػا كانػػت ىػػذه لتقاتػػل( قػػاؿ كعلػػى المقدمػػة فقػػاؿ ) انظػػر عػػبلـ اجتمػػع ىػػؤالء؟( 
)فػإف  ُْٖ/ْٔالد بن الوليػد فبعػث رجػبل فقػاؿ )قػل لخالػد ال يقػتلن امػرأة كال عسػيفان(.قاؿ ابػن حجػر فػي الفػتح 

ذا )أجمػػع العلمػػاء علػػى العمػػل بهػػ ِّْ/ٕمفهومػػو أنهػػا لػػو قاتلػػت لقتلػػت( كقػػاؿ النػػوكم فػػي شػػرح صػػحيح مسػػلم 
الحديث كتحريم قتل النساء كالصبياف إذا لػم يقػاتلوا، فػإف قػاتلوا قػاؿ جمػاىير العلمػاء يقتلػوف( كقػاؿ )ككػذلك كػل 
مػػن لػػم يكػػن مػػن أىػػل القتػػاؿ ال يحػػل قتلػػو إال إذا قاتػػل حقيقػػة أك معنػػى بػػالرأم كالطاعػػة كالتحػػريض كأشػػباه ذلػػك( 

 ريض كأشباه ذلك(.كتأمل قولو )قاتل حقيقة أك معنى بالرأم كالطاعة كالتح
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)كأمػا مػن لػم يكػن مػن أىػل الممانعػة كالمقاتلػة كالنسػاء  ُّّ-ُِّقاؿ شيخ اإلسػبلـ فػي السياسػة الشػرعية     
كالصػبياف كالراىػػب، كالشػػيخ الكبيػر كاألعمػػى الػػٌزًمن كنحػػوىم فػبل ييقتػػل عنػػد جمهػور العلمػػاء إال أف يقاتػػل بقولػػو أك 

 ميع لمجرد الكفر كاألكؿ ىو الصواب( فتأمل أيضا     فعلو، كإف كاف بعضهم يرل إباحة قتل الج
قولو )إال أف يقاتل بقولو أك فعلو( كىذا الكبلـ ككػبلـ النػوكم السػابق، يػدؿ علػى أف مػن يحػـر قػتلهم قصػدان إذا     

 أعانوا بأقوالهم أك أفعالهم لمحاربة المسلمين جاز استهدافهم بالقتل.
اهلل عليو كسلم )انطلقوا باسم اهلل كباهلل كعلػى ملػة رسػوؿ اهلل كال تقتلػوا  قاؿ صاحب العوف في شرح قولو صلى    

شيخان فانيان كال طفبلن كال صغيران كال امػرأة كال تغلػوا كضػموا غنػائمكم كأصػلحوا كأحسػنوا إف اهلل يحػب المحسػنين(، 
لى اهلل عليػػو كسػلم بقتػػل دريػد بػػن قولػو )ال تقتلػوا شػػيخان فانيػان( أم إال إذا كػػاف مقػاتبلن أك ذا رأم، كقػػد صػح أمػػره صػ

الصمة، ككاف عمره مائة كعشرين عاما أك أكثر، كقد جػيء بػو فػي جػيش ىػوازف للػرأم، قولػو )كال طفػبلن كال صػغيران( 
 كاستثنى منو ما إذا كاف ملكان أك مباشران للقتاؿ )كال امرأة(: أم إذا لم تكن مقاتلة أك ملكة.

إذا أعانػػت المقاتلػػة ضػػد المسػػلمين بػػأم نػػوع مػػن اإلعانػػة الماديػػة أك المعنويػػة  كقػػاؿ الفقهػػاء بجػػواز قتػػل المػػرأة    
علػػى القتػػاؿ، كاسػػتدلوا بمػػا ركاه ابػػن ماجػػة بػػأف الرسػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم عنػػدما حاصػػر الطػػائف صػػعدت امػػرأة 

ىػا فقتلوىػا على الحصن ككشفت للمسلمين عن قبلها فقػاؿ النبػي صػلى اهلل عليػو كسػلم )ىػا دكنكػم فارموىػا( فرمو 
كإف كاف الحديث ضعيفان إال أف الفقهاء استدلوا بو على جواز قتل المرأة حتى لو لم تقاتل إذا أعانت أىػل الحػرب 

 بأم فعل أك قوؿ حل قصدىا بالقتل.
فصػػػل كلػػػو كقفػػػت امػػػرأة فػػػي صػػػف الكفػػػار أك علػػػى حصػػػنهم فشػػػتمت ” ِِّ/ٗقػػػاؿ ابػػػن قدامػػػة فػػػي المغنػػػي     

از رميهػا قصػدا لمػا ركل سػعيد حػػدثنا حمػاد بػن زيػد عػن أيػوب عػن عكرمػة قػاؿ لمػػا المسػلمين أك تكشػفت لهػم جػ
حاصر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليػو كسػلم أىػل الطػائف أشػرفت امػرأة فكشػفت عػن قبلهػا فقػاؿ )ىػا دكنكػم فارموىػا( 

ضػركرة  فرماىا رجل من المسػلمين فمػا أْطػأ ذلػك منهػا كيجػوز النظػر إلػى فرجهػا للحاجػة إلػى رميهػا ألف ذلػك مػن
رميها ككذلك يجوز رميها إذا كانت تلػتقط لهػم السػهاـ أك تسػقيهم المػاء أك تحرضػهم علػى القتػاؿ ألنهػا فػي حكػم 

 “.المقاتل كىكذا الحكم فيها كسائر من منع من قتلو منهم
لػو، لػم يختلػف العلمػاء فػيمن قاتػل مػن النسػاء كالشػيوخ أنػو مبػاح قت” ْٕ/ُْقاؿ ابن عبد البر في االسػتذكار     

 “.كمن قدر على القتاؿ من الصبياف كقاتل قتل
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كأجمعػػوا علػػى أف رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم قتػػل دريػػد بػػن ” ُِْ/ُٔكقػػاؿ ابػػن عبػػد البػػر فػػي التمهيػػد     
 “.الصمة يـو حنين ألنو كاف ذا رأم كمكيدة في الحرب، فمن كاف ىكذا من الشيوخ قتل عند الجميع

قدامػة رحمػو اهلل فػي إباحػة قتػل النسػاء كالصػبياف ككبػار السػن إذا أعػانوا أقػوامهم علػى  كنقل اإلجماع أيضػا ابػن    
 القتاؿ بأم نوع من اإلعانة.

 “.على أف شيوخ الكفار إف كاف فيهم رأم قتلوا”كنقل النوكم في شرح مسلم في كتاب الجهاد اإلجماع     
الػػردء حكػػم المباشػػر فػػي الجهػػاد، كنقػػل عػػن ابػػن كأجمعػػوا علػػى أف حكػػم ”كنقػػل ابػػن قاسػػم فػػي الحاشػػية، قػػاؿ     

تيميػػػة رحمػػػو اهلل ىػػػذا اإلجمػػػاع، كنقػػػل عػػػن ابػػػن تيميػػػة أيضػػػا أف أعػػػواف الطائفػػػة الممتنعػػػة كأنصػػػارىا منهػػػا فيمػػػا لهػػػم 
 “.كعليهم

ىذا حكم من أعاف على القتاؿ من معصومي الدـ من النساء كالصبياف كالشيوخ كمػن فػي حكمهػم ممػن يسػمى     
يان(، كالشعب األمريكػي اليػـو ىػو شػعب معػين علػى القتػاؿ برأيػو، حيػث إف القػرارات فػي أمريكػا ال تتخػذ اليـو )مدن

من قبل الرئيس كحده بل تخرج من ْبلؿ مجلس الشػيوخ الػذم يمثػل أعضػاءه الشػعب األمريكػي فكػل عضػو فيػو 
الشعب األمريكي أف يمنػع تنفيػذ يمثل شريحة كبيرة من الناس ىي التي قدمتو كانتخبتو إلى ىذا المنصب، كبإمكاف 

أم قػػرار يصػػدره الػػرئيس كمػػا بإمكانػػو أيضػػان أف يضػػغط إلصػػدار أم قػػرار يػػرل أنػػو محتػػاج إليػػو، كمػػا ضػػغط الشػػعب 
األمريكػػي علػػى الحكومػػة كأجبرىػػا علػػى سػػحب قواتهػػا مػػن الصػػوماؿ، كالشػػعب األمريكػػي أيضػػان ىػػو الػػذم انتخػػب 

 طػػػط الػػػرئيس مػػػن ْػػػبلؿ إعبلنػػػو لخططػػػو المسػػػتقبلية أثنػػػاء الحملػػػةالػػػرئيس بالغالبيػػػة كىػػػو علػػػى علػػػم بتوجهػػػات ْك
، فانتخاب الشعب األمريكي للرئيس عن علم مسبق بخططو يعد مشاركة لو بهذه القػرارات، كمػن ْطػط  االنتخابية

سػػأدع ملػػف البلقػػاف ألىػػل البلقػػاف كسػػأركز علػػى الشػػرؽ األكسػػط ”بػػوش االنتخابيػػة التػػي أعلنهػػا أنػػو قػػاؿ فػػي حملتػػو 
األمريكػػي انتخػػب الحػػزب  كيقصػػد بالشػػرؽ األكسػػط العػػراؽ كإيػػراف، فالشػػعب“ ا الوسػػطى بػػالردع العسػػكرمكآسػػي

كىو يعلم أف الحزب الجمهورم ىو بطل أمريكا العسػكرم كىػو الػذم ْػاض الحػركب ألمريكاكمصػانع الجمهورم،
زب عسػػػكرم السػػػبلح كالطػػػائرات كالمعػػػدات الحربيػػػة معظمهػػػا تحػػػت ملػػػك أعضػػػاء الحػػػزب الجمهػػػورم ألنػػػو حػػػ

كسياستو ىي إشعاؿ الحركب ليربح كيتسلط، فانتخاب الشعب األمريكي لهذا الحػزب مػع علمػو ببرنامجػو كتاريخػو 
مػػن غيػػر قيػػد أك شػػرط يػػوحي برضػػى الشػػعب عػػن تلػػك البػػرامج كالتػػاريخ األسػػود، فالشػػعب األمريكػػي يعػػد مػػن أىػػل 

بلعات التي تدرس اإلدارة األمريكية قراراتهػا بنػاءن عليهػا القرار كالرأم سواءن كاف الرأم عسكريان أك سياسيان، كاالستط
تشػػػير إلػػػى أف الشػػػعب األمريكػػػي ىػػػو الػػػذم يقػػػرر بصػػػوتو مباشػػػرة كبصػػػوت نوابػػػو فػػػي مجلػػػس الشػػػيوخ بطريقػػػة غيػػػر 
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مباشرة، فتشير االستطبلعات إلػى أنػو صػاحب النصػيب األكبػر فػي تقريػر السياسػة األمريكيػة المعاديػة لئلسػبلـ فػي  
 ماف.كل مكاف كز 

فاسػػػتهداؼ الشػػػعب األمريكػػػي فػػػي كػػػل مكػػػاف سػػػواءن ممػػػن يقاتػػػل بيػػػده أك يعػػػين علػػػى القتػػػاؿ برأيػػػو، أمػػػر تجيػػػزه     
 الشريعة، كىذا ىو الغالب في الشعب األمريكي كالحكم لؤلعم األغلب.

 الحالة الرابعة
حصػػوف أك إغراقهػػا أك كمػػن حػػاالت جػػواز قتػػل النسػػاء كالصػػبياف كالشػػيوخ، إذا احتػػاج المسػػلموف إلػػى حػػرؽ ال    

 تسميمها أك تدْينها أك إرساؿ الحيات كالعقارب كالهواـ عليها، لفتحها حتى لو سقط المعصوموف ضحية لذلك.
قاؿ البخارم )باب حرؽ الدكر كالنخيل( عن ابن عمر رضي اهلل عنهمػا قػاؿ )حػٌرؽ النبػي صػلى اهلل عليػو كسػلم     

قولػػو: بػػاب حػػرؽ الػػدكر كالنخيػػل: أم التػػي للمشػػركين كقػػد ” ُْٓ/ٔنخػػل بنػػي النضػػير( قػػاؿ الحػػافظ فػػي الفػػتح 
ذىب الجمهور إلػى جػواز التحريػق، كالتخريػب فػي بػبلد العػدك ككرىػو األكزاعػي كالليػث كأبػو ثػور، كاحتجػوا بوصػية 
)أبي بكر( لجيوشو أف ال يفعلوا شػيئان مػن ذلػك، كأجػاب الطبػرم: بػأف النهػي محمػوؿ علػى القصػد لػذلك، بخػبلؼ 

أصػػابوا ذلػػك، فػػي ْػػبلؿ القتػػاؿ، كمػػا كقػػع فػػي نصػػب المنجنيػػق علػػى الطػػائف، كىػػو نحػػو مػػا أجػػاب بػػو فػػي  مػػا إذا
النهي عن قتل النساء كالصبياف، كبهذا قاؿ أكثر أىل العلػم، كنحػو ذلػك القتػل بػالتغريق، كقػاؿ غيػره إنمػا نهػى أبػو 

 المسلمين كاهلل أعلم.بكر جيوشو عن ذلك ألنو علم أف تلك الببلد ستفتح، فأراد إبقاءىا على 
كال يخفػػى أف مػػا كقػػع مػػن أبػػي بكػػر ال ”بعػػد كػػبلـ ابػػن حجػػر ىػػذا  ِٔٔ/ٕكيقػػوؿ الشػػوكاني فػػي نيػػل األكطػػار     

أم حجيػة قػوؿ “. يصلح لمعارضة ما ثبت عن النبي صلى اهلل عليػو كسػلم لمػا تقػرر مػن عػدـ حجيػة قػوؿ الصػحابي
 أكؿ عمره. الصحابي إذا عارض النص كما ىو مذىب الشوكاني في

كركل أبو داكد في سننو قاؿ )باب فػي الحػرؽ فػي بػبلد العػدك( عػن عػركة قػاؿ حػدثني أسػامة رضػي اهلل عنػو أف     
 الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كاف عهد إليو فقاؿ )أغر على أيبنى صباحان كحٌرؽ(.

ف كالرملػػػػة مػػػػن أرض أيبنػػػػى كييبنػػػػى: اسػػػػم موضػػػػع بػػػػين عسػػػػقبل” ُٕٔ/ِقػػػػاؿ ابػػػػن األثيػػػػر فػػػػي جػػػػامع األصػػػػوؿ     
اىػ. فتحريق ببلد العدك ىي من أساليب النبي صلى اهلل عليو كسلم في الحرب كمعلػـو أف التحريػق يوقػع “.فلسطين

عددان مػن المعصػومين قتلػى ككػذلك يقتػل الحيوانػات كالػزركع، ككػل ىػذا مصػلحة إبقػاءه أقػل مػن مصػلحة تركػو ألف 
 صلحة ترؾ غيره.مصلحة قتل العدك الممتنع بالقوة أعظم من م
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كإذا حػػورب العػػدك لػػم يحرقػػوا بالنػػار أمػػا العػػدك إذا قػػدر عليػػو فػػبل يجػػوز ” َِّ/ٗقػػاؿ ابػػن قدامػػة فػػي المغنػػي     
تحريقو بالنار بغير ْبلؼ نعلمو كقد كاف أبو بكر رضي اهلل عنو يأمر بتحريق أىل الردة بالنػار كفعػل ذلػك ْالػد بػن 

بين الناس ْبلفا، كقد ركل حمزة األسلمي أف رسوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم  الوليد بأمره فأما اليـو فبل أعلم فيو
أٌمره على سرية قػاؿ فخرجػت فيهػا فقػاؿ )إف أْػذتم فبلنػا فػأحرقوه بالنػار فوليػت فنػاداني فرجعػت فقػاؿ إف أْػذتم 

حاديػػث سػػواه فػػي ىػػذا فبلنػػا فػػاقتلوه كال تحرقػػوه فإنػػو ال يعػػذب بالنػػار إال رب النػػار( ركاه أبػػو داكد كسػػعيد كركل أ
المعنى كركل البخارم كغيره عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو عن النبػي صػلى اهلل عليػو كسػلم نحػو حػديث حمػزة، فأمػا 
رمػػيهم قبػػل أْػػذىم بالنػػار فػػإف أمكػػن أْػػذىم بػػدكنها لػػم يجػػز رمػػيهم بهػػا ألنهػػم فػػي معنػػى المقػػدكر عليػػو كأمػػا عنػػد 

العلػم كبػو قػاؿ الثػورم كاألكزاعػي كالشػافعي كركل سػعيد بإسػناده عػن العجز عنهم بغيرىا فجائز في قوؿ أكثر أىػل 
صفواف بن عمرك كجرير بن عثماف أف جنادة بن أمية األزدم كعبد اهلل بػن قػيس الفػزارم كغيرىمػا مػن كالة البحػرين 

د اهلل بػػن كمػػن بعػػدىم كػػانوا يرمػػوف العػػدك مػػن الػػرـك كغيػػرىم بالنػػار يحرقػػونهم ىػػؤالء لهػػؤالء كىػػؤالء لهػػؤالء قػػاؿ عبػػ
ككذلك الحكم في فتح البثوؽ عليهم ليغػرقهم إف قػدر علػيهم بغيػره ”كقاؿ “ قيس لم يزؿ أمر المسلمين على ذلك

لػػم يجػػز إذا تضػػمن ذلػػك إتػػبلؼ النسػػاء كالذريػػة الػػذين يحػػـر إتبلفهػػم قصػػدا كإف لػػم يقػػدر علػػيهم إال بػػو جػػاز كمػػا 
 “.يجوز البيات المتضمن لذلك

يجػػوز حصػػار الكفػػار فػػي الػػببلد كالًقػػبلع كإرسػػاؿ ” ِٕ/ٗاج كفػػي شػػرح مغنػػي المحتػػاج قػػاؿ النػػوكم فػػي المنهػػ    
كيقػػوؿ صػػاحب مغنػػي المحتػػاج تعليقػػان علػػى كػػبلـ اإلمػػاـ “ المػػاء علػػيهم، كرمػػيهم بنػػار، كمنجنيػػق كتبييػػتهم فػػي غفلػػة

ك عقػػارب كمػػا فػػي معنػػى ذلػػك مػػن ىػػدـ بيػػوتهم، كقطػػع المػػاء عػػنهم كإلقػػاء حيػػات، أ”النػػوكم فػػي نفػػس المصػػدر 
ػػذيكىيٍم كىاٍحصيػػريكىيٍم(، كفػػي الصػػحيحين أنػػو صػػلى اهلل عليػػو  ْي علػػيهم، كلػػو كػػاف فػػيهم نسػػاء كصػػبياف، لقولػػو تعػػالى )كى
كسلم حاصر الطائف كركل البيهقػي أنػو نصػب المنجنيػق، كقػيس بػو مػا فػي معنػاه ممػا يعيػم الهػبلؾ بػو.. ثػم يقػوؿ.. 

 “.قدرنا عليهم بدكنو كظاىر كبلمهم أنو يجوز إتبلفهم بما ذيكر، كإف
)أف جنػادة بػن أبػي  ِْْ/ِكقد استخدـ الصحابة ىذه األساليب مع أعدائهم جاء في سنن سػعيد بػن منصػور     

أميرة األزدم كعبػد اهلل بػن قػيس الفػزارم كغيرىمػا مػن كالة البحػر مػن بعػدىم كػانوا يرمػوف العػدك مػن الػرـك كغيػرىم 
ء لهػػؤالء( كعػػن عبػػد اهلل بػػن قػػيس الفػػزارم )أنػػو كػػاف يغػػزك علػػى النػػاس فػػي بالنػػار، كيحٌرقػػونهم ىػػؤالء لهػػؤالء، كىػػؤال

البحػػر علػػى عهػػد معاكيػػة ككػػاف يرمػػي العػػدك بالنػػار كيرمونػػو، كيحػػرقهم كيحرقونػػو كقػػاؿ: لػػم يػػزؿ أمػػر المسػػلمين علػػى 
 ذلك(.
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ال تفػػرؽ بػػين مقاتػػل  كرأم الجمهػػور أف التحريػػق كالتغريػػق كالهػػدـ كالتسػػميم كالتػػدْين كغيرىػػا مػػن الوسػػائل التػػي    
، أنو جائز استخدامها متى كانت الحاجة إليها كال يمكن الظفر بالعدك كىزيمتػو إال بهػا، فػإذا أمكػن بغيرىػا  كمعصـو

 لم يجز استخدامها، كالشافعية يجيزكف ذلك مطلقان سواءن قدر عليهم بهذه الطريقة أك بغيرىا كاهلل أعلم.
ى كقاؿ ال يجوز قتل األبرياء بحاؿ حتى األمػريكيين  ىػذا مجػازؼ قائػل بمػا ال كبناءن على ما تقدـ فإف الذم أفت    

يعلػػػم، كقػػػتلهم بػػػالتحريق كالتغريػػػق كالهػػػدـ مػػػن أجػػػل فػػػتح الحصػػػوف أك تخريبهػػػا أك إرىػػػاب العػػػدك أمػػػر اتفػػػق عليػػػو 
ن الجمهػػػور كعليػػػو عمػػػل الصػػػحابة، فسػػػبحاف اهلل كيػػػف يعمػػػي الػػػدفاع عػػػن األمػػػريكيين عمػػػا صػػػحت بػػػو األْبػػػار مػػػ

 الكتاب كالسنة؟.

 الحالة الخامسة
كمن الحاالت التي يجوز فيها قتل المعصومين من أىل الحرب ىي ما إذا احتاج المسلموف إلى رميهم     

 باألسلحة الثقيلة التي ال تميز بين المعصـو كغيره، كالمدافع كالدبابات كقذائف الطائرات كما في حكمها.
عليو كسلم نصب المنجنيق على أىل الطائف كرماىم بو قاؿ صاحب المبدع كدليل ذلك أف النبي صلى اهلل     
ألنو صلى اهلل عليو كسلم نصب المنجنيق على أىل الطائف  -أحمد  -كرميهم بالمنجنيق نص عليو ” ُّٗ/ّ

 ركاه الترمذم مرسبلن كنصبو عمرك بن العاص على اإلسكندرية كألف الرمي بو معتاد كالسهاـ كظاىره مع الحاجة
كعدمها كفي المغني ىو ظاىر كبلـ اإلماـ كقطع المياه عنهم ككذا السابلة كىدـ حصونهم كفي المحرر كالوجيز 

 “.كالفركع ىدـ عامرىم كىو أعم ألف القصد إضعافهم كإرىابهم ليجيبوا داعي اهلل
مع الحاجة كيجوز نصب المنجنيق عليهم كظاىر كبلـ أحمد جوازه ” ُِّ/ٗقاؿ ابن قدامة في المغني     

كعدمها ألف النبي صلى اهلل عليو كسلم نصب المنجنيق على أىل الطائف كممن رأل ذلك الثورم كاألكزاعي 
كالشافعي كأصحاب الرأم قاؿ ابن المنذر جاء الحديث عن النبي صلى اهلل عليو كسلم أنو نصب المنجنيق على 

إلسكندرية كألف القتاؿ بو معتاد فأشبو الرمي أىل الطائف كعن عمرك بن العاص أنو نصب المنجنيق على أىل ا
 “.بالسهاـ

فصل كال يجوز قتالهم بالنار كالرمي عن المنجنيق إال لضركرة ألنو ال ” ُِٗ/ِقاؿ النوكم في المهذب     
 يجوز أف يقتل إال من يقاتل كالقتل بالنار أك المنجنيق يعم من يقاتل كمن ال يقاتل كإف دعت إليو الضركرة جاز كما

 “.يجوز أف يقتل من ال يقاتل إذا قصد قتلو للدفع
كفي ىذه الحالة أجاز العلماء قتل المعصومين من النساء كالصبياف إذا دعت الحاجة إلى رميهم بالمنجنيق     

كىي آلة كانت تستخدـ في السابق ترمى بها الحجارة الكبار كأحيانان تكوف الحجارة مشتعلة بالنار، فإما أف تحرؽ 
دـ البيوت كتقتل من فيها، كإجازتهم لهذا األسلوب إنما كاف من باب المصلحة التي ترجى من فتح ىذا أك ته
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الحصن حتى لو قتل النساء كالصبياف نتيجة لذلك، فالمصلحة التي توفرت في فتح حصن كاحد كذلك بقصف 
العسكرية كالسياسية لتكف عن أىلو بالمنجنيق، أال توجد ىذه المصلحة في تدمير مقر قوة أمريكا االقتصادية ك 

حصار المسلمين كقتلهم حتى لو ذىب ضحية ذلك النساء كالصبياف؟ بلى إف ىذا أعظم مصلحة، كإف كاف مثل 
 ىذا ال يناؿ إال بهذه الطريقة فقد تأكد

 الحالة السادسة
 

م كصػػبيانهم جػػاز كيجػػوز قتػػل معصػػـو الػػدـ مػػن الكفػػار فػػي حػػاؿ تتػػرس الكفػػار بهػػم أم إذا تتػػرس الكفػػار بنسػػائه   
 :رميهم كيقصد المقاتلة حتى لو ىلك النساء كالصبياف جاز ذلك، بشرطين

 أحدىما: أف تدعو الحاجة إلى ذلك.    
 كالثاني: أف يكوف القصد القلبي للمسلمين موجو إلى المقاتلة ال إلى المعصومين.    
سػػائهم كصػػبيانهم جػػاز رمػػيهم كيقصػػد فصػػل كإف تترسػػوا فػػي الحػػرب بن” ِّّ/ٗقػػاؿ ابػػن قدامػػة فػػي المغنػػي     

المقاتلػػة ألف النبػػي صػػػلى اهلل عليػػو كسػػػلم رمػػاىم بػػػالمنجنيق كمعهػػم النسػػػاء كالصػػبياف كألف كػػػف المسػػلمين عػػػنهم 
يفضػػي إلػػى تعطيػػل الجهػػاد ألنهػػم متػػى علمػػوا ذلػػك تترسػػوا بهػػم عنػػد ْػػوفهم فينقطػػع الجهػػاد كسػػواء كانػػت الحػػرب 

 “.عليو كسلم لم يكن يتحين بالرمي حاؿ التحاـ الحربملتحمة أك ال، ألف النبي صلى اهلل 

كحػـر إتػبلؼ لحيػواف محتػـر لحرمتػو كللنهػي عػن ذبػح الحيػواف لغيػر ” َُّ/ِقاؿ األنصارم في فتح الوىاب     
مأكلػو إال لحاجػػة كخيػػل يقػػاتلوف عليهػػا فيجػػوز إتبلفهػػا لػػدفعهم أك للظفػر بهػػم كمػػا يجػػوز قتػػل الػػذرارم عنػػد التتػػرس 

 “.ىبهم بل أكل
مػا يقاتلونػا ”بعػدما ذكػر جػواز قتػل الحيػواف الػذم يعيػنهم كذكػر منهػا  ِِٕ/ْقاؿ الشربيني في مغني المحتاج     

عليو أك ْفنا أف يركبوه للغد كالخيل فيجوز إتبلفو لدفعهم أك للظفر بهم ألنهػا كاْللػة للقتػاؿ كإذا جػاز قتػل النسػاء 
 “.د ذلك في السير من فعل الصحابة رضي اهلل تعالى عنهمكالصبياف عند التترس بهم، فالخيل أكلى كقد كر 

ألنػا نجػوز قتػل أكالد الكفػار عنػد التتػرس بهػم حيػث ال ” ِٖ/ُقاؿ صاحب قواعد األحكاـ في مصالح األناـ     
 “.يجوز مثل ذلك في أطفاؿ المسلمين

الكفػار إذا تترسػوا بمػن  كقػد اتفػق العلمػاء علػى أف جػيش” ِٓ/َِ – ْٔٓ/ ِٖقاؿ ابػن تيميػة فػي الفتػاكل     
يف على المسلمين الضػرر إذا لػم يقػاتلوا فػإنهم يقػاتلوف كإف أفضػى ذلػك إلػى قتػل  عندىم من أسرل المسلمين ْك

 “.المسلمين الذين تترسوا بهم
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قػػاؿ فػػي اإلنصػػاؼ: كإف تترسػػوا بمسػػلم لػػم يجػػز رمػػيهم إال أف ” ُِٕ/ْكقػػاؿ ابػػن قاسػػم فػػي حاشػػية الػػركض     
 “.ين فيرميهم كيقصد الكفار، كىذا ببل نزاعنخاؼ على المسلم

فهػػذه ىػػي الحػػاالت التػػي أجػػاز الفقهػػاء فيهػػا قتػػل المعصػػومين مػػن الكفػػار كالنسػػاء كالصػػبياف كالشػػيوخ كمػػن فػػي     
 حكمهم ممن يسمى اليـو )مدنيان(.اىػ

لثقيلة كلو كاف بينهم يجوز تبييت الكفار كالهجـو عليهم على حين غٌرة أك قصفهم باألسلحة ا الثالث:الوجو     
 بعض المسلمين.

قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل: )فاهلل تعالى أىلك الجيش الذم أراد أف ينتهك حرماتو كفيهم المكره     
كغير المكره ، مع قدرتو تعالى على التمييز بينهم مع أنو يبعثهم على نياتهم فكيف يجب على المؤمنين 

المكره كغيره كىم ال يعلموف ذلك ، بل لو ادعى مدع أنو ْرج مكرىا لم ينفعو ذلك  المجاىدين أف يميزكا بين
بمجرد دعواه كما ركل أف العباس ابن عبد المطلب قاؿ للنبي صلى اهلل عليو كسلم لما أسره المسلموف يـو بدر 

بل لو كاف فيهم قـو  يا رسوؿ اهلل إني كنت مكرىا فقاؿ : ) أما ظاىرؾ فكاف علينا كأما سريرتك فإلى اهلل (
فإف األئمة متفقوف على أف الكفار لو  ،صالحوف من ْيار الناس كلم يمكن قتالهم إال بقتل ىؤالء لقتلوا أيضا

يف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنو يجوز أف نرميهم كنقصد الكفار كلو لم نخف على  تترسوا بمسلمين ْك
مجموع الفتاكل  (]العلماء قوليأحد  فيالمسلمين أيضا  المسلمين جاز رمى أكلئك

(ِٖ/ّٕٓ،ّٓٗ،ّٖٓ.)] 
كال بأس )بقطع( أشجارىم المثمرة كغير المثمرة،  كال بأس باإلغارة كالبيات عليهم؛قاؿ الكاساني رحمو اهلل: )    

ما قطعتم من لينة أك تركتموىا قائمة على أصولها فبإذف اهلل كليخزم ) كإفساد زركعهم لقولو تبارؾ كتعالى
كغيظا  سبحانو كتعالى )بقطع( النخيل في صدر اْلية الشريفة كنبو في آْرىا أف ذلك يكوف كبتا أذف (،الفاسقين

كإغراقها بالماء كتخريبها كىدمها  للعدك بقولو تبارؾ كتعالى كليخزم الفاسقين كال بأس بإحراؽ حصونهم بالنار
كألف كل ذلك من  (،بيوتهم بأيديهم كأيدم المؤمنين يخربوف ) عليهم كنصب المنجنيق عليها لقولو تبارؾ كتعالى

العدك ككبتهم كغيظهم كألف حرمة األمواؿ لحرمة أربابها كال حرمة ألنفسهم حتى  باب القتاؿ لما فيو من قهر
لما فيو من  كال بأس برميهم بالنباؿ كإف علموا أف فيهم مسلمين من األسارل كالتجارفكيف ألموالهم  يقتلوف

 [(.ََُ/ٕبدائع الصنائع ) (.]تاجر حصوف الكفرة قلما تخلو من مسلم أسير أك الضركرة إذ
تاجر، ألف في الرمي دفع الضرر  كال بأس برميهم، كإف كاف فيهم مسلم أسير أككقاؿ المرغيناني رحمو اهلل: )    

م فلو امتنع ْاص كألنو قلما يخلو حصن من مسل العاـ بالذب عن بيضة اإلسبلـ كقتل األسير كالتاجر ضرر
المسلمين أك باألسارل لم يكفوا عن رميهم لما بينا كيقصدكف بالرمي  باعتباره النسد بابو كإف تترسوا بصبياف
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عليهم كال   تعذر التمييز فعبل فلقد أمكن قصدا كالطاعة بحسب الطاقة كما أصابوه منهم ال دية الكفار ألنو إف
 [(.ُّٕ/ِ) شرح البداية الهداية (.]فركض،...كفارة ألف الجهاد فرض كالغرامات ال تقرف بال

رمي حصوف المشركين كفيهم أطفاؿ المسلمين كأسراىم.  باب:كقاؿ الجصاص رحمو اهلل في أحكاـ القرآف: )    
كأطفاؿ  حنيفة كأبو يوسف كزفر كمحمد كالثورم ال بأس برمي حصوف المشركين، كإف كاف فيها أسارل قاؿ أبو

الكفار بأطفاؿ المسلمين  أف يحرقوا الحصوف كيقصدكا بو المشركين ككذلك إف تترسمن المسلمين كال بأس ب
 [(.ِّٕ/ٓأحكاـ القرآف ).اىػ]كال كفارة أحدا من المسلمين في ذلك فبل دية أصابوارمي المشركوف كإف 

رتب عليو من لحـر فعلو لما يت -كىذا من المحاؿ شرعان  –أف ىذه الفعاؿ لو جازت جدالن كأما قوؿ المؤلف]    
 .المفاسد العظيمة كما تقدـ بيانو، كدين اهلل قائم على جلب المصالح كدرء المفاسد[

أقوؿ: إف المسلمين اليـو في حالة جهاد دفع كجهاد الدفع قد سبق أف ذكرت كبلـ شيخ اإلسبلـ أنو ال يترؾ     
كا كاف من المجاىدين العرب بل يجب القياـ بو كلو ذىبت في ذلك األنفس كالمهج، كالذم حصل في أمري

األفغاف الذين استقركا في أفغانستاف، كأفغانستاف قد حوصرت من أمريكا قبل األحداث بثبلث سنوات، كبالتالي 
فهي في حالة حرب مع أمريكا كحلفائها، كالذم أصاب أمريكا ال يساكم عشر ما تفعلو  بالمسلمين، ككانت 

حداث ببضعة أشهر كما صرح بذلك أحد الوزراء الباكستانيين، إذان أمريكا قد قررت ضرب أفغانستاف قبل األ
فاألمر ليس من أجل تلك األحداث كإف كانت أمريكا قد اتخذت تلك األحداث كمبرر لها على ضرب 

 المسلمين، كالواجب على المسلمين أف يقفوا مع المسلمين ال أف يبرركا ما يفعلو الكفار بالمسلمين.
لمسلمين بدؿ أف يشجبوا كيستنكركا تلك األفعاؿ أف يبينوا ألمريكا أف ما حصل لها ىو ػ كالواجب على ا    

 بسبب سياستها الظالمة تجاه المسلمين، كأنها ىي التي جنت على نفسها.
ػ كنحن ال يجوز أف نلـو المجاىدين، ألف األمة لم تقف معهم كىم محاصركف مظلوموف، بل ْذلتهم     

لما قاـ أكلئك األباة لكي ينتقموا ألنفسهم، صاح المنافقوف كمرضى القلوب كقالوا: كأسلمتهم إلى عدكىم، ف
 إنكم تسببتم في إضرار المسلمين.

ثم ىل يستسلم المظلوموف للقتل كالهبلؾ حتى ال يتضرر من لم يراًع فيهم أْوة اإلسبلـ، كلم ينهضوا لرفع     
 الظلم عنهم؟

مة مثل عدد من األْوة قاـ العدك بضرب أحدىم كتعذيبو كتقطيع أعضائو، إٌف مثىلى المجاىدين مع بقية األ    
كإْوتو يركف ذلك كال يحركوف ساكنان كال يقوموف بالدفاع عن أْيهم أك مساعدتو، فما كاف من ذلك المظلـو إال 

ضعيف كنحن أف قاـ كضرب الذم اعتدل عليو، فحينئذو قاـ إْوتو كأنكركا عليو كقالوا: لماذا ضربت العدك كأنت 
مستضعفوف نخاؼ أف يتسلط علينا، إذان فأنتى معتدو ظالم تستحق العقوبة، فقاؿ لهم أْوىم: يا سبحاف اهلل، 
عندما كاف العدك يضربني كيعذبني لم تقفوا معي، كلم تينكركا على العدك ظلمو لي كعندما قمتي باألْذ ببعض 
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ف يقتلني؟ ثٌم ىل تظنوف أنو إف قتلني أنكم سوؼ تسلموف منو؟ ثأرم أنكرتم علٌي، إذان فماذا أفعل؟ ىل أتركو إلى أ
 ال فإنو إف قتلني فسينتقل بعدم إلى أحدكم كيقتلو كىكذا، إذان فلماذا ال نتوحد كنتكاتف كنجتمع على قتالو؟

 تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسُّران          كإذا افترقن تكٌسرت آحادا                       
ننا المسلموف في ببلد األفغاف حوصركا من أمريكا مٌدة ثبلث سنوات مات بسبب الحصار أكثر من كإْوا    

سبعين ألف كبلغت نسبة الفقر أكثر من ْمسة كتسعين في المائة، كالمسلموف حولهم ال يعبهوف بهم بل ىم 
وىم إلى عدكىم يسومهم مشغولوف باألفبلـ كالمباريات كاألسهم ك تشييد البنايات، قد ْذلوا إْوانهم كأسلم

سوء العذاب، فلما قاـ عدد من المجاىدين ليأْذكا ببعض ثأرىم من أمريكا صاح المخذّْلوف المترفوف الراكنوف 
إلى الدنيا المنشغلوف بحطامها كأعلنوا إنكارىم لتلك العمليات قبل أف يظهر لهم من نفذىا كبكوا على قتلى 

 األمريكاف.

ف يترؾ المسلموف جهاد الدفع بالكلية لكي ال يتضرر المسلموف المترفوف الذين ْذلوا ثٌم إنو يلـز من ذلك أ    
دينهم كأمتهم؛ ألف جهادىم الكفار جهاد الدفع سوؼ يسلط الكفار على أكلئك الذين ركنوا إلى الدنيا كبذلك 

 يفقدكف الكثير من أسباب الترؼ كرفاىية العيش!!
لت المسلمين، بدؿ أف تتهم المجاىدين، كاف يكفيها أف تقوؿ ألسيادىا ػ كالواجب على ىذه الدكؿ التي ْذ    

 في البيت األبيض: إننا لم نيًعنهم على ضربك كلم نرضى فعلهم، فلماذا تؤاْذينا بما لم نفعل.
 ػ كلكن مع ذلك كلو قد ظهرت مصالح تلك األحداث المباركة لكل بصير موفق، كمن تلك المصالح:    
الم إلى ثبلثة أقساـ، قسم الكفر كىي أمريكا ككل من دْل معها في حرب اإلسبلـ كالمسلمين، ػ انقساـ الع    

نصيبهم من التوكل كالثقة  كقسم اإليماف كىم المجاىدكف كمن كقف معهم، كقسم المخذلين الخائفين الذين قلٌ 
 اهلل. بوعد
 ثبلث فرؽ: قاؿ شيخ اإلسبلـ: فهذه الفتنة قد افترؽ الناس فيهاكالحاؿ كما     
 كىم المجاىدكف لهؤالء القـو المفسدين. :الطائفة المنصورة    
 كىم ىؤالء القـو كمن تحيز إليهم من ْبالة المنتسبين إلى اإلسبلـ. :كالطائفة المخالفة    
 .كإف كانوا صحيحي اإلسبلـ ،كىم القاعدكف عن جهادىم :كالطائفة المخذلة    
ائفة المنصورة أـ من الخاذلة أـ من المخالفة فما بقي قسم رابع( الفتاكل فلينظر الرجل أيكوف من الط    
ُْ/ْٗٓ. 

 ػ ظهور ْيانة الحكاـ، كانكشاؼ عمالتهم ألمريكا كالغرب.    

ػ ظهور حقيقة علماء السوء الذين قاموا باستنكار تلك األحداث قبل أف يتبين لهم الفاعل، مع سكوتهم عن     
 ؽ تلك األحداث مئات المرات.مآسي المسلمين التي تفو 
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ػ معرفة الناس بحقيقة أمريكا كحقيقة قوتها التي تفتخر بها أماـ العالم، حيث استطاع فتية من شباب اإلسبلـ     
 دؾ أكبر صركحها في عقر دارىا، كأنها ليست إال كالكرة المنتفخة مع أف باطنها أجوؼ.

 حربو مع المسلمين كأنها حرب صليبية كما أنطقو اهلل بها.ػ أظهر اهلل على لساف كلب الرـك بوش حقيقة     
ػ استنػزاؼ االقتصاد األمريكي الذم على أساسو قامت ىبل العصر، حيث أف اقتصادىا من تلك األحداث     

 إلى يومنا ىذا ال يزاؿ في ىبوط كنزيف، كنذكر بعض الخسائر التي حصلت لها بعد األحداث مباشرة:
 ة مسلسل الخسائرسبتمبر .. بداي 11 

التي كقعت في أماكن متفرقة من الواليات المتحدة األمريكية أكبر رموز الهيمنة األمريكية  ضرباتاستهدفت ال    
 . العسكرية )كزارة الدفاع(، كاالقتصادية )مركز التجارة العالمي(

، كاجتماعية كثقافية  تصاديةكلذلك فإف آثار ىذا العمل غير المسبوؽ من نوعو تتنوع بين آثار سياسية كاق    
كأْذت كما زالت تتفاعل المباركة ،   التفجيراتىذه  بداية دكمكنركز ىنا على اْلثار التي بدأت في الظهور مع 

 .لغربي مع العدكاف على أفغانستاف ثم العراؽ داْل مختلف أركاف االقتصاد ا
 : اقتصاديان  الغزكة آثار  أكالن:

جراء كقوع ؛  ، سواء في الواليات المتحدة أك في أسواؽ الماؿ العالمية لماؿاألضرار بأسواؽ ا لحقت    
، كىو ما منع فتح التعامل  قبل بدء التعامل في بورصة نيويورؾ ضربات المجاىدين في الحادم عشر من سبتمير

في أسعار  انهيار؛ ْوفنا من حدكث  ، كأجبر ذلك معظم أسواؽ الماؿ العالمية على اإلغبلؽ في ىذه البورصة
؛ ْوفنا من تحمل ْسائر أكبر في  ، بسبب القياـ بعمليات بيع جماعية من جانب حملة األسهم األسهم

 . المستقبل
ككانت ْطورة إغبلؽ أسواؽ الماؿ في أمريكا على أسواؽ الماؿ األْرل بسبب تتابع توقيتات االفتتاح في     

، ثم تبدأ بورصة لندف بعد اإلغبلؽ  غبلؽ بورصة نيويورؾ، حيث تبدأ التعامبلت في طوكيو عقب إ ىذه األسواؽ
؛ كلذلك كاف اإلغبلؽ ىو الحل  كىو ما أثار مخاكؼ انتقاؿ الهزات إلى ىذه األسواؽ بالتتابع، في طوكيو
 األفضل.

؛ حيث تم تعليق  التجارية "نايمكس" كبورصة السلع األكلية "نايبوت"" نيويورؾ " األضرار بأسواؽ كلحقت     
، كىي السكر الخاـ كالبن كالكاكاك كالقطن كعصير  أىم السلع في العالم بعض لتداكؿ في ىذه األسواؽ علىا

 . البرتقاؿ
اصة سعر صرؼ الدكالر الذم تراجع أماـ اليورك كالين تتأثر ك      ؛  أسواؽ الصرؼ في جميع أنحاء العالم ْك

 . يننا ُُِلدكالر مقابل الين الياباني ليصل إلى حوالي ، كىبط ا سنتنا مقابل الدكالر ٓ.ٕٗحيث قفز اليورك إلى 
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، حيث تعتبر سندات الخزانة  قفزة في سوؽ السندات األمريكية كفي أسواؽ الذىب العالمية تحدثك     
، كقد زاد سعر أكقية الذىب في السوؽ  األمريكية كالذىب المبلذ اْلمن للمستثمرين في حالة حدكث األزمات

، ثم أعقبها تذبذبات في السعر عاد بعدىا السعر لبلستقرار كلكن عند  دكالرنا دفعة كاحدة َِالعالمي بحوالي 
 . مستول مرتفع

اصة بالنسبة للعقود اْلجلة )تعاقدات أكتوبر ك      (؛ حيث كصل سعر البرميل إلى ََُِتأثرت أسواؽ النفط ْك
بما فيها دكؿ الخليج أكبك دكؿ عقب إعبلف ، كلكن ىذا السعر أْذ في التراجع التدريجي  دكالرنا ُّحوالي 

، كبسبب تراجع الطلب العالمي على النفط في أعقاب توقف حركة الطيراف  استعدادىا لزيادة إمدادات النفط
 .إال أنو بصيغة عامة ظل في معدالت عالية  التجارية في الواليات المتحدة األمريكية

؛  ، ْاصة في الواليات المتحدة األمريكية ؤلزماتل عادة التأمينشركات التأمين العالمية كشركات إكتعرضت     
،  كذلك بسبب التزامها بضركرة دفع التعويضات للشركات كجميع الجهات كاألفراد الذين تأثركا بهذا الحادث

عها المطلوب دف، متمثلة في المطالبات  مليار دكالر ُٓكيقدر الخبراء ىذه المبالغ بقيمة أكلية تصل إلى حوالي 
؛  ، كيضاؼ إلى ذلك تعرض ىذه الشركات إلى مزيد من الخسائر في المستقبل شركات التأمين فقط من قبل

اصة شركات البتركؿ  بسبب التحوؿ من شراء أسهم ىذه الشركات بعد تأثرىا إلى شراء أسهم شركات أْرل ، ْك
رتفاع أسعار منتجات البتركؿ في ، ككذلك ا الذم يرجح البعض احتماالت ارتفاع أسعاره في ظل ىذه الظركؼ

دكالرات  ٓ، كيدللوف على ذلك بما حدث من ارتفاع في أسعار البنزين الذم ارتفع بمعدؿ  األسواؽ األمريكية
 كيرجحوف استمرار ىذا االرتفاع لفترة قادمة.،للجالوف الواحد في الواليات المتحدة األمريكية

، كتراجع أعداد المسافرين لفترة قد  م ألثار سلبيةلف دكؿ العالشركات الطيراف كالسياحة حوؿ مخت كتعرضت    
كجود رد عسكرم أمريكي كاسع  ظلتتفاقم في ر ، كىذه اْلثا تطوؿ حتى يعود االطمئناف كالهدكء إلى العالم

معظم الشركات كالمصالح التي يرتبط عملها بعمل شركات الطيراف  تالنطاؽ على بعض الدكؿ ، كما تأثر 
دماتهاكالسياحة   . ْك

يعني  ْسارة ىذا  كالتالي لؤلحداث ،  في األسبوع% ِ.ِّقطاع الطيراف بنحو  في أمريكا كحدىا تراجع    
 .ََُِمليوف راكب بالنسبة لسنة  َٔ
الهجمات على نيويورؾ ككاشنطن كالخوؼ من ركوب الطائرات  أف إال،  سبتمبر ُُقبل  أالتباطؤ بد أفكمع     

 الماضي .من العاـ  األْيرةفي الشهور  الحاد يفسر الهبوط
االتحاد األكركبي اليورك في التعامبلت اليومية  طرحالضغط على الدكالر األمريكي ، ْاصة مع  كاستمر    

للمواطنين ، كمع اتجاه اليورك للتحسن أماـ الدكالر كاإلقباؿ على اتخاذ اليورك كعملة لبلحتياط في العديد من 
 . ىا بسبب تراجع سعر صرؼ الدكالردكؿ العالم ْشية تأثر 



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

363 

ىبوطان حادان كنزيفان مستمران لخسائر  ََُِ" في األسبوع األْير من نوفمبر  ككؿ ستريت" شهدت بورصة ك     
كبر ىبوط منذ الكساد أالممتازة من  األسهممع معاناة  أعواـ َُِقبل  إنشائهااألسهم لم تشهد لو مثيبل منذ 

كعبلمات على  اإلرىابالقرف الماضي كذلك مع تزايد المخاكؼ من حرب طويلة على الكبير في الثبلثينيات من 
 .األمريكي مزيد من التباطؤ لبلقتصاد 

ما  إلغاءضافة إلى إمليار دكالر  ََُبقيمة  األحداثالخسائر االقتصادية للواليات المتحدة عقب  قدرت    
كظيفة في  ألف ٖٓالست ما مجموعو  ألساسيةالغت الشركات الجوية أ، حيث  لف كظيفةأ ََُيقارب من 
% من مجمل القول العاملة ، كيعتبر ٔ، كلهذا تفشت البطالة لتبلغ نسبة  التاليين لبلعتداءات فقط األسبوعين

 عاما . َِىذا أيضان رقمان قياسيان لم يسبق لو مثيل منذ 
ما  إنقاذ إلىز التجارة العالمي يلجأكف عارمة جعلت جميع المرتبطين بعقود مع مرك إداريةفوضى  كما حدثت    

 للسقوط .آيلة  األسهمىذه  أفالمالية لتوقعهم  أسهمهمكبيع كل  أموالهمكالفرار ببقية  إنقاذهيمكن 
% َٓمن  أكثر، كشغرت في أمريكا لحقت الخسائر كذلك بقطاع السياحة حيث انحسرت كفود السائحين    

من  ان كثير   ى% ثم جاء كباء الجمرة الخبيثة فألغَْبنسبة  أسعارىا ْفضت أنهامن غرؼ الفنادؽ الكبرل رغم 
في كل  كإنماكحدىا " نيويورؾ " ليس في  إضافياالفنادؽ تواجو مأزقا  كأصبحتالمؤتمرات كاللقاءات التجارية 

 " . ميامي"  ك" ىيوستوف  إلى " "  نجلوسألوس  إلى " " شيكاغو" المدف الكبرل من 
تناقصت ْدمات  حيثبلغت ملياران كنصف المليار دكالر  أف إلى أعلى مؤشراتالبريد ب ْسائركتضاعفت     

 .ْدمات البريد منذ الكساد الكبير الذم شهدتو الثبلثينيات  إليهانسبة تهبط  أدنى% كىي ٓ.ٔالبريد بنسبة 
 ُٖٓإلى  ََِِعاـ  مليار دكالر ، في حين كاف متوقعان أف يصل العجز في الميزانية َْٓبلغ العجز التجارم 
 مليار دكالر فقط .

بمعنى أف العجز المزدكج  ) عجز في ميزانية الدكلة الفيدرالية كعجز في الميزاف التجارم بين أمريكا كالعالم (     
% من الناتج اإلجمالي المحلي ، ْ،ٔ، أم ما يعادؿ ََِِمليار دكالر عاـ   ِٔٔكصل إلى الرقم القياسي 

 اه العاـ يميل إلى الركود .كىذا يبين أف االتج
، كصل في عاـ ََُِمليار دكالر عاـ  ُِٕالميزانية الفيدرالية من فائض بلغ  يكما حدث تغير كبير ف    

 % من الناتج اإلجمالي المحلي.7ِٕٓمليار دكالر ، يعادؿ  ََّإلى عجز قياسي قيمتو  ََِّ
واليات ، حيث نقل تقرير لصحيفة "نيويورؾ تايمز" كذلك تقلصت البرامج الخدماتية المختلفة لعدد من ال    

صورة قاتمة للوضع في الواليات األمريكية ، عندما أشار إلي أف "حاكم كالية " ميسورم " أمر بإزالة ثلث 
 المصابيح الكهربائية توفيران في النفقات .
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قتصادىا يعتمد على التصدير ألمريكا ، كلكن تراجع الدكالر أماـ اليورك ىو ما تنظر إليو أكركبا بقلق ، إذ أف ا    
ككل ىبوط في قيمة الدكالر يرفع أسعار البضائع المنتجة في أكركبا . ككل زيادة في قيمة اليورك مقابل الدكالر 

 % .ْ% تضرب أرباح الشركات األكركبية بنسبة َُبنسبة 
طريق مسدكد بعد أف فقد مصداقيتو  بما مضى يتضح أنو بعد الغزكة المباركة دْل رأس الماؿ األمريكي إلى    

، ك بعد أف أصبحت الحكومة عاجزة عن استعادة زماـ المبادرة إلنعاش  -كسيأتي تفصيلو  -أماـ العالم من جهة 
 االقتصاد من جهة أْرل .

 : تراجع االستثمارات األجنبية في الواليات المتحدة األمريكية    
جنبية للعاـ الثاني علي تراجع االستثمارات األب ََِّ/ٔ/ِٔريكية في األمائية لوزارة التجارة إحص اعترفت    

%  ْٔحيث تراجع إجمالي االستثمارات العالمية في الواليات المتحدة بنسبة  ،التوالي بنسبة تزيد علي النصف 
 مليار دكالر أمريكي. ُْٕ.ُ ىلتصل إل

الضعف المستمر في االقتصاد   يجسد ََِِفي عاـ  اإلنفاؽف " التراجع في ألى اإلحصائية إ كأشارت    
 . كالتراجع في عمليات االندماج كالشراء في مختلف أنحاء العالم" األجنبيةكفي االقتصاديات  األمريكي

ف الياباف احتفظت العاـ الماضي بمركزىا كأكبر مستثمر آسيوم في الواليات المتحدة أ كأشارت كذلك إلى    
دكالر  مليار ّرّْف الياباف كانت قد ضخت نحوأ اإلحصائيةكضحت أ م سنغافورة كتليها بفارؽ كبير استراليا ث

أم بفارؽ يزيد عن المليار كنصف ، ََِمليار دكالر في عاـ  ٓرّْمقارنة بنحو  ََِِأمريكي العاـ الماضي 
. 

  ـََُِمليار دكالر في عاـ  ْرْٖمقارنة بنحو ـ  ََِِفي عاـ مليار دكالر  ُرٓٔفيما ضخت استراليا 
 أم بفارؽ يزيد عن الثبلثة مليارات دكالر .

نحو الركود  األمريكيتزايدت احتماالت انزالؽ االقتصاد األمريكية ، ك عمليات بيع سندات الخزانة  تتزايدك     
بخفض  الفيدراليتراجع جميع القطاعات االقتصادية رغم قياـ بنك االحتياط  إلى أشارت يالتقارير الت أعقاب في

لتحقيق  األمواؿضخ الحكومة بمزيد من بالرغم من  ك سبتمبر ، ُُمرة من تاريخ  ُِأكثر من  لفائدةمعدؿ ا
 .األسواؽ  فيالسيولة 

معدالت  تالواليات المتحدة كتراجع فيعلى مناخ االستثمار  سلبان  األمريكي دْسائر االقتصا انعكست    
 األكضاعظل  فياالدْار  إلىكلجوئهم  أموالهم إنفاؽالمستهلكين عن  إحجاـنتيجة  االستهبلكي اإلنفاؽ

 كأسعار أرباحعلى  سلبان  االستهبلكي كاإلنفاؽ األعماؿمناخ  فيكانعكس تراجع الثقة المستقرة ، االقتصادية غير 
 . الكبرل األمريكيةالشركات  أسهم

 .االستهبلكي كاإلنفاؽ نتيجة تقلص معدالت الطلب حادان  تراجعان  األمريكيةشركات التكنولوجيا  كما شهدت   
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 إفبلس الشركات األمريكية :
انهارت كأفلست مجموعة كبيرة من الشركات   ََِِسبتمبر ُُكحتى  ََُِسبتمبر  ُُفي الفترة من     

ألف عامل أمريكي في نفس الفترة ، كفقان  َُْألف شركة كقد تم تسريح ماال يقل عن  َٔاألمريكية ، قدرت بػ 
ستريت جورناؿ" كما زاؿ مسلسل االنهيارات كاإلفبلسات مستمران حيث يسجل قطاعي لتقرير صحيفة " ككؿ 

 .الطيراف األمريكي ، كالتأمين أعلى معدالت اإلفبلس كالتسريح للعماؿ 
 : "إنركف " انهيار     
يـو سبوعي الصادر استعمل ميشاؿ جوبير كزير ْارجية فرنسا األسبق عبارة الغرؽ حين تحدث في مقالو األ    
كالتي تربعت على عرشها " إنركف  "المتحكمة في الطاقة األمريكيةفبلس الشركة العمبلقة إعن  ََِِيناير  ُٗ

بل االقتصاد  األمريكيةفي كالية تكساس لتدير دفة النفط كما يتبع النفط من طاقة كهربائية ىي عصب الصناعة 
 .األمريكي

موجعة يتلقاىا النظاـ الرأسمالي المتعاظم في الواليات المتحدة ىو أكؿ ضربة كبرل ك " إنركف " فبلس ككاف إ    
 مريكية كطعنة في ىيبتها.، بل تتلقاىا آلة العولمة األ في مطلع ىذا القرف الجديد

الخاص " كيوتو " عبلف إىو الذم كاف كراء رفض الحكومة االمريكية التوقيع على " إنركف " فالعمبلؽ     
، مما فتح الباب أماـ فوضى التصنيع كالطاقة كتوسيع أْطار  لتلوث في عهد كلينتوفبحماية فضاء العالم من ا

 . ظاىرة كونية تنشأ في أمريكا كيتحملها العالم بأسره إلىالتلوث 
 : أكبر عملية إفبلس " ككرلد كـو"     
سها لتصبح بذلك المحكمة إلعبلف إفبل ىإل األمريكية لبلتصاالت بطلب رسمي" ككرلد كـو " تقدمت شركة     

 . لخدمات الطاقة " إنركف " بذلك فضيحة إفبلس شركة  متجاكزةن   ،  أكبر عملية إفبلس في التاريخ األمريكي
سلسلة من فضائح المحاسبات المالية التي " ككؿ ستريت  " في الوقت الذم تشهد فيو بورصةجاء إفبلسها ك      

   .  االتصاالت في محاكلة إلْفاء ْسائرىاتورطت فيها عدة شركات أمريكية ْاصة في قطاع 

 :أمريكا فيإفبلس شركة " كاربت إنك "     
أعلنت مجموعة " كاربت جولف " الكندية لصناعة أرضيات مبلعب الجولف عن تقديم الشركة التابعة لها في     

ريكية إلعبلف إفبلسها الواليات المتحدة األمريكية كالمعركفة باسم " كاربت إنك " طلبان إلى السلطات األم
 .كحمايتها من الدائنين

 :ميديكاؿ ليندر " تعلن إفبلسها    
تقدمت شركة " ميديكاؿ ليندر " األمريكية للخدمات المالية للمؤسسات الصحية بطلب إلى السلطات    

 .األمريكية إلعبلف إفبلسها
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ية الصحية التي لها مستحقات كبيرة لدل يمثل إفبلس ىذه الشركة تهديدان ْطيران لعدد من مؤسسات الرعاك     
 .الشركة المفلسة

كانت " ميديكاؿ ليندر " قد عجزت ْبلؿ الفترة األْيرة عن سداد مستحقات عدد كبير من العمبلء لديها     
 .األمر الذم دفع عدد من ىؤالء العمبلء إلى المطالبة بتصفيتها

 :أككوكد ىومز " تعلن إفبلسها "    
 بلف إفبلسها ،ػة بطلب إعػة " أككوكد ىومز " األمريكية أنها ستتقدـ إلى السلطات األمريكيأعلنت شرك    

 .كتعد " أككوكد ىومز " ثاني أكبر شركة للمباني الجاىزة في الواليات المتحدة األمريكية 
تمرة منذ ثبلث مليوف دكالرا في الوقت الذم تتعرض فيو للخسائر المس َٕٓتبلغ ديوف الشركة حاليان حوالي     

 .سنوات
 إعبلف إفبلس شركة البرامج " برجراين سيستمز "  األمريكية    
أعلنت شركة البرامج " برجراين سيستمز " األمريكية إفبلسها ، كتقدمت بطلب إلى السلطات األمريكية     

 .لحمايتها من الدائنين
ركة " آرثر أندرسن " للمراجعة المحاسبية في الوقت نفسو قالت الشركة أنها ستقيم دعول تطالب فيها ش    

مليوف دكالر باعتبار الشركة مسئولة عن الظركؼ المالية التي تمر بها " برجراين " حاليان  َِٓبتعويض قدره 
 .بسبب المخالفات التي ارتكبها محاسبوا " آرثر " في حساباتها

 :استمرار موجة اإلفبلس بين الشركات األمريكية    
الت اإلفبلس في الواليات المتحدة ارتفاعها ْبلؿ النصف األكؿ من العاـ الحالي لتسجل رقمان سجلت حا    

 .قياسيان جديدان في حاالت اإلفبلس
كقد أدت حاالت اإلفبلس التي شهدىا النصف األكؿ من العاـ الحالي كالذم تضمن شركات كبرل مثل "     

تحت الحراسة القضائية لسلطات التفليسة كالتصفية كبلغ مليار دكالر  َِٔإنركف " إلى كضع أصوؿ قيمتها 
 شركة. ِٓٓعدد الشركات المسجلة في بورصة نيويورؾ التي أشهرت إفبلسها ْبلؿ الشهور الستة الماضية 

ىذه الشركات تبلعب ،  إنما ىو بسبب  الشركات األمريكية لكبر إفبلس  أْبار عن من كل يـو   ونطالعكما      
في تقليل النفقات الحقيقية كتضخيم اإليرادات الحقيقية كمن ثم إظهار أرباح كىمية الذم تمثل ها ، ك في بيانات

في الوقت الذم   ،  ىذه الشركات نتيجة تضخيم مكافآتهم السنوية كمكافآت نهاية الخدمة اكبالتالي يستفيد مديرك 
راء إفبلس الشركات أك ىبوط أسعار ال يبالوف فيو بالخسائر التي تلحق بحملة األسهم كأصحاب المعاشات من ج

   .  األسهم في البورصة
  : من أىمهابالتبلعب كقد توفرت ظركؼ عدة سمحت لهذه الشركات     
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 -بعد مجئ بوش - لبلقتصاد الحر الذم طبقتو الواليات المتحدة في السنوات األْيرة صالمفهـو الخا -    
الحكومية الفعالة في المجاؿ المالي تحت حجة تحرير حد بعيد نظم الرقابة  ىبصفة ْاصة حيث ضعفت إل

 " الشركات من القيود التي تعطلها كتعوؽ سرعة تقدمها لمواجهة المنافسة العالمية ال سيما بعد توقيع اتفاقية
 ُْٗٗ الجديدة عاـ" الجات 

كبصفة ْاصة ما الدكر الخطير الذم قامت بو بعض مكاتب المحاسبة كالمراجعة في الواليات المتحدة  -    
  . لجأت إليو من أساليب ملتوية لبللتفاؼ حوؿ قواعد الشفافية كالمكاشفة

التقارير غير الدقيقة التي نشرتها بعض بيوت السمسرة كمكاتب التحليل المالي عن شركات معينة كإعطائها  -     
أموالهم في ىذه الشركات  درجات تقويم أكثر مما تستحق حيث إف كبار العاملين في ىذه المكاتب يستثمركف

  .  كمن ثم يحققوف أرباحا ْيالية
أف  ك القرارات المحفوفة بالمخاطر التي اتخذىا مديرك ىذه الشركات بهدؼ تضخيم األرباح كما سبق -    

  . أكضحنا
 : انهيار شركات الطيراف األمريكية    
،  ما "يو.أس. إيركيز" ك"يونايتد إيرالينز" إفبلسهمابحلوؿ نهاية العاـ الجارم أعلنت شركتا طيراف عمبلقتاف كى    

 . ََِّكمن المتوقع أف تليهما شركات أْرل في عاـ 
 " : يونايتد إيرالينز" إفبلس     

"  لػ فبلسشهار اإلإملف الطلب الخاص ب تللطيراف قدم" يونايتد إيرالينز " الشركة األـ لشركة " إؿ  . ايو . يو "    
  .  مريكية المختصةالسلطات األ ىل" إ يونايتد إيرالينز

لتوفير قرض  بعد رفض مجلس استقرار الطيراف الجوم  طلبان " يونايتد ايرالينز " فبلس إشهار إقرار إكجاء     
سهمها أسهم الشركة بالبورصة ككصوؿ سعر أتراجع شديد في قيمة  ىلإمليار دكالر مما أدم   ٖ.ُ  فيدرالي قدره

  .  سنتا فقط  ِٗ ىلإ
 : الجوية األمريكية" يو اس إيركايز " إفبلس     
حمايتها من الدائنين بموجب الفصل الحادم  " يواس ايركايز" طلبت مجموعة الخطوط الجوية األمريكية     

فبلس محكمة اإل ىلإفبلسها إ بإشهار رسميان  كذلك بعد أف قدمت الشركة طلبان    عشر من قانوف اإلفبلس األمريكي
 . الكسندريا بوالية فيرجينيا في مدينة

شركات  لفي قائمة كبر   ُْ نها تشغل رقمأكما    ،  سابع شركة طيراف أمريكية " يواس ايركايز" كتعد شركة     
 . موقع داْل الواليات المتحدة  ََِ الطيراف العالمية كتخدـ أكثر من

 : طيراف أْرل تعلن إفبلسهاشركات     
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 " ، فقد توقفت شركة طيراف أمريكية صغيرة ىي الشركات عن العمل لكثير من اتوقف  ََِِشهد العاـ     
 .ئة موظف اعن العمل كسرحت جميع موظفيها البالغ عددىم ألفا كسبعم"  ميدكام إيرالينز

ف تستمر الشركات أ، ثالث أكبر شركة طيراف في العالم إنو من المحتمل "  دلتا إيرالينز" شركة  اكقاؿ مسئولو     
ئتي ائة كماأف يفقد مابين م" كونتيننتاؿ " رئيس شركة " جوردكف بيتوف " كتوقع ، تسريح أعداد من الموظفين  في

بشركات الطيراف حوؿ العالم كظائفهم بسبب الكارثة كيعتقد المحللوف أف ْسائر قطاع يعملوف ألف موظف 
 .ََُِ يفالنقل الجوم في الواليات المتحدة قد تبلغ سبعة عشر مليار دكالر 

كأما ما يذكره بعض الناس من المفاسد المترتبة على مثل أعماؿ سبتمبر المباركة فقد قاـ الشيخ الشهيد     
 بالرد على بعض تلك المفاسد التي أثيرت، فقاؿ: -تقبلو اهلل -يوسف العييرم

 “الرد على المفسدة األكلى”
سبب بسعي جاد لتصفية البؤر الجهادية في العالم المفسدة األكلى: قالوا بأف ىذه العمليات يمكن أف تت    

ْشية أف تفرز مثل ىذا العمل، كىذا ربما ينعكس على فلسطين كالشيشاف ككشمير كغيرىا من المناطق 
 اإلسبلمية.. الخ.

كىذه المصلحة ىي من جنس المصالح الملغاة التي تهمل، كال تصلح أف تسمى من المفاسد التي تمنع القياـ 
 -، كيرد عليها بما يلي:بهذا العمل

يقاؿ ىذه مفسدة ال يمكن أف تحصل أبدان ألف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ كما في الصحيحين كغيره  (ُ
وؿ صلى اهلل عليو كسلم ػق حتى يأتي أمر اهلل كىم على ذلك(، كيقػ)ال تزاؿ طائفة من أمتي يقاتلوف على الح

ـو القيامة( فبل يمكن أبدان أف يصفي الكفار الرايات الجهادية كلو أيضان كما عند أبي داكد )الجهاد ماض إلى ي
اجتمع اإلنس كالجن جميعان فإف ىذا الدين ماض كالجهاد ماض إلى قياـ الساعة، فما بين الشرع أنو لن 

 يحصل أبدان كيف بنا أف نجعلو مفسدة تفضي إلى تعطيل الدليل كالنكاية بالكفار؟!.
كأذنابهم لم يألوا جهدان في تصفية الرايات الجهادية فكلما قامت راية جهاد  إف الواقع يشهد أف الكفار (ِ

اجتمعوا جميعان إلسقاطها بكل ما يملكوف، فالعارؼ بأحواؿ المجاىدين يعلم علم اليقين أف دكؿ الكفر 
كعلى رأسها أمريكا كأذنابهم قد بذلوا قصارل جهدىم لضرب رايات الجهاد كقتل كاعتقاؿ رموزه، فهذا 
العمل لن يزيدىم إال أف يصرحوا بالعداكة بعد أف كانوا يسركف بها، بل إف تصريحهم بالعداكة أيضان يعد 
مصلحة حصلت من ىذه العمليات، فهم قد استنفدكا كسعهم في القضاء على الجهاد بكل األساليب كال 

 يتصور أف عندىم زيادة مهمة على ما قدموا.
عمليات سوؼ يمنع تحريك األمواؿ كاألشخاص إلى ساحات الجهاد، كحتى لو قيل إف العالم بعد ىذه ال (ّ

نقوؿ: إف ىذا ما عزموا عليو قبل عمليات الثبلثاء، ففي اجتماع لبلتحاد األكربي قبل ثمانية أشهر قدمت 
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فرنسا كركسيا مشركع قرار محاصرة الحركات الجهادية بشكل أكبر، ككاف المشركع المقدمة توصياتو في 
ربعين صفحة، أعدىا ْبير فرنسي في مكافحة اإلرىاب في الشرؽ األكسط، كتم االتفاؽ على مذكرة تبلغ أ

البدء بخطوات عملية كدكلية لمحاصرة الحركات الجهادية ماليان كبشريان، ثم اجتمعت دكؿ )الكومنولث( 
وه فقط كطرحت نفس المشركع كقررت أكالن حصار أفغانستاف كالشيشاف بشكل مكثف، فإذا علمنا ما أعلن

من ْطط استطعنا أف نحكم بأف ىذه العمليات لن تزيد الوضع سوءن ألف السوء حاصل قبلها، ككذلك 
نستطيع القوؿ إف الهامش الضيق المعطى للحركات الجهادية قبل العمليات لن يدـك أكثر من شهرين على 

 أحسن األحواؿ، فمن نظر إلى الواقع عرؼ ْطأ القوؿ بهذه المفسدة المطركحة.
كإف ىذه المفسدة أيضان تردىا السيرة، فالنبي صلى اهلل عليو كسلم بقتالو للكفار في بدر كأحد كتعرضو  (ْ

لقوافلهم كتجارتهم جمعوا لو األحزاب من كل جانب، كحاصركه حتى كصفهم اهلل بقولو )ًإٍذ جىاءيككيٍم ًمٍن 
ًإٍذ زىاغىًت اأٍلىٍبصىاري  نىاًجرى كىتىظينُّوفى بًاللًَّو الظُّنيونىا(، فجاء كفار  فػىٍوًقكيٍم كىًمٍن أىٍسفىلى ًمٍنكيٍم كى كىبػىلىغىًت اٍلقيليوبي اٍلحى

قريش من فوؽ المدينة، كنقض اليهود العهد أسفل المدينة، كصرح بالنفاؽ داْل المدينة حتى قاؿ أحد 
بي صلى اهلل الصحابة )كاف أحدنا ال يأمن أف يذىب لحاجتو( !!! كعلى مقياس ىذه المصالح يقاؿ: إف الن

كذلك بالتعرض للكفار  –كحاشاه -عليو كسلم أْطأ كأثار األحزاب عليو كالذين ىم أقول منو عددان كعدة 
كجرىم لحربو في المدينة، فطبيعة الجهاد أنو يثير العدك، ككيف بالنبي صلى اهلل عليو كسلم بعدما فتح 

يرىم عليو بدعوتهم كإرساؿ الجيوش لهم  الجزيرة كىو ضعيف القوة بالنسبة لفارس كالرـك كرغم ذلك يث
 كجيش مؤتة كغزكتو ىو إلى تبوؾ؟.

 “الرد على المفسدة الثانية”

المفسدة الثانية: قاؿ المفتوف بمنع العمليات إف مفسدة تصفية البؤر الجهادية قد تمتد إلى كثير من األعماؿ     
يصنفونها على أنها البيئة التي تضع القوالب، كتهيئ اإلسبلمية كالدعوية كالثقافية كالخيرية كالتعليمية التي قد 

 المناخ..الخ.
اصة      نقوؿ لهم: إف ىذه المفسدة حاصلة منذ القدـ قبل أف يتنبو لها ىؤالء المفتوف، فنظرة إلى العالم ْك

ماء في العالم اإلسبلمي أين األعماؿ الدعوية الحرة فيو؟ أين العلماء كالدعاة؟ ال يوجد عمل دعوم حر، كالعل
السجوف، كأحسن أحوالهم في اإلقامة الجبرية أك موقوفوف عن الدعوة إال بإذف السلطات، كالشريط كالكتاب 
الذم يوزع ال يوزع إال على نطاؽ ضيق جدان كأيضان ال بد أف يفسح جند الطاغوت ىذه المادة أك تلك لتكوف 

و مفسدة ىو مضركب منذ عقود، أين أنتم عن قابلة للتوزيع أك الطباعة، فالعمل الدعوم الذم تركف أف ضرب
 الواقع؟.
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ككذلك األعماؿ الخيرية محاصرة أشد المحاصرة بل إف ركسيا كأمريكا قد طالبتا أكثر من مرة بإغبلؽ بعض     
المؤسسات اإلسبلمية بحجة أنها تدعم الجهاد، كفي الصيف الماضي نشرت جريدة الشرؽ األكسط تصريحات 

ريكية )أكلبرايت( التي تطالب بإغبلؽ بعض الهيئات اإلسبلمية كمنها مؤسسة الحرمين في كزيرة الخارجة األم
 السعودية كبعض الهيئات األْرل بتهمة تمويل العمليات اإلرىابية.

ىػ كاف موضوع االجتماع الذم جاءكا من ُُْْبل إف مؤتمر كزراء الخارجية العرب المعقود في الجزائر عاـ     
كمنع كصوؿ أمواؿ الزكاة كالصدقات إلى اإلرىابيين،  –أم الجهاد  –لموارد المالية لئلرىاب أجلو ىو تجفيف ا

كأنشأت كل دكلة عربية لجنة حكومية تدْل تحتها جميع الهيئات اإلغاثية ليمكنها أف تسيطر على نشاطاتها 
نس لمعالجة مشكلة اإلرىاب كتراقب حساباتها الصادرة كالواردة، ثم بعدىا اجتمع ركؤساء الدكؿ العربية في تو 

كقرركا قرارات حرب على اإلسبلـ حتى إف صحيفة القدس العربية القومية قالت بعنواف كبير في صفحتها األكلى 
)الدكؿ اإلسبلمية تجتمع لحرب اإلسبلـ(، ثم كقعت الدكؿ العربية تحت مظلة الجامعة العربية قرار التعاكف في 

كتم التوقيع قبل ستة أشهر، كنحت دكؿ مجلس التعاكف الخليجية المنحى  -)الجهاد(-مجاؿ مكافحة اإلرىاب 
نفسو ككقعت على التعاكف فيما بينها في مجاؿ مكافحة اإلرىاب )الجهاد( كلم ترفض التوقيع إال الكويت كقطر، 

 لمصالح سياسية تم إعبلنها.
ىي مفسدة حاصلة منذ القدـ فزعمكم أف العمليات في أمريكا ستحدث مفسدة ضرب المؤسسات الخيرية     

 أيها الفقهاء.
أما األعماؿ التعليمية التي بكيتم على ضربها، فإننا نقوؿ أقيموا لنا دليبلن كاحدان أنو يوجد أعماؿ تعليمية     

 مستقلة كمثمرة لدل أم جماعة إسبلمية كنسٌلم لكم؟ أـ أنكم تبكوف على ْياؿ كأكىاـ؟.
 

 “الرد على المفسدة الثالثة”

المفسدة الثالثة: زعم المستنكركف للعمليات أنو ربما تحصل مفسدة كذلك باضطهاد الشعوب اإلسبلمية أك      
 بعضها من الظالمين، كيخشوف على الشعب األفغاني أف يغزل من قبل أمريكا.

ا لنا أف شعبان نقوؿ لهم أثبتوا لنا أف شعبان من الشعوب اإلسبلمية لم يضطهد اْلف من قبل الظالمين؟ بل أثبتو     
من الشعوب اإلسبلمية يمكن لو أف يقوؿ ما يعتقد؟ كيمكن لو أف يعبد اهلل بكل حرية؟ بل أثبتوا لنا أف شعبان من 

 الشعوب اإلسبلمية تحٌكم عليو شريعة اهلل كاملة في كل مجاالت الحياة؟.
ي أفغانستاف، فإذا كنتم ال ال يمكن لهم أبدان أف يجيبوا باإلثبات على أم سؤاؿ سبق سول ما يحصل ف    

تجدكف شعبان ييحكم بالشريعة كال تجدكف شعبان غير مضطهد، فكيف جاز لكم أف تحكموا على عمل مشركع أنو 
 مفسدة ألنو يسبب اضطهادان للمسلمين؟، سبحاف اهلل كاعجبان !! مفسدة حاصلة كيف زعمتم حصولها اْلف؟.
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إننا نقوؿ لكم اليـو تنتصف اإلمارة اإلسبلمية في سنتها السادسة أما عن الشعب األفغاني كبكاؤكم عليو، ف    
قائمة بأمر اهلل مدافعة عن الجهاد كالمجاىدين، كلم نر ممن تباكى عليها مجهودان يذكر لتقويتها أك نصحها أك 
إرشادىا، فمفسدة اضطهاد الظالمين لؤلفغاف حاصلة بسبب ْذالنكم لهم، كبسبب عدـ كقوفكم مع اإلمارة 

إلسبلمية، لم يتطوع عالم كاحد أك طالب علم حتى بالنزكؿ عند اإلمارة كالشد على عضدىم، حوصرت اإلمارة ا
من أجل الجهاد كالمجاىدين من قبل كل الدكؿ قاطبة كلم نسمع صوتان مستنكران كاحدان كالذين استنكركا قتل 

أك يشجب أك حتى يعزم، أنتم ْذلتم األبرياء )الشقر(، كضربت أفغانستاف بالصواريخ كلم نسمع من يساند 
على كل ما يحصل  -صح اتهامهم  -األفغاف كتركتموىم يواجهوف الحصار كالضرب كالتكالب، ثم لما رٌدكا إف 

 لهم قلتم إف مفسدة ردىم أعظم من مفسدة سكوتهم !، سبحاف الذم رزؽ الفقو للفقهاء !.
ىو أكؿ من ْذلها، فأيضان ال يحق ألحد أف يحكم على كما أنو ال يحق ألحد أف يتباكى على أفغانستاف ك     

 األفغاف بأنهم أحدثوا مفسدة بهذه العمليات إف كانوا ىم إال أف يكوف عارفان بواقعهم.
اإلمارة اإلسبلمية تواجو حربان عسكرية يدعم أعداءىم فيها أمريكا كركسيا كإيراف كالهند كالصين كطاجكستاف     

ران االتحاد األكربي بعد زيارة الهالك أحمد شاه مسعود لهم، كأيضان اإلمارة اإلسبلمية كأكزبكستاف كتركيا، كأْي
 تواجو حصاران محكمان من قبل دكؿ العالم كلها باإلجماع كلم تمتنع عن التصويت إال ثبلثة دكؿ شيوعية ككثنية.

 لحصار كتخرج من ىذه الحرب:كالخيارات التي أماـ اإلمارة اإلسبلمية ْيارات محددة لكي تخرج من ىذا ا    
: أف تخضع للنظاـ العالمي الجديد كللشرعية الدكلية كتنفذ قرارات األمم المتحدة كقرار مجلس األمن أكالن     
 ، كتشكل حكومة إئتبلفية كفرية كتحٌكم الطاغوت.ُّّّرقم 
كرم الموحد ضدىا، كإف لم أف تصر على موقفها كتتمسك بدينها كيستمر الحصار كيستمر العمل العس ثانيان:    

 العاـ القادـ كتموت موتان بطيئان.توافها منيتها كتسقط ىذا العاـ فستسقط 
أف تبذؿ كسعها كتدافع عن نفسها كتحاكؿ أف تجر قدـ من تولى كبر حصارىا إلى أرضها لتسحق ىامتو  ثالثان:    

 السوفييتي.كينصر اهلل جنده كما نصرىم مرتين على البريطانيين كعلى االتحاد 
فهذه الخيارات الثبلث التي ال رابع لها حقان ْيارات محيرة أحبلىا مر، كيكفي المرء أف يموت على دينو     

ليعلن للناس أجمعين كيصرخ بها مدكية كيقوؿ )فزت كرب الكعبة(، فأم مصلحة يمكن لئلمارة اإلسبلمية أف 
بها العداء كيرميها عن قوس كاحدة كيهلك المسلمين تحافظ عليها كىي التي تشعر أف العالم يحيط بها كيناص

فيها، كل ذلك مع ْذالف المسلمين لها كأكلهم العلماء بل مع تكفير بعض العلماء لهم، فلم يكن ْيارىم ىذا 
 إال ْياران مبنيان على ثقتهم بنصر اهلل يـو أف يدْل العدك أرضهم.

مريكا تعد ْطة عسكرية الجتياح أراضيها كضربها ضربة عسكرية ثم إف اإلمارة اإلسبلمية تعلم علم اليقين أف أ    
جوية قاصمة لنزع حكومة اإلمارة كتنصيب حكومة ظاىر شاه المنفي في ركما حتى لو لم تحصل العمليات أم 
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قبل العمليات بشهرين، فقد نقلت صحيفة )ضرب مؤمن( اإلسبلمية الباكستانية عن كزير الخارجية الباكستاني 
ـ ََُِاز زينك أف مسؤكلين كباران في الحكومة األمريكية أبلغوه في منتصف شهر يوليو تموز من عاـ األسبق ني

بأف الواليات المتحدة ستتخذ إجراءات عسكرية ضد أفغانستاف بحلوؿ منتصف شهر أكتوبر تشرين أكؿ 
ناء انعقاد مؤتمر لدكؿ ـ، كقاؿ الوزير الباكستاني السابق إف المسؤكلين األمريكيين أبلغوه بالخطة أثََُِ

 مجموعة االتصاؿ الخاصة بأفغانستاف الذم عقد تحت رعاية األمم المتحدة في برلين.
كقاؿ نواز إف المسؤكلين األمريكيين أبلغوه أنو إذا لم يتم تسليم بن الدف على الفور فإف الواليات المتحدة     

حركة طالباف، كيشير المسؤكؿ الباكستاني إلى أف ستقـو بعمل عسكرم العتقالو أك قتلو ىو كالمبل عمر زعيم 
الهدؼ األكسع من تلك العملية سيكوف إسقاط حكومة طالباف كتنصيب حكومة انتقالية من األفغاف المعتدلين من 

 الممكن أف يتزعمها ملك أفغانستاف السابق ظاىر شاه.
قواعد في طاجكستاف حيث يقيم عدد كأكضح المسؤكؿ الباكستاني السابق أف كاشنطن ستشن عملياتها من     

 من المستشارين األمريكيين بالفعل.
كقاؿ إف أكزبكستاف ستشارؾ في العمليات كأف سبعة عشر ألف جندم ركسي يقفوف في حالة استعداد، مشيران     

كثر إلى أف العمليات العسكرية ستتم قبيل سقوط الثلوج في أفغانستاف بحلوؿ منتصف أكتوبر تشرين أكؿ على أ
 تقدير.

كشكك المسؤكؿ الباكستاني السابق في إمكانية تراجع الواليات المتحدة عن ْططها حتى إذا تم تسليم بن    
 الدف على الفور من قبل اإلمارة اإلسبلمية.

كقد نقلت )البي بي سي( ىذا التقرير عن دبلوماسي باكستاني سابق قولو، بأف الواليات المتحدة كانت تخطط     
 ت عسكرية ضد أسامة بن الدف كحركة طالباف حتى قبل كقوع ىجـو األسبوع الماضي.لعمليا

يعد سبقان  –إف كانت ىي  –فإذا كاف ىذا الخبر قد كصل إلى اإلمارة اإلسبلمية فإف مبادرتها بالهجـو     
اغتياؿ الهالك أحمد عسكريان رائعان، لذا فقد قامت بناءن على ىذه المعلومات بعملية رائعة ْلطت األكراؽ كذلك ب

شاه مسعود، فخلطت أكراؽ المعارضة كشتت أفكارىا، فإف كانت ىي التي قامت أيضان بعمليات أمريكا فإف ىذه 
ىي الحنكة السياسية كالعسكرية المطلوبة، فمن الغباء أف تنتظر اإلمارة األمريكيين كأعوانهم حتى يجهزكا عليها، 

رأينا أنها فرقت التحالف األمريكي ضد اإلمارة فكاف التحالف في أكؿ بل إف العمليات التي حصلت في أمريكا 
يـو بلغ أكجو كذركتو، ثم رأينا التصريحات المتخاذلة كالخائفة كالمتعقلة تظهر ْبلؿ أكؿ أسبوع، فكيف ستكوف 

 المواقف بعد شهر؟ بل كيف ستكوف بعد شهر من الحرب ال قدر اهلل؟.
أف نبين أف اإلمارة اإلسبلمية كانت بين ْيارات أفضلها أف تدْل الحرب ىي المهم من الكبلـ السابق ىو     

بفعلها كلو أنها ْسرت كقتلوا جميعان فيكفي أنهم ماتوا على اإلسبلـ كىم قائمين بأمر اهلل كلم يحنوا لغير اهلل 
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يقـو الناس جميعان  ألف”ىامة، ككما قاؿ الشيخ عمر عبد الرحمن فك اهلل أسره في كتابو أصناؼ الحكم كالحكاـ 
كيطالبوا بتحكيم الشريعة عليهم فيقتلوا جميعان، ْير لهم من أف يعيشوا جميعان في رغد تحت حكم الطاغوت، 
فإف الذين ماتوا جميعان من أجل الدين ىم الذين سمى اهلل فعلهم )ذىًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي( كما فعل أصحاب 

إف ْسركا الدنيا كقتلوا، كلكن المسلمين في بقاع األرض ىم الذين فاألفغاف حقيقة لم يخسركا ك “ األْدكد
ْسركا يـو أف استكانوا كآثركا السبلمة كرضوا بأف تحكمهم القوانين الوضعية، كظنوا أف ىذه ىي المصلحة، 
 فحسبوا أف المصلحة أف يعيش المرء كالمفسدة أف يقتل بغض النظر ىل يعيش كافران أك يموت مؤمنان، فالمصلحة

 المطلقة ىي أف يعيش العبد مؤمنان كيموت على ذلك.
ثم إف الذين يقولوف إف العالم بأسره سوؼ يواجو األفغاف كيقتلهم جميعان بعد العمليات التي حصلت، نقوؿ إف     

ىؤالء يحكموف بناءن على ظنوف كتخمينات كتوقعات فقط، كلكن األفغاف حينما قاموا بالعمليات فإنو من المؤكد 
م أف حالهم سيتغير إلى األحسن، إذا نصرىم اهلل على عدكىم، فهم يحسنوف باهلل الظن كأنو ناصرىم، كفعلوا لديه

المأمور كسلكوا جميع السبل إلقامة دكلتهم كاستمرارىا، فكيف بغيرىم من الذين ال يحسنوف الظن باهلل يحكموف 
الصليب عليهم !! كالقاعدة الشرعية تقوؿ  بخطأ ىذه العمليات ألنهم يتوقعوف أف يخذؿ اهلل عباده كينتصر

)الشك ال يبطل اليقين( فاليقين أف اهلل ناصر عباده كلو بعد حين كاليقين أف اهلل سيعلي راية اإلسبلـ كيهـز الكفر، 
 فكيف بشك أكلئك كسوء ظنهم باهلل، أف يبطل يقين األفغاف باهلل؟!.

ف للعمليات أنها ستحصل من العمليات، ىي مفاسد حاصلة كعلى كل حاؿ فإف المفسدة التي زعم المستنكرك     
كمتحققة، كالعمليات ال تزيدىا شيئان إال أنها جعلتها علنية فقط بعدما كانت سرية، كىذه في حقيقتها مصلحة 

 ظاىرة ليتبين المسلموف كيعرفوف عداء الكفار لهم، فالمصالح المزعومة ال يعتد بها شرعان كىي مصالح ملغاة.
 

 “على المفسدة الرابعة الرد”

المفسدة الرابعة: قاؿ المستنكركف للعمليات إف من المفاسد التي ستحدثها العمليات أف يواجو المسلموف     
في الغرب تضييقان كيعرضوف لبعض المضايقات كاالعتداءات، بعد استغبلؿ اليهود إعبلميان ىذا الحدث ضدىم، 

 تنفسا لكثير من المسلمين المضطهدين في ببلدىم.كىذا يفقدىم مصلحة ظاىرة إذ يعد الغرب م
نقوؿ: إف ىذه المفسدة ليست كليو كقد قدمنا إف المصالح التي تعتبر البد أف تكوف كليو أم للمسلمين     

جميعان أك على أقل األحواؿ ألغلب المسلمين أك لؤلكثر عددان على األقل، كالمسلموف في أمريكا يبلغ تعدادىم  
إحصائيات المراكز اإلسبلمية ثمانية مبليين مسلم، يرتاد المساجد كالمراكز اإلسبلمية مليوف من كما تشير آْر 

ىؤالء على أكثر األحوؿ كما تشير اإلحصائية، كعدد الذين يسكنوف أمريكا باعتبارىا مهجران لهم يهربوف فيها من 
لمبالغة، ىؤالء الذين يمكن القوؿ بأف مبلحقة الطواغيت قد ال يتجاكز عدد من ىذا حالهم ْمسمائة مسلم بعد ا
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أمريكا تعتبر بالنسبة لو المكاف الوحيد الذم يأمن فيو من الفتنة، كالبقية الباقية من المسلمين المهاجرين أغلبهم 
 جاء للقمة العيش كالبحث عن الدنيا.

لى مصلحة أكثر من كإذا كاف كذلك فكيف نغلب مصلحة ْمسمائة مسلم أك مليوف أك حتى ثمانية مبليين ع    
ثبلثمائة مليوف مسلم على أقل األحواؿ تضطهدىم أمريكا، فالشعب العراقي المسلم كالبالغ عدده عشرين مليوف 
مسلم محاصر من قبل أمريكا منذ عقد من الزماف كقتل من جراء الحصار مليوف كمئتي ألف مسلم أغلبهم من 

، كالشعب األفغاني المسلم البالغ عدده ثبلثين مليوف األطفاؿ كانتشرت األمراض الفتاكة فيهم بشكل مذىل
مسلم محاصرة من قبل أمريكا منذ عامين تقريبان كقتل في الحصار سبعوف ألف مسلم، كانتشرت األمراض كالفقر 

% بين المسلمين، كالشعب الفلسطيني المسلم محاصر كمشرد كمقتوؿ من قبل أمريكا منذ أكثر من ٓٗبنسبة 
مسين مليوف مسلم مزقتو أمريكا كنٌصرتو كال زالت ْمسين سنة، كالش عب األندكنيسي البالغ عددىم مائتين ْك

تحاصره بخطط تهدؼ إلى تفتيت دكلتو كتفتيت المسلمين، كالفلبين كذلك مثلهم كغيرىا من دكؿ العالم 
اضح لدل اإلسبلمي، ككل ىذه القضايا التي تقف أمريكا كراء مآسي المسلمين فيها، ال يوجد لها حل ك 

المسلمين بل الجميع يقف ليتفرج كيف يسقط شعب من بعد شعب ككيف تنتهك حرمة من بعد حرمة، فالتريث 
كالتأني ليس فيو مصلحة ظاىرة كال حتى فيو مصلحة متوقعة بل المفسدة فيو أظهر، فإذا لم يكن ىناؾ حل لدل 

دم إلى ْطوة تهدؼ لتحرير ىذه الشعوب المنكرين للعمليات فلماذا يغضبوف إف بادر أحد لصناعة حل قد يؤ 
 اإلسبلمية من الظلم األمريكي؟.

إف مراعاة مصلحة عدد قليل من المسلمين يعيشوف في الغرب لنوفر لهم عيشان ىنيئان كإىماؿ عشرات     
المبليين من المسلمين لم نفكر قط بمراعاة مصالحهم أك رفع الظلم عنهم، يعد ذلك من أعظم الظلم كالعدكاف 
على الشعوب اإلسبلمية، كإال فكيف لنا بالسكوت عن نصرة مبليين من المسلمين كأقربهم لنا شعب فلسطين 
كالعراؽ أقصد نصرة حقيقية فعالة ثم إذا ارتكب أم عمل فعاؿ لنصرتهم، قلنا ليس من الحكمة؟!، فما ىي 

 الحكمة التي ستؤدم إلى النصرة الفعالة عندكم؟!.
قاموا بهذا العمل من أجل فك الحصار عنهم أك من أجل الثأر لسبعين ألف مسلم ماتوا  فلو أف األفغاف فقط    

تحت الحصار كلخمسة مبليين مشرد من ببلدىم لكفى بها مصلحة تبيح لهم ىذا الفعل حتى لو تضرر مليوف من 
 المسلمين في أمريكا، كإف كنا نعتقد أف الضرر كىمي إال بنسبة ال تكاد تذكر.

 

 “المفسدة الخامسةالرد على ”

المفسدة الخامسة: كمن حجج المستنكرين لهذه العمليات قالوا بأف الغرب سيصور المسلم بصورة السفاح     
الذم لو تمكن ألثخن في الناس كصادر حقوقهم، كىذا التصور يحوؿ دكف تقبل الغرب لئلسبلـ أك التفكير فيو 

 اران عازالن يصعب ىدمو أك تجاكزه..الخ.كيعٌقد مهمة المؤسسات الدعوية في الغرب كيبني جد
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كا أسفان على منطق فقهائنا، إننا لنأسف أف تكوف ىذه مفسدة تعارض بها النصوص الشرعية اْلمرة باإلثخاف     
في العدك كالتربص بو في كل مكاف، كنحن نقوؿ لهم لو أف الغرب بسبب تطبيق الحدكد لدل المسلمين تصوركا 

ل كتشويو، فهل يعقل أف يقوؿ أحد ال تطبقوا الحدكد حتى ال يتصور الغرب عنا صورة أف ديننا دين دماء كقت
السفاحين؟ إف النظر إلى األحكاـ الشرعية من منظور غربي كالعمل بها من منطلق ما يقبلو رعاع الصليب كما ال 

يحور ليعجب الغرب يقبلو، ال يصدر إال عن شخصيات انهزامية ترل في اإلسبلـ الدكنية كأنو دين ينبغي أف 
ليدْلوا فيو، كىذه النظر من أبطل الباطل، فاإلسبلـ نصوص شرعية كسنة محمدية فما جاء في النصوص كفعلو 
الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ال يكوف إال ْيران، كمن الذم قاؿ للغرب إف اإلسبلـ ليس فيو سفك دماء؟ إف النبي 

بيت كما عند أحمد )تسمعوف يا معشر قريش أما كالذم نفس صلى اهلل عليو كسلم قاؿ لقريش كىو يطوؼ بال
محمد بيده لقد جئتكم بالذبح( كمن أسمائو صلى اهلل عليو كسلم )الضحوؾ القٌتاؿ( كىو نبي الرحمة كنبي 
الملحمة، فلم يأت صلى اهلل عليو كسلم إال بالذبح للكفار المعاندين، فقاؿ كما عند أحمد عن ابن عمر رضي 

عثت بين يدم الساعة بالسيف حتى يعبد اهلل كحده ال شريك لو كجعل رزقي تحت ظل رمحي كجعل اهلل عنو )ب
الذؿ كالصغار على من ْالف أمرم كمن تشبو بقـو فهو منهم( فللكفار أف يأْذكا ىذه النصوص كيقولوا عن نبينا 

كسبوف الماؿ إال بالقتاؿ كالنهب، صلى اهلل عليو كسلم إنو سفاح كإنو بعث ليقتل الناس كإف دينو دين مرتزقة ال ي
كإنهم يسبوف النساء كيسترٌقوف األطفاؿ، نعم كبكل فخر ىذا ىو ديننا مهما أطلق الغرب علينا من نعوت نحن 
نذبح كل معاند للشريعة، نأْذ مالو كنسبي نساءه كنسترؽ أبناءه، ىذا ما فعلو رسولنا صلى اهلل عليو كسلم 

م أجمعين، كيـو أف حرصنا على أف يأْذ الغرب عنا صورة المسلم المعتدؿ كأصحابو من بعده رضي اهلل عنه
الذم يتبرأ من فعل نبيو صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو من بعده، أذلنا اهلل كجعلنا عبيدان لهم كأصبحوا ىم الذين 

يحرص أكلئك يقتلوننا كيسبوف نساءنا كيستعبدكف أبناءنا كدفعنا لهم الجزية عن يد كنحن صاغركف، كلماذا 
المنتسبوف للعلم على أال يأْذ الغرب عنهم صورة السفاح؟، كال يحرص الغرب كاليهود على أال يأْذ عنهم 
الشرؽ صورة السفاح؟ إنهم يعملوف بمعتقدىم الخرافي كال يبالوف بأحد، كنحن ال نعمل بمعتقدنا الحق ْوفان من 

 تغير صورتنا عندىم !.
ا ال نريد من الغرب إال إحدل ثبلث إما أف يسلموا كلهم ما لنا كعليهم ما علينا، نحن نعلنها كبكل كضوح إنن    

أك يدفعوا لنا الجزية عن يد كىم صاغركف، فإف أبوا ىذه كتلك فليس لهم عندنا إال السيف، كلو تمكنا منهم 
ا كلنا العزة كال عز لهم، جميعان بعد رفضهم اإلسبلـ كالجزية، ألبدنا ْضراءىم كلقتلناىم عن بكرة أبيهم، ىذا دينن

كأيضان يـو ينزؿ المسيح صلى اهلل عليو كسلم فإف الجزية سترفع كال يبقى إال اإلسبلـ أك السيف، فرفقان بديننا رفقان 
 بديننا يا دعاة تحسين الصورة، كال تحسنوا صورتكم عند الغرب إال بما فعلو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم !!
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م على مرادكم الباطل الذم تريدكف من كراءه تعطيل الشرائع حتى ال يقوؿ الغرب إننا أشرار، ثم إننا لو جاريناك    
ىل صورة المسلمين عند الغرب صورة حسنة؟ ىل عند الغرب صورة للمسلم غير صورة السفاح الشرير القذر؟ 

عاشر المستحيبلت أف أبدان ال يتصوركف عن المسلم إال ذلك كدعاياتهم كأفبلـ ىوليود شاىدة على ذلك، فمن 
تجد في أفبلمهم صورة للمسلم أنو نبيل كصادؽ كمحبوب أبدان، إنما المسلم في إعبلمهم كفي عقوؿ الناس 
جميعان أنو شر من كطيء الحصى، حتى المسلم الذم ييقتل كييشرد في فلسطين يصفونو باإلرىاب رغم أنهم 

ة المسلم عند الغرب إال بشيء كاحد فقط بينو اهلل يهضموف حقوقو كلها كيضطهدكنو، كال يمكن أف تتحسن صور 
ا حسنا تعالى بقولو )كىلىٍن تػىٍرضىى عىٍنكى اٍليػىهيودي كىال النَّصىارىل حىتَّى تػىتًَّبعى ًملَّتػىهيٍم( كسيستمركف بالكيد كالقتاؿ لنا مهم

ى يػىريدُّككيٍم عىٍن ًديًنكيٍم ًإًف اٍستىطىاعيوا كىمىٍن يػىٍرتىًدٍد الصورة كطأطأنا الرؤكس لقوؿ اهلل تعالى )كىال يػىزىاليوفى يػيقىاتًليونىكيٍم حىتَّ 
رىًة كىأيكلىًئكى أىصٍ  ًْ نٍػيىا كىاٍْل اليهيٍم ًفي الدُّ اًفره فىأيكلىًئكى حىًبطىٍت أىٍعمى ا ًمٍنكيٍم عىٍن ًديًنًو فػىيىميٍت كىىيوى كى حىابي النَّاًر ىيٍم ًفيهى

اًلديكفى( فإف اتبعنا ملتهم رضوا عنا  كسالمونا كأحبونا، كىذا ما يسعى لو الكثير كذلك بالتبرؤ من بعض الشرائع ْى
 اإلسبلمية التي ال يرتضيها الغرب كىذا غير كاؼو إلرضائهم حتى نتبرأ من الدين كلو.

فاالمتناع عن فعل المأمور بو شرعان معهم من أجل أال نشوه صورتنا عندىم بزعم الدعوة لهم، ىذا أمر ال يقره     
رع أبدان، ثم لماذا ينظر إلى مصلحة دعوة الغرب كدْولهم في دين اهلل، كال ينظر في مصلحة حفظ دين الش

 كأنفس مبليين من المسلمين بسبب العدكاف األمريكي عليهم، كلماذا يغلب األكؿ على الثاني؟.
عومة التي يطوؿ المقاـ كنقوؿ إف لمستنكرم العمليات ْياالن كاسعان يستوردكف منو المفاسد الوىمية المز      

بتتبعها كالرد عليها، إال أننا قد قدمنا ضوابط العمل بالمصالح المرسلة فكلما ظفرت منهم بما يسمونو مفسدة أك 
 مصلحة فاعرضو على تلك الضوابط فإف استقاـ كإال فإنها تعد من المصالح الملغاة.

اإلسبلمية تعيش في زمانها ىذا أسوأ فترات تاريخها كالمهم الذم نريد أف نوصلو إلى المسلمين ىو أف األمة     
ذالن كتشرذمان كقهران، ال من ناحية الحكومات كال الحكاـ كال األفراد بل من كل النواحي كفي كل المجاالت، 
فالكفر كالفسق كالفجور كالظلم في ازدياد عظيم، كال نظن أف ىناؾ مصالح حقيقية ملحة يمكن أف نعطل العمل 

ص من أجلها، فأعظم مصلحة كىي الدين رغم ذلك ال نجده يحكم في شؤكف حياة أم شعب من ببعض النصو 
 الشعوب اإلسبلمية بالكامل.

كلقد عشنا حتى رأينا من ال يحفظ أدلة األحكاـ كال يحسن الفقو ينبرم للقوؿ بأف ىذه مصلحة كىذه مفسدة     
ر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر أك الصدع بالحق، أك كيبني على ذلك تعطيل ما أمر اهلل بو من الجهاد أك األم

 تحكيم الشرع، كل ذلك من أجل مصالح مظنونة.اىػ
 فالحمد هلل الذم قصم ظهر أمريكا كمٌرغ أنفها في التراب على يد فتية من شباب اإلسبلـ.    
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 الشبهة التاسعة
 سلمينيجوز في الشرع قتل الكفار كتدمير دكرىم، كلو قتل في ذلك بعض الم

قد يجوز قتل الترس كذلك إذا كانت المصلحة قاؿ المؤلف:]كما جوز العلماء التترس بإجماع، قاؿ القرطبي: 
ضركريَّة كلية كال يتأتى لعاقل أف يقوؿ ال يقتل الترس في ىذه الصورة بوجو ، ألنو يلـز منو ذىاب الترس كاإلسبلـ 

 ُّٖا.ىػ  كالمسلمين
هاء على أنو متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إال بما يفضي إلى قتل كلهذا اتفق الفققاؿ ابن تيمية: 

 ُّٗا.ىػ أكلئك المتترس بهم جاز ذلك
 الجواب من أكجو :

أف قتل المسلمين الذين تترس بهم جائز باالتفاؽ الذم نقلو ابن تيمية، أما تدمير دكر الكفار كقتل  األكؿ:
ين أك بدْولنا ببلدىم، كقد أْذكا العهود كالمواثيق على من دْل أنفسهم فهو محـر إذا كانوا في ببلدنا معاىد

فعلى ىذا ال يصح قياس ما حـر اهلل بما  –كما تقدـ بيانو   -عليهم بالتزاـ األمن كذلك بتختيم جواز الدْوؿ 
 أجاز.

سدة أف حالة التترس اضطرارية، كذلك بأف تترس الكفار بمسلمين لقتل مسلمين أكثر أك إفساد مف الثاني:
أكبر ؛ لذا جازت من درء المفسدة الكبرل بما ىو أْف، ككاقع ىؤالء المفجرين العكس تمامان، فإنهم في غير 

 حالة االضطرار، كأيضان يفسدكف أكثر مما يصلحوف إف كانوا يصلحوف شيئان.[
ثامة جائز كما في حديث الصعب ابن ج -كىو الهجـو عليهم في الليل -أقوؿ: ال شك أف تبييت الكفار 

رضي اهلل عنو قاؿ: سئل النبي صلى اهلل عليو كسلم عن تبييت الكفار كما ييصاب من نسائهم كذراريهم، فقاؿ:) 
ىم منهم( متفق عليو، ككذلك رمى النبي صلى اهلل عليو كسلم أىل الطائف بالمنجنيق، كالمؤلف ال يخالفنا في 

د الصليبيين في ببلده السعودية، كفيمن دْل ديار ىذا الحكم، كلكن يخالفنا في استهداؼ كتدمير أماكن تواج
 الكفار بعهد أماف.

كلتحرير المسألة قد سبق كأف بينا حكم دْوؿ ديار الكفار كإظهار األماف لهم مخادعة من أجل النكاية بهم 
 ما داموا محاربين لنا كما في الرد السابق فبل نحتاج إلى اإلعادة.

ن في جزيرة العرب فإنو جائز بل ىو من الجهاد في سبيل اهلل، كبياف ذلك كأما استهداؼ الصليبيين المتواجدي
 بأمور:

 ػ أٌف الصليبيين في الجزيرة غير معاىدين، كليس بيننا كبين دكلهم أم عهد، ألمور:
                                                 

 .(16/287الجامع ألحكام القرآن ) 138
 (20/52مجموع الفتاوى ) 139
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 أف الذم عقد العهود معهم فاقد الصبلحية من كجهين: -أ
 األكؿ/ ألنو كافر مرتد.

 ار.الثاني/ ألنو ْائن عميل للكف    
أف العهود لم تقم على أساس الشريعة اإلسبلمية، كإنما على أساس الشرعية الدكلية الطاغوتية، كمن  -ب

، من جهة المشٌرع كمن بنودىا تحريم الجهاد كتجريم أىلو كمحاربتهم، كتمزيق الدكؿ اإلسبلمية، فهي عهود باطلة
 .جهة البنود، كلوازمها

 بمحاربة اإلسبلـ كالمسلمين. – لو صحت –أف الكفار نقضوا عهودىم  -ج
 إذان فدعول أف الكفار الصليبيين في الجزيرة معاىدكف دعول باطلة.

 كذلك دعول أنهم مستأمنوف دعول باطلة، ألمور:
 أنهم دْلوا الجزيرة باألسلحة كالقوات كليس ىذا شأف من يطلب األماف. -أ

 ىذه حالو فليس بمستأمن بل محارب. أٌف يد الصليبيين في الجزيرة فوؽ يد أىلها، كمن كانت -ب
 أنهم يقوموف بقتاؿ المسلمين من أرض الجزيرة، كيديركف حركبهم منها، كمن ىذا شأنو فليس بمستأمن. -ج
 أنهم يقوموف بوظيفة االستخبارات كالتجسس في الجزيرة، كمن ىذه شأنو ينتقض أمانو لو كاف مستأمنان. -د
إذف حكاـ الجزيرة كإنما بقرار الشرعية الدكلية، فهم بذلك غير أنهم ييصٌرحوف بأف دْولهم ليس ب -ط

 مستأمنين.
 أنهم يقوموف بسرقة نفط المسلمين كنهب ثركاتهم، كىل من يفعل ذلك يكوف مستأمنان؟ -ىػ

 كقد سبق الرد على من زعم أنهم معاىدكف أك مستأمنوف، في الرد على الشبهة السابعة فلتراجع.
معاىدين كال مستأمنين، تبين لنا حقيقة كجودىم في الجزيرة، كأنهم محتلوف لها على إذا علمنا أنهم ليسوا 

 صورتين:
احتبلؿ مباشر، كىي منابع النفط كالقواعد العسكرية التي ينطلقوف منها لضرب المسلمين،  األكلى/

كما في المبنى الذم ة التي يقيموف فيها كال تجرم عليهم أحكاـ الشرع، بل كلهم فيها كنائس  مجمعاتهم السكنيك 
 . دٌمره المجاىدكف في الرياض فقد ناؿ التفجير جزءن من الكنيسة

احتبلؿ بالوكالة، كىي الجزيرة كاملة، فإنهم أقاموا عمبلءىم من الحكاـ مقامهم، ينفذكف مخططاتهم،  الثانية/
كمنع األمة اإلسبلمية من  فالقواعد األمريكية منتشرة في طوؿ الجزيرة كعرضها،كيحموف مشاريعهم في المنطقة، 

الموالية  دْوؿ فلسطين كمن دعم المجاىدين فيها بالسبلح كالعتاد، كتأييد الحكومات العربية الحكومة العلمانية
 .، كقد بات ىذا األمر أكضح من الشمس في رابعة النهارلبلحتبلؿ في فلسطين، 
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فهل نتركهم يحاربوف اإلسبلـ  المسلمين محتلوف لجزيرة العرب كينطلقوف منها لضرب األمريكاف فإذا كاف
من أرض اإلسبلـ، كىذا  هم حتى يخرجواقتالىم ك هادكيهدموف صركحو من أرض اإلسبلـ؟ أـ أف الواجب ىو ج

 ىو الذم قاـ بو شباب األمة الكيماة البواسل.
لمجاىدين ٌف المقصود األكؿ للمجاىدين في ىذا الوقت ىم األمريكاف كاليهود، فإف اإكبعد ذلك أقوؿ: 

أعلنوىا حربان عليهم على المدل البعيد كعلى جميع الميادين، فالمجاىدكف يستهدفونهم كأفراد كجماعات ألنهم 
 .، كيستهدفوف قواعدىم كمصالحهمقتلوا المسلمين كأعانوا على قتلهم في كل مكاف

هم فإذا تخلصوا من كالمجاىدكف كإف كانوا يركف كفر النظاـ إال أنهم يستهدفوف أسيادىم الذين يحمون
كاستنقاذ أراضي  ،أسيادىم تفرغوا لهم، كىم في كل ذلك قائمين بأمر اهلل بالجهاد في سبيلو لدحر الكفر كأىلو

المسلمين من أيدم الكفار كالمرتدين حفاظان على دين المسلمين كدنياىم، كأمريكا ىي داعمة اإلرىاب العالمي 
شيوعي لم يبق عدك يقابلها كيعٌكر عليها مشركعها الجديد المسمى ضد المسلمين؛ ألنها بعد سقوط النظاـ ال

بالقرف األمريكي مثل المسلمين فلذلك تسعى إلبادتهم كمساعدة كل من يحارب المسلمين حتى كلو كاف عدكان 
لها كما ساعدت الركس كالصرب على المسلمين في الشيشاف ككوسوفا كالبوسنة كالهرسك، كأمريكا رأس قيامها 

ها كنفوذىا ىو االقتصاد لذلك كانت ْطة المجاىدين ضرب مفاصلهم االقتصادية كمشاريعهم الحيوية في  كقوت
 كل مكاف يقدركف عليو كبذلك يتم استنػزافهم تدريجيان حتى السقوط كاالنهيار.

ك كإٌف من الميادين التي يسعى المجاىدكف الستنزاؼ أمريكا كتدمير مخططاتهم فيها جزيرة العرب كذل    
 ألسباب منها:

ػ استنػزافهم اقتصاديان كبشريان كذلك بتدمير منشآتهم السكنية بمن فيها كمن عامل بالمثل فما ظلم ، كسيأتي     
 بحث في حكم مداىمة الكفار كتبييتهم على ًغٌرة.

ف ضرب ػ ْلط أكراقهم كتشتيت مخططاتهم؛ فإف ثكناتهم العسكرية مليئة بالضباط كالمفكرين الذين يخططو     
 المسلمين في المناطق المحيطة بالجزيرة.

ػ استهداؼ المنشآت السكنية المتخصصة للمخابرات كالكوادر األمريكية كالتي تتجسس على المسلمين     
 كتنفذ مخططات الغرب.

كلو ػ إشغاؿ العدك بنفسو؛ ألف الحرب على العراؽ كأفغانستاف إنما تدار من ىذه المراكز كبقتالهم ينشغلوف     
 جزئيان عن التركيز في مهامهم األساسية.

اصة أىل الجزيرة على ْيانة الطواغيت حين زعموا أف الجيوش الكافرة ْرجت من الجزيرة      ػ إطبلع األمة ْك
 بعد حرب الخليج.

 كلغير ذلك من األىداؼ كالمقاصد.    
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 كمن يعارض ىذا العمل في الجزيرة يعترض بأمور منها:    
 ف.مريكاف معاىدك األػ أف     
 ػ أنو يقتل في تلك العمليات نساء الكفار كأطفالهم.    
 ػ أنو يقتل بسبب تلك العمليات أناس من المسلمين.    
قد سبق بيانو في فبحكم األمريكاف كنحوىم ممن غزكا ديار المسلمين ىل ىم معاىدكف أـ ال  فأما ما يتعلق    

 الرد على الشبهة السابعة.
بحكم قتل نساء الكفار كأطفالهم فقد سبق بياف الحاالت التي يجوز فيها قتل نساء الكفار  ا يتعلقكأما م    

 .كأطفالهم فلتراجع
نتيجة لعمليات المجاىدين من قتل بعض المسلمين من غير قصد، فإننا نقوؿ :إٌف ىؤالء  كأما ما يحصل    

المسلمين إال بعد ما شعركا أٌف قواعدىم الصليبيين المجرمين ما تجرؤكا على ضرب المسلمين من أرض 
ظهورىم محمٌية، كبحمايتهم كحراستهم يتسنى لهم ضرب المسلمين، كمىن حرسهم كحماىم فهو ، كأف محركسة

معين لهم على قتل المسلمين شاء أـ أبى، كال ينفعو أف يقوؿ إنني عبد مأمور أفعل ما أمرت بو من السلطاف فإٌف 
أك المعونة  ، كىل قتل المسلمينف النبي صلى اهلل عليو كسلم قيد الطاعة في المعركؼىذا ال حجة فيو أبدان؛ أل
 على ذلك من المعركؼ؟!

كال تنفعو الفتاكل الهزيلة العميلة التي تجيز لو حماية الصليبيين الذين يقتلوف المسلمين أك يديركف حركبهم؛     
ة، كمع ذلك فإٌف المجاىدين ال ييكفركف كل من حماىم فإٌف حرمة دـ المسلم مما ىو معلـو من الدين بالضركر 

كحرسهم بعينو الحتماؿ كجود شبهة تمنع من لحاؽ حكم الكفر بو، ْاصة مع الفتاكل التي ْذلت المسلمين 
، كلكنهم إذا استهدفوا األمريكاف فإنهم يقاتلوف كل كقف في صفهم لحمايتهم كالدفاع كمٌكنت لعباد الصليب

 .ك الحكم بكفرىم على اإلطبلؽعنهم، كال يعني ذل
كيف يصح لعاقل يٌدعي اإلسبلـ أف يحرس قواعد الصليبيين كيحمي ظهورىم كيقٌدـ نحره دكف نحورىم ك     

 ليقتلوا أىل اإلسبلـ؟
ىذا كقد حٌذر المجاىدكف المسلمين من قرباف أماكن تواجد الصليبيين كحذركا رجاؿ األمن من حراستهم     

توطناتهم، كأال يكونوا درعان للقوات الصليبية كاستخباراتهم، ثٌم من يقف منهم بعد ذلك كحماية ثكناتهم كمس
ليحوؿ بينهم كبين الوصوؿ إلى المجرمين فإنهم سوؼ يقاتلونو، كىذا من الحـز الذم ال مناص من اتخاذه، فلو 

ا الكفار كأكغلوا في دمائنا، أننا كلما حمى كحرس قواعد المعتدين رجاؿ يٌدعوف اإلسبلـ تركناىم لىتىسىلط علين
كإْراجهم من كلكن إذا علموا أف ىذا األمر لن يوقف زحف المجاىدين ْافوا كاضطربوا، كإننا نسعى لقتلهم 

 كإشغالهم بأنفسهم عن ضرب المسلمين.أرض اإلسبلـ 
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ا كلن نرضى كلن كنيعلنها صيحة مدكية: إٌف أم اعتداء على المسلمين في أم بقعة من األرض ىو اعتداء علين    
نسكت حتى نسقيهم من الكأس الذم سقونا منو، كلن يقر لنا قرار كنحن نشاىد طائراتهم تنطلق من أرضنا 

 لتقصف كتقتل إْواننا.
كالعجيب أٌف الدكؿ الغربية إذا حصل اعتداء على أحد من رعاياىا أك أحد ممن يدينوف بدينها كلو في غير     

ى الدكلة التي حصل فيها االعتداء، بل ربما تعلن الحرب من أجل صليبي كاحد أرضها تجدىا تستنكر كتضغط عل
أك يهودم كاحد، بينما المسلموف الذين ىم على الدين الحق تجد كثيران منهم ال يكترث بما يحصل إلْوانو ما 

 داـ أنو ليس من جنسيتو كدكلتو!
لًتيمزّْؽ المسلمين كتيشتتهم كتشغلهم بأنفسهم عن كأما ىذه الجغرافيا كالحدكد التي رسمتها الدكؿ الكافرة     

غيرىم ال نعترؼ بها بل نسعى إلزالتها لتكوف دكلة اإلسبلـ كاحدة تحت ْليفة مسلم كاحد كبذلك تشتد أكاصر 
المحبة كاألْوة كتزكؿ التفرقة كالعنصرية التي بين المسلمين كيكونوف يدان كاحدة كجسدان كاحدان كما أمرىم اهلل 

 صلى اهلل عليو كسلم. كرسولو
أما المسلموف الذين يوجدكف في المجمعات الصليبية فإٌف كجودىم ىو ْبلؼ األصل ألف ىذه المجمعات     

مخصصة للصليبيين كلهم فيها كنائس، كال يجرم عليها حكم اإلسبلـ، فهي مستوطنة صليبية تيدير كتنظم حرب 
بتركؿ المسلمين بحماية لصوص الحكم، كتتجسس على المسلمين كتحرس مصالح دكلها التي ما زالت تنهب 

المسلمين، كإذا كانت الدار للكفار كأراد المجاىدكف مباغتتهم فإنو ال يجب عليهم التحرم كالتمييز فإٌف ىذا 
غير مستطاع، كإذا كاف اهلل عز كجل كىو القادر على التمييز ييهلك من قصد الكعبة لهدمها مع من معو من 

ممن ليس قصده االعتداء على بيت اهلل ثٌم يبعثهم على نياتهم، فالمجاىدكف الذين ال يعلموف السوقة كنحوىم 
الغيب من باب أكلى، كالشريعة أنزلت أحكامها على الغالب، فمن قتل فيها من المسلمين قتل تبعان ليس قصدان 

 كيبعث على نيتو.
لك الجيش الذم أراد أف ينتهك حرماتو كفيهم المكره ابن تيمية رحمو اهلل: )فاهلل تعالى أى قاؿ شيخ اإلسبلـ    

كغير المكره ، مع قدرتو تعالى على التمييز بينهم مع أنو يبعثهم على نياتهم فكيف يجب على المؤمنين 
المجاىدين أف يميزكا بين المكره كغيره كىم ال يعلموف ذلك ، بل لو ادعى مدع أنو ْرج مكرىا لم ينفعو ذلك 

ركل أف العباس ابن عبد المطلب قاؿ للنبي صلى اهلل عليو كسلم لما أسره المسلموف يـو بدر  بمجرد دعواه كما
يا رسوؿ اهلل إني كنت مكرىا فقاؿ : ) أما ظاىرؾ فكاف علينا كأما سريرتك فإلى اهلل ( بل لو كاف فيهم قـو 

ئمة متفقوف على أف الكفار لو فإف األ ،صالحوف من ْيار الناس كلم يمكن قتالهم إال بقتل ىؤالء لقتلوا أيضا
يف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنو يجوز أف نرميهم كنقصد الكفار كلو لم نخف على  تترسوا بمسلمين ْك

 [(.ّٖٓ،ّٗٓ،ّٕٓ/ِٖمجموع الفتاكل ) (]العلماء قوليأحد  فيالمسلمين أيضا  المسلمين جاز رمى أكلئك
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كال بأس )بقطع( أشجارىم المثمرة كغير المثمرة،  إلغارة كالبيات عليهم؛كال بأس با: )قاؿ الكاساني رحمو اهلل    
ما قطعتم من لينة أك تركتموىا قائمة على أصولها فبإذف اهلل كليخزم ) كإفساد زركعهم لقولو تبارؾ كتعالى

كغيظا  بتاسبحانو كتعالى )بقطع( النخيل في صدر اْلية الشريفة كنبو في آْرىا أف ذلك يكوف ك أذف (،الفاسقين
كإغراقها بالماء كتخريبها كىدمها  للعدك بقولو تبارؾ كتعالى كليخزم الفاسقين كال بأس بإحراؽ حصونهم بالنار

كألف كل ذلك من  (،يخربوف بيوتهم بأيديهم كأيدم المؤمنين ) عليهم كنصب المنجنيق عليها لقولو تبارؾ كتعالى
هم كألف حرمة األمواؿ لحرمة أربابها كال حرمة ألنفسهم حتى العدك ككبتهم كغيظ باب القتاؿ لما فيو من قهر

لما فيو من  كال بأس برميهم بالنباؿ كإف علموا أف فيهم مسلمين من األسارل كالتجارفكيف ألموالهم  يقتلوف
 .[ (ََُ/ٕبدائع الصنائع ) (.]تاجر الضركرة إذ حصوف الكفرة قلما تخلو من مسلم أسير أك

تاجر، ألف في الرمي دفع الضرر  كال بأس برميهم، كإف كاف فيهم مسلم أسير أك: )رحمو اهلل كقاؿ المرغيناني    
ْاص كألنو قلما يخلو حصن من مسلم فلو امتنع  العاـ بالذب عن بيضة اإلسبلـ كقتل األسير كالتاجر ضرر

ما بينا كيقصدكف بالرمي المسلمين أك باألسارل لم يكفوا عن رميهم ل باعتباره النسد بابو كإف تترسوا بصبياف
عليهم كال   تعذر التمييز فعبل فلقد أمكن قصدا كالطاعة بحسب الطاقة كما أصابوه منهم ال دية الكفار ألنو إف

 .[(.ُّٕ/ِ) شرح البداية الهداية (.]كفارة ألف الجهاد فرض كالغرامات ال تقرف بالفركض،...
رمي حصوف المشركين كفيهم أطفاؿ المسلمين كأسراىم.  :بابفي أحكاـ القرآف: ) كقاؿ الجصاص رحمو اهلل    

كأطفاؿ  حنيفة كأبو يوسف كزفر كمحمد كالثورم ال بأس برمي حصوف المشركين، كإف كاف فيها أسارل قاؿ أبو
الكفار بأطفاؿ المسلمين  من المسلمين كال بأس بأف يحرقوا الحصوف كيقصدكا بو المشركين ككذلك إف تترس

 [(.ِّٕ/ٓأحكاـ القرآف ).اىػ]كال كفارة أحدا من المسلمين في ذلك فبل دية أصابواف رمي المشركوف كإ
كذلك ييستدؿ على جواز مداىمة الكفار كقصفهم كنحو ذلك بمسألة التترس، فإذا جاز قتل الترس من     

يجوز في حالة  المسلمين دفعان لضرر العدك مع كوننا نرل الترس كنشاىد إْواننا المسلمين المتترًس بهم فؤلف
 عدـ معرفتنا بوجود المسلمين، أك عدـ تمييزنا بينهم كبين الكفار من باب أكلى.

سي رحمو اهلل     عليو كسلم نصب المنجنيق على الطائف كأمر أسامة  كقد ركينا أف النبي صلى اهلل: )قاؿ السْر
بأطفاؿ المسلمين فبل بأس  حصن عوؼ بن مالك. ككذلك أف تترسوا بن يزيد رضي اهلل عنو بأف يحرؽ كحرؽ

القتاؿ معهم فرض كإذا تركنا ذلك لما فعلوا أدل إلى ألٌف  ،الرامي يعلم أنو يصيب المسلم  بالرمي إليهم كإف كاف
المسلموف بذلك فإنهم يمتنعوف من الرمي لما أنهم تترسوا بأطفاؿ المسلمين  ررػو يتضػم كألنػسد باب القتاؿ معه

إال أف  مين كربما يصيبوف منهم إذا تمكنوا من الدنو من المسلمين كالضرر مدفوعبذلك على المسل فك فيجترؤ 
كالمسلم فعبل كاف ذلك مستحقا  على المسلم الرامي أف يقصد بو الحربي ألنو لو قدر على التمييز بين الحربي

 [(.ٓٔ/َُالمبسوط )ػ].اىمثلو كال كفارة عليو كال دية عليو فإذا عجز عن ذلك كاف عليو أف يميز بقصده ألنو كسع
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ككذلك مسألة التترس التي ذكرىا الفقهاء فإفَّ الجهاد ىو دفع فتنة ”:كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل    
الكفر، فيحصل فيها من المضرَّة ما ىو دكنها، كلهذا اتٌفق الفقهاء على أنَّو متى لم يمكن دفع الضرر عن 

كلئك المتترس بهم جاز ذلك، كإف لم يخف الضرر لكن لم يمكن الجهاد إال المسلمين إالَّ بما يفضي إلى قتل أ
بما يفضي إلى قتلهم ففيو قوالف، كمن يسٌوغ ذلك يقوؿ: قتلهم ألجل مصلحة الجهاد مثل قتل المسلمين 

 (ّٓ - ِٓ/َِ“ )المقاتلين يكونوف شهداء..
ار إذا تترسوا بمن عندىم من أسرل المسلمين كقد اتفق العلماء على أفَّ جيش الكف: ”كقاؿ في موضعو آْر     

يف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا، فإنهم يقاتلوف كاف أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم،  ْك
كإف لم يخف على المسلمين ففي جواز القتاؿ المفضي إلى قتل ىؤالء المسلمين قوالف مشهوراف للعلماء. 

ا، فإفَّ المسلمين إذا كىؤالء المسلموف إذا  قتلوا كانوا شهداء، كال يترؾ الجهاد الواجب ألجل من يقتل شهيدن
ا، كمن قتل  ألجل  -الباطن ال يستحق القتل  فيكىو  -قاتلوا الكفار فمن قتل من المسلمين يكوف شهيدن

ا، كقد ثبت في الصحيحين عن النبي أنَّو قاؿ:  جيش من الناس  يغزك ىذا البيت”مصلحة اإلسبلـ كاف شهيدن
فإذا كاف “ فبينما ىم ببيداء من األرض إذ ْسف بهم فقيل يا رسوؿ اهلل كفيهم المكره فقاؿ يبعثوف على نياتهم

العذاب الذم ينزلو اهلل بالجيش الذم يغزك المسلمين ينزلو بالمكره كغير المكره فكيف بالعذاب الذم يعذبهم 
ٍيًن كىنىٍحني نػىتػىرىبَّصي ًبكيٍم أىٍف اهلل بو أك بأيدم المؤمنين؟! كما قاؿ تعالى يػى ٍل تػىرىبَّصيوفى بًنىا ًإالَّ ًإٍحدىل اٍلحيٍسنػى : )قيٍل ىى

 كنا ييًصيبىكيمي اللَّوي ًبعىذىابو ًمٍن ًعٍنًدًه أىٍك بًأىٍيًدينىا( كنحن ال نعلم المكره كال نقدر على التمييز، فإذا قتلناىم بأمر اهلل
نوا ىم على نياتهم فمن كاف مكرىنا ال يستطيع االمتناع فانو يحشر على نيتو يـو ذلك مأجورين كمعذكرين، ككا في

ا.ىػ مجموع الفتاكل “. القيامة، فإذا قتل ألجل قياـ الدين لم يكن ذلك بأعظم ممن يقتل من عسكر المسلمين
(ِٖ/ْٕٓ.) 

فاقية، كالثانية ْبلفيَّة فيها قوالف اتفقد رأيتى أفَّ ابن تيميَّة تحٌدث عن صورتين لمسألة التَّترس، األكلى     
كال يترؾ الجهاد الواجب ”مشهوراف، كفي كبلمو ميله إلى ترجيح الجواز في الصورة المختلف فيها من الٌتترس، 

 ، كالصورتاف ىما:“ألجل من يقتل شهيدنا
ه الصورة اتٌفاقيَّة عند أف ييخاؼ على المسلمين الضرر، إذا لم ييقاتل الكافر المتتٌرس بمسلمين، فهذ األكلى:    

شيخ اإلسبلـ كغيره كما يأتي، كالمقطع الذم نقلوه من كبلـ ابن تيميَّة كالذم فيو حكاية االتٌفاؽ على صورةو من 
 التترس يتحٌدث عنها، ىو في ىذه الصورة.

ري ألجلها مفسدة أف ال ييخاؼ على المسلمين الضَّرر من ترؾ قتاؿ المتترسين، فليس فيو مصلحةه تغتف الثانية:    
 قتل المسلمين، إالَّ مصلحةي استمرار الجهاد، كامتثاؿ األمر بو، فهذه المسألة فيها قوالف مشهوراًف.
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فاستدالؿ المجاىدين بمسألة الٌتترس، ال يخرج عن أف يكوف محٌل إجماًع، أك أحد القولين المشهورىيًن ألىل     
 .اإلسبلـ

صدكف المسلمين بالقتل فهو كبلـ باطل ال يصدقو من عرؼ المجاىدين، كما يشاع عن المجاىدين أنهم يق    
كإذا كاف المجاىدكف يخرجوف من ببلدىم كأىليهم كيتركوف ما ىم فيو من رغد العيش ليدافعوا عن إْوافو لهم قد 

ستاف يكوف كثير منهم ال يعرؼ من الدين إال القليل، كما ْرجوا للجهاد في البوسنة ككوسوفا كالشيشاف كداغ
 كالفلبين، أفييعقل بعد ىذا أف يأتوا ليقتلوا إْوانهم المصلين الموحدين؟!

كلكٌن أكثر الناس يأْذكف األْبار عن القنوات المأجورة العميلة كيصدقونها كال يلتفتوف إال ما يصدره     
 بعد تىحىرٍّ كترصد المجاىدكف من بيانات تبين مقاصد عملياتهم كنتائجها، فإٌف المجاىدين ال يقوموف بعمل إال

كمتابعة دقيقة قد تستمر ألشهر كبعد تقدير المصالح كالمفاسد المترتبة على عملهم ثٌم بعد ذلك يقرركف ما يركنو 
 مناسبان.
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 الشبهة العاشرة
ثبت في البخارم كمسلم عن ابن عباس عن ابن عمر أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

 كين من جزيرة العرب " فبقاؤىم منكر يجب إزالتو.قاؿ:" أْرجوا المشر 
 قاؿ المؤلف]كالجواب من أكجو /

أف غاية ما يفيد الحديث كجوب إْراجهم ال قتلهم، كالمنكر ال يزاؿ بمنكر أكبر منو كىو قتل المعاىد،  -ُ
ن قتل معاىدان فقد أْرج البخارم عن عبداهلل بن عمرك بن العاص قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم :" م

 لم يرح رائحة الجنة "
أف قتلهم يجر على المسلمين مفاسد عظمى على مستول األفراد كالجماعات كالدكؿ، كما ترتب عليو  -ِ

 مفسدة أكبر حـر فعلو كما تقدـ بيانو.

 أف العلماء اْتلفوا في حدكد جزيرة العرب التي يحـر على المشركين دْولها على أقواؿ: -ّ

ما قولو: أرض العرب كجزيرة العرب، في ىذا الحديث، فذكر ابن كىب عن مالك قاؿ: أرض قاؿ ابن عبدالبر: أ
العرب مكة كالمدينة كاليمن، كذكر أبو عبيد القاسم بن سبلـ عن األصمعي قاؿ: جزيرة العرب من أقصى عدف 

 لى إطرار الشاـ.إلى أبين إلى ريف العراؽ في الطوؿ، كأما في العرض فمن جدة كما كاالىا من سائر البحر إ
قاؿ أبو عبيد، كقاؿ أبو عبيدة: جزيرة العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطوؿ، كأما في العرض 

قاؿ مالك بن أنس: جزيرة العرب المدينة كمكة كاليمامة كاليمن.  –ثم قاؿ  –فمن  يبرين إلى منقطع السماكة 
 عرب المدينة كمكة كاليمن كقرياتها.قاؿ: كقاؿ المغيرة بن عبدالرحمن: جزيرة ال

كذكر الواقدم عن معاذ بن محمد األنصارم أنو حدثو عن أبي كجزة يزيد بن عبيد السعدم أنو سمعو يقوؿ: 
يبر. قاؿ الواقدم: ككاف أبو كجزة السعدم عالمان  القرل العربية الفرع كينبع كالمركة ككادم القرل كالجار ْك

يت قرل عربية ألنها من ببلد العرب. كقاؿ أحمد بن المعذؿ: حدثني بشر بن عمر بذلك. قاؿ أبو كجزة كإنما سم
قاؿ: قلت لمالك: إننا لنرجو أف تكوف من جزيرة العرب يريد البصرة ألنو ال يحوؿ بيننا كبينكم نهر، فقاؿ: ذلك 

 أف كاف قومك تبوؤا الدار كاإليماف.
نما سمي الحجاز حجازان ألنو حجز بين تهامة كنجد، كإنما قاؿ أبو عمر رضي اهلل عنو : قاؿ بعض أىل العلم: إ

قيل لببلد العرب جزيرة إلحاطة البحر كاألنهار بها من أقطارىا  كأطرارىا فصاركا فيها مثل جزيرة من جزائر البحر 
 َُْا.ىػ
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رل أف يجلوا قاؿ ابن قدامة: كال يجوز ألحد منهم سكنى الحجاز. كبهذا قاؿ مالك كالشافعي إال أف مالكان قاؿ: أ
 –ثم قاؿ  –من أرض العرب كلها ألف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ:" ال يجتمع ديناف في جزيرة العرب " 

كجزيرة العرب ما بين الوادم إلى أقصى اليمن. قالو سعيد بن عبدالعزيز. كقاؿ األصمعي كأبو عبيد: ىي من ريف 
إلى أطراؼ الشاـ عرضان. كقاؿ أبو عبيدة: ىي من حفر أبي موسى العراؽ إلى عدف طوالن، كمن تهامة كما كراءىا 

إلى اليمن طوالن، كمن رمل يبرين إلى منقطع السماكة عرضان. قاؿ الخليل: إنما قيل لها جزيرة ألف بحر الحبش 
كبحر فارس كالفرات قد أحاطت بها، كنسبت إلى العرب ألنها أرضها كمسكنها كمعدنها. كقاؿ أحمد: جزيرة 

يبر الع رب المدينة كما كاالىا. يعني أف الممنوع من سكنى الكفار بو المدينة كما كاالىا، كىو مكة كاليمامة ْك
 كالينبع كفدؾ كمخاليفها كما كاالىا. كىذا قوؿ الشافعي ألنهم لم يجلوا من تيماء كال من اليمن.

ى اهلل عليو كسلم أف قاؿ:" أْرجوا كقد ركم عن أبي عبيدة بن الجراح أنو قاؿ: إف آْر ما تكلم بو النبي صل
اليهود من الحجاز " فأما إْراج أىل نجراف منو فؤلف النبي صلى اهلل عليو كسلم صالحهم على ترؾ الربا، فنقضوا 
عهده. فكأف جزيرة العرب في تلك األحاديث أريد بها الحجاز، كإنما سمي حجازان ألنو حجز بين تهامة كنجد. 

 ُُْراؼ الحجاز، كتيماء كفيد كنحوىما ألف عمر لم يمنعهم ا.ىػكال يمنعوف أيضان من أط
كقاؿ القرطبي في تفسيره: كأما جزيرة العرب كىي مكة كالمدينة كاليمامة كاليمن كمخاليفها. فقاؿ مالك: يخرج 

رحمو  –من ىذه المواضع كل من كاف غير اإلسبلـ، كال يمنعوف من التردد بها مسافرين. ككذلك قاؿ الشافعي 
حين  –رضي اهلل عنو  –غير أنو استثنى من ذلك اليمن. كيضرب لهم أجل ثبلثة أياـ كما ضربو لهم عمر  – اهلل

 ُِْأجبلىم. كال يدفنوف فيها كيلجئوف إلى الحل ا.ىػ
قاؿ الحافظ: لكن الذم يمنع المشركوف من سكناه منها الحجاز ْاصة كىو مكة كالمدينة كاليمامة، كما كاالىا، 

ذلك مما يطلق عليو اسم جزيرة العرب التفاؽ الجميع على أف اليمن ال يمنعوف منها مع أنها من ال فيما سول 
جملة جزيرة العرب، ىذا مذىب الجمهور، كعن الحنفية يجوز مطلقان إال المسجد، كعن مالك يجوز دْولهم 

 ُّْمسلمين ْاصة ا.ىػالحـر للتجارة، كقاؿ الشافعي: ال يدْلوف الحـر أصبلن إال بإذف اإلماـ لمصلحة ال
قاؿ ابن مفلح : كيمنعوف اإلقامة بالحجاز قيل: ىو ما بين اليمامة كالعركض، كبين اليمن كنجد، كسمي بو ألنو 
حجز بين تهامة كنجد كالمدينة، كقيل: نصفها تهامي كنصفها حجازم، كاليمامة كسمي العركض، ككاف اسمها 

ألثير: اليمامة: الصقع المعركؼ شرقي الحجاز. كىذا يقتضي أف حجران، فسميت اليمامة باسم امرأة. كقاؿ ابن ا
يبر شرقي المدينة لما ركل أبو عبيدة بن الجراح أف آْر ما تكلم بو النبي  ال يكوف من الحجاز، كفيو تكلف، ْك
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صلى اهلل عليو كسلم قاؿ:" أْرجوا اليهود من الحجاز " ركاه أحمد. كقاؿ عمر: سمعت النبي صلى اهلل عليو 
سلم يقوؿ:" ألْرجن اليهود كالنصارل من جزيرة العرب فبل أترؾ فيها إال مسلمان " ركاه الترمذم. كقاؿ: حسن ك 

 صحيح.
كالمراد الحجاز بدليل أنو ليس أحد من الخلفاء أْرج أحدان من اليمن كتيماء قاؿ أحمد: جزيرة العرب المدينة 

 يمن، تسمى بها القرل المجتمعة كالرستاؽ في غيرىا.كما كاالىا، ككذا الينبع كفدؾ، كمخاليفها معركؼ بال
كقاؿ الشيخ تقي الدين: تبوؾ كنحوىا كما دكف المنحنى كىو عقبة الصواف من الشاـ كمعاف، كلهم دْولو، 
كاألصح بإذف إماـ لتجارة. فإف دْلوا لتجارة لم يقيموا في موضع كاحد أكثر من أربعة أياـ، قالو القاضي ألف 

ربعة حد يتم بو المسافر فصار كالمقيم، كالمذىب أنهم ال يقيموف فوؽ ثبلثة أياـ ألف عمر أذف الزائد على األ
 ُْْلمن دْل تاجران إقامة ثبلثة أياـ فدؿ على المنع في الزائد ا.ىػ

قاؿ ابن القيم: ثم اْتلف الفقهاء بعد ذلك فقاؿ مالك: أرل أف يجلوا من أرض العرب كلها ألف رسوؿ اهلل صلى 
ليو كسلم قاؿ:" ال يجتمع ديناف في جزيرة العرب " كفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي اهلل عنو أنو اهلل ع

سمع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ:" ألْرجن اليهود كالنصارل من جزيرة العرب، حتى ال أدع فيها إال 
كمخاليفها كىي قراىا. أما غير الحـر مسلمان " كقاؿ الشافعي: يمنعوف من الحجاز، كىو مكة كالمدينة كاليمامة 

منو فيمنع الكتابي كغيره من االستيطاف كاإلقامة بو، كلو الدْوؿ  بإذف اإلماـ لمصلحة كأداء رسالة أك حمل متاع 
يحتاج إليو المسلموف، ك من دْل لتجارة ليس فيها كثير حاجة لم يأذف لو إال بشرط أف يأْذ من تجارتو شيئان، 

قامة أكثر من ثبلث. كقد أدْل بعض أصحاب الشافعي اليمن في جزيرة العرب، كمنعهم من كال يمكن من اإل
اإلقامة فيها، كىذا كىم، فإف النبي صلى اهلل عليو كسلم بعث معاذان قبل موتو إلى اليمن كأمره أف يأْذ من كل 

 عنهم، كلم يجلوىم من اليمن حالم ديناران، كأقرىم فيها كأقرىم أبو بكر بعده كأقرىم عمر كعثماف كعلي رضي اهلل
مع أمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بإْراج اليهود كالنصارل من جزيرة العرب، فلم يعرؼ عن إماـ أنو أجبلىم 

 من اليمن.
يبر كينبع كمخاليفها، كلم يذكرا اليمن، كلم  كإنما قاؿ الشافعي كأحمد: يخرجوف من مكة كالمدينة كاليمامة ْك

ء أيضان، ككيف يكوف اليمن من جزيرة العرب كىي كراء البحر، فالبحر بينها كبين الجزيرة ؟ فهذا يجلوا من تيما
القوؿ غلط محض. حكم دْوؿ أىل الذمة الحـر : كأما الحـر فإف كاف حـر مكة فإنهم يمنعوف من دْولو 

ثق بو إليو، كال يختص المنع بالكلية، فلو قدـ رسوؿ لم يجز أف يأذف لو اإلماـ في دْولو كيخرج الوالي أك من ي
 بخطة مكة بل الحـر كلو. كأما حـر المدينة فبل يمنع من دْولهم لرسالة أك تجارة أك حمل متاع.
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فعنده: يجوز لهم  دْوؿ الحجاز للتجارة ألف النصارل   –رحمو اهلل تعالى  –فصل/ فهذا تفصيل مذىب أحمد 
كما تقدـ. كحكى أبو عبداهلل بن حمداف عنو ركاية:   –عنو  رضي اهلل –كانوا يتجركف إلى المدينة في زمن عمر 

أف حـر المدينة كحـر مكة في امتناع دْولو. كالظاىر أنها غلط على أحمد، فإنو لم يخف عليو دْولهم بالتجارة 
في زمن عمر رضي اهلل عنو كبعده كتمكينهم من ذلك. كال يأذف لهم في اإلقامة أكثر من ثبلثة أياـ. كقاؿ 

 –ثم قاؿ  –ي: أربعة، كىي حد ما يتم المسافر للصبلة القاض
فإنهم يقركف عنده في جميع الببلد إال جزيرة العرب : كىي  –رحمو اهلل تعالى  –فصل/ كأما تفصيل مذىب مالك 

مكة كالمدينة كما كاالىما. كركل عيسى بن دينار عنو دْوؿ اليمن فيها. كركل ابن حبيب أنها من أقصى عدف 
ا من أرض اليمن كلها إلى ريف العراؽ في الطوؿ، كأما في العرض فمن جدة كما كاالىا من ساحل البحر كما كاالى

إلى أطراؼ الشاـ، مصر في المغرب كالمشرؽ، كما بين المدينة إلى منقطع السماكة، كال يمنعوف من االجتياز بها 
فعنده: لهم دْوؿ الحـر كلو حتى الكعبة  – رحمو اهلل تعالى –مسافرين، كلكن ال يقيموف. فصل/ كأما أبو حنيفة 

نفسها، كلكن ال يستوطنوف بو. كأما الحجاز فلهم الدْوؿ إليو كالتصرؼ فيو كاإلقامة بقدر قضاء حوائجهم، 
قاس دْولهم مكة على دْولهم مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كال  –رحمو اهلل تعالى  –ككأف أبا حنيفة 

 ُْٓلحـر مكة أحكامان يخالف بها المدينة، على أنها ليست عنده حرمان ا.ىػ يصح ىذا القياس، فإف
قاؿ النوكم: كفي ىذا دليل على أف مراد النبي صلى اهلل عليو كسلم بإْراج اليهود كالنصارل من جزيرة العرب 

لذم كا ُْٔإْراجهم من بعضها كىو الحجاز ْاصة ألف تيماء من جزيرة العرب لكنها ليست من الحجاز  ا.ىػ
لفاءه لم يخرجوىم من اليمن،  يظهر أف جزيرة العرب ىي الحجاز كحدىا ألف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ْك
كألف عمر لم يخرج إال يهود ْيبر إلى تيماء، فقد أْرج البخارم عن عمر أنو أجلى اليهود كالنصارل من أرض 

كأريحاء. فإف قيل: ألم يخرج اإلماـ أحمد عن أبي الحجاز، كذكر يهود ْيبر إلى أف قاؿ: أجبلىم عمر إلى تيماء 
عبيدة بن الجراح أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ:" أْرجوا يهود أىل الحجاز كأىل نجراف من جزيرة 
العرب "؟ فيقاؿ: لعلو عند من يصححو يحمل على أف إْراجهم ألمر ْارجي ال لكونهم كفار بداللة أنو لم 

 ر في بقية جزيرة العرب كاليمن مثبلن.يخرج غيرىم من الكفا
 –كىم أىل صلح  –ىذا ما رجحو أبو عبيد في كتاب األمواؿ فقاؿ: كإنما نرل عمر استجاز إْراج أىل نجراف 

لحديث يركل عن النبي صلى اهلل عليو كسلم فيهم ْاصة. يحدثونو عن إبراىيم بن ميموف مولى آؿ سمرة عن ابن 
صلى اهلل عليو كسلم أنو كاف آْر ما تكلم بو أف قاؿ:" أْرجوا اليهود من  سمرة عن أبي عبيدة عن النبي

                                                 
 (.1/392أحكام أىل الذمة ) 145
 (.213-10/212شرل مسمم ) 146



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

389 

الحجاز، كأْرجوا أىل نجراف من جزيرة العرب " قاؿ أبو عبيد: كإنما نراه قاؿ ذلك صلى اهلل عليو كسلم لنكث  
ُْٕها ا.ىػكاف منهم، أك ألمر أحدثوه بعد الصلح، كذلك بين في كتاب كتبو عمر إليهم قبل إجبلئو إياىم من

 

فإذا كانت المسألة اجتهادية فبل يجوز ألحد أف يلـز غيره بقولو باإلجماع كما حكاه ابن تيمية فقاؿ: كإما إلزاـ 
السلطاف في مسائل النزاع التزاـ قوؿو ببل حجة من الكتاب كالسنة، فهذا ال يجوز باتفاؽ المسلمين كال يفيد 

ذا كاف معو حجة يجب الرجوع إليها فيكوف كبلمو قبل حكم حاكم بصحة قوؿ دكف قوؿ في مثل ذلك إال إ
الوالية كبعدىا سواء، كىذا بمنزلة الكتب التي يصنفها في العلم. نعم الوالية تمكنو من قوؿ حق كنشر علمو قد  
كاف يعجز عنو بدكنها، كباب القدرة كالعجز غير باب االستحقاؽ كعدمو. نعم للحاكم إثبات ما قاؿ زيد كعمرك 

ذلك إف كاف ذلك القوؿ مختصان بو كاف مما يحكم فيو الحكاـ، كإف كاف من األقواؿ العامة كاف من باب ثم بعد 
ُْٖمذاىب الناس... ا.ىػ

 

أف المراد بالحديث  االستيطاف ال اإلقامة لحاجة أك غير دائمة بداللة أف كفاران كانوا موجودين في  -ْ
 تقدـ ما يدؿ على ىذا من كبلـ أىل العلم.[المدينة، فمن ىو أبو لؤلؤة المجوسي القاتل لعمر ؟ ك 

 أقوؿ: البٌد قبل الرد على ىذه الشبهة من تحرير مسألتين:    
 األكلى/ حدكد جزيرة العرب.    
 الثانية/ حقيقة كجود الصليبيين في الجزيرة.    
دكد جزيرة العرب على جزيرة العرب فقد قاؿ الشيخ العبلمة بكر بن عبد اهلل أبو زيد رحمو اهلل:ح أما حدكد    

 العمـو :
كما أف شبو جزيرة العرب أكبر شبو جزيرة في العالم ، فقد حماىا اهلل تعالى بثبلثة أبحر من جهاتها الثبلث :     

 غربا ، كجنوبا ، كشرقا.
( : مدينة على طرفو الشمالي –فيحدىا غربا : بحر القيٍلزيـ      ، كيقاؿ : بحر الحبشة ، كىو  -ك )القلـز

 المعركؼ اْلف باسم : البحر األحمر .
 .كيحدىا جنوبا : بحر العرب ، كيقاؿ : بحر اليمن    
 كشرقا : ْليج البصرة ؛ الخليج العربي .    
ينكالتحديد من ىذه الجهات الثبلث باألبحر المذكورة محل اتفاؽ بين      ، المحدثين، كالفقهاء، كالمؤْر

 كالجغرافيين ، كغيرىم .
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  -ك أطلق على األبحر الثبلثة اسم: بحر فارس– : ابن حىٍوقىلفصح عن ىذا التحديد بالنصكممن أ    
كاالصطخرم ، كالهمداني ، كالبكرم ، كياقوت ، كىو منصوص الركاية عن اإلماـ مالكو ، كتفيده الركاية عن 

 اإلماـ أحمد ؛ رحم اهلل الجميع .
ألحمر الشرقيُّ الشماليُّ كما على مسامتتو شرقا ؛ من مشارؼ الحد الشمالي : كيحدىا شماال ساحلي البحًر ا    

قىطىعي السماكًة من ريف العراؽ ، كالحدُّ غير داْل في المحدكد ىنا .  الشاـ كأطراره )األردف حاليا( ك مينػٍ
 كبهذا قاؿ األصمعي ، كأبو عبيدة .

"جزيرة العرب : ىي من بحر القيلـز : ُْٗكىذا ىو ما حرره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل تعالى ، فقاؿ     
إلى بحر البصرة ، كمن أقصى ًحٍجًر اليمامة إلى أكائل الشاـ ،  بحيث كانت تدْل اليمن في دارىم ، كال تدْل 

 فيها الشاـ ، كفي ىذه األرض كانت العرب حين البعث كقبلو ..." انتهى مختصرا .
غربا كجنوبا كشرقا ؛ كىي تحديد جغرافي يلتقي فيو  -ة أبحرثبلث-ىذه ىي الحدكد الطبيعية بمعالمها الظاىرة 

 الفقهاء مع غيرىم .
-كقد كىم من مىدَّ مسمى جزيرة العرب شماال إلى ًدجلة كالفرات كعىنىقى النيل ؛ فإف المضاؼ إليو : )العرب(     

القبائل ، كاضطرابهم بين يحٌدد المراد ، إذ قد علم في امتداد العرب ، كمنازؿ  -في تسميتها: جزيرًة العربً 
 : أنهم لم يتجاكزكا ما تقدـ رسمو في الحد شماال .الظعن كاإلقامة ، كمواقع الخفارة

؛ ليست في محدكد أرض العرب )جزيرة العرب( التي عرفت بهم في ظعنهم كعليو؛ فاألرديفُّ، كسوريٌا، كالعراؽي     
 كإقامتهم .

الجزيرة ، حتى صارت لهم  -من ربيعة كميضىرى -وائف من العرب :"كقد سكن ط َُٓكلذا قاؿ اإلصطىٍخرمُّ     
في  -كىي ديار لفارس كالرـك-بها دياره كمزارعي ، كلم أر أحدا عزل الجزيرة إلى ديار العرب ألف نزكلهم بها 

أضعاؼ قرل معمورة ، كمدف لها أعماؿ عريضة ، فنزلوا على ْفارة فارس كالرـك حتى إف بعضهم تنصر بدين 
 انية مع الرـك مثل : تغلب من ربيعة بأرض الجزيرة ، كغساف كبراء كتنوخ من اليمن بأرض الشاـ" انتهى.النصر 
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كالغساسنة إلى الشاـ ، كربيعة كمضر في جزيرة ابن عمر -كىذا نص يفيد برد اليقين على أف من نزح من العرب 
ل مضارب نزكحهم إ -التغلبي )الجزيرة الفراتية( ًْ لى مسمى منابت أصولهم )جزيرة العرب( ، ؛ فإف ذلك ال ييد

 كىذا كاضح .
كبحكم المدلوؿ اللفظي في ىذه اإلضافة إلى )العرب( ، فهي تعني منابتهم كمرجع أصولهم ، ال مواطن     

 رحلتهم إلى المشارؽ كالمغارب ، كاهلل أعلم .
عدـ كجود فواصل  -كاهلل أعلم-كقد حصل من كراء ذلك ْبلؼ في ىذا الحد الشمالي ، كالسبب     

 )تضاريسية( تقطع القوؿ بالتحديد بمعلم ظاىر كالشأف في الجهات الثبلث إذا أحاطت بها البحار .
 رأيتو يرجع إلى أحد سببين : -بعدي  –كإذا نظرت في االْتبلؼ     
 . األكؿ : المدلوؿ الوالئي )السياسي( ، فجزيرة العرب عنده : مالم يبلغو ملك فارسى كالركـً     
فىارتها على ديارىا كأقاليمها .     ْى  الثاني : المدلوؿ العمراني فيما بلغتو العرب بسكناىا كمنازلها كمرعاىا ك

كمن ىذه األقواؿ مالو أْذ على ظاىره لكاف سبيلو الرفض كعدـ القبوؿ ؛ كقوؿ : "جزيرة العرب : المدينةي كما 
 في ىذين التنبيهين :كاالىا" ، كىكذا ... كسنعلم توجيو ىذه الخبلفات 

التنبيو األكؿ : في المركم عن بعض الفقهاء رحمهم اهلل تعالى ما ظاىره التعارض في مسمى )جزيرة العرب( ؛     
 من حيث اإلدْاؿ كاإلْراج في أقاليم ىذا المحدكد .

 فعن اإلماـ مالك رحمو اهلل تعالى ثبلث ركايات : -    
كمثلو قاؿ المغيرة بن عبدالرحمن العرب:مكة، كالمدينة، كاليمن " و: أنو قاؿ: "أرض ركاية ابن كىب عن .ُ

. 
يمامة كانت داْلة . كالزىرم عن مالك قاؿ: "جزيرة العرب: المدينة، كمكة، كاليمامة، كاليمن"ركاية ال .ِ

باسي ، فأحيانا تضاؼ إلى ، ككاف أمرىا مضطربا حسب الوالية في العصرين األموم كالعفي عمل المدينة
 ،  كأحيانا تفرد برأسها .المدينة

؛ إلحاطة البحور ما ذكره الباجي؛ قاؿ : قاؿ مالك: "جزيرة العرب: منبت العرب قيل لها: جزيرة العرب .ّ
 كاألنهار بها " .

 كما في ىذه الركاية الثالثة يلتقي مع التحديد المذكور .

لة كىذا يلتقي مع مفهـو من سبق من كما في الركايتين قبلها ؛ يعني : ما كاف عامرنا ، مشموؿ الوالية بالجم
 السلف لمسمى جزيرة العرب .

كفي "صفة جزيرة العرب" للهمداني عن ابن عباس ، كفي "المسالك كالممالك" للبكرم عن شرقي ابن  -
 القطامي كغيره :
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 "كانت أرض الجزيرة ْاكية ، ليس في تهامتها كنجدىا كحجازىا كعركضها كبير أحد ؛ إلْراب بيٍختػينىصَّر
 كإجبلئها من أىلها ؛ إال من اعتصم برؤكس الجباؿ كشعابها" .

 كىكذا الشأف في الركاية عن اإلماـ أحمد رحمو اهلل تعالى : -
 عن جزيرة العرب؟ -يعني : اإلماـ أحمد-ففي ركاية بكر بن محمد عن أبيو ؛ قاؿ : سألت أبا عبداهلل  .ُ

فيو أىل السواد كالفرس ؛ فليس ىو جزيرة العرب ، فقاؿ : "إنما الجزيرة موضع العرب ، كأم موضع يكوف 
 موضع العرب : الذم يكونوف فيو" .

كفي ركاية ابنو عبداهلل عنو ؛ قاؿ : "سمعت أبي يقوؿ في حديث : "ال يبقى ديناف في جزيرة العرب" :  .ِ
 تفسيره : ما لم يكن في يد فارس كالرـك . قيل لو : ما كاف ْلف العرب؟ قاؿ : نعم" .

 ثالثة في المغني ؛ قاؿ : "قاؿ اإلماـ أحمد : جزيرة العرب : المدينة كما كاالىا" . كركاية .ّ

تشرة في الظعن كاإلقامة فالركايتاف األكلى كالثانية تلتقياف في محدكد جزيرة العرب ؛ ألف العرب كانت من    
لىٍتوي بحارىا الثبلثة .كالرعي كالخفارة في قلب ىذه الرقعة ، ك   ما أىٍسحى

 القوؿ في الركاية الثالثة ؛ كالشأف في توجيو الركاية عن مالك رحمو اهلل تعالى ، ك تقدـ .ك    
فإف من عد اْتبلؼ الركاية عن ىذين اإلمامين اْتبلفا يوجب تكوين رأم في مسمى )جزيرة العرب( من  كعليو   

 قصرىا على مكة كالمدينة فقد أبعد .
ين في حدكد جزيرة العرب.انتهى كبلـ الشيخ بكر كبهذا يتضح بجبلء التقاء الفقهاء م     ع الجغرافيين ك المؤْر

 أبو زيد رحمو اهلل.
كجزيرةي العرب مرٌكبه إضافيّّ من جزأيًن: جزيرة،  عبد العزيز العنزم فك اهلل أسره:كقاؿ الشيخ الفاضل     

نو جزيرة العراؽ، كىي ما بين دجلة كالعرب، فأمَّا الجزيرةي فهي اسمه ألرضو ييحيطي بها الماءي من كل جهةو، كم
كالفرات، كجزيرة العرب المذكورة في الحديث، كىي: ما أحاط بو بحر الهند كبحر الشاـ، ثم دجلة كالفرات، كما 
ىي عبارة القاموس، كبحر الشاـ ىو المسمى اليـو بالبحر األحمر، كبحر الهند ىو المحيط الهندم ككأنَّو ألحق 

مَّى اليـو الخليج العربي، كلم يذكر اللغويوف غير ىذا القوؿ كإف تفاكتت عباراتهم في بيانو، بو بحر فارس الَّذم يس
كتسميتهم جزيرة العرب باسم الجزيرة إما أنَّو تجٌوز إلحاطة الماء بها من أغلب جهاتها، على عادة العرب في 

ا جاء بهذه التسمية قولو تعالى: )كىىيوى الًَّذم التوسع في مثل ىذا الباب، كإمَّا أنَّهم عدُّكا دجلة كالفرات بحرنا كم
ا ًمٍلحه أيجىاجه( كمعلـو أفَّ العذب الفرات ىو النهر. ا عىٍذبه فػيرىاته كىىىذى  مىرىجى اٍلبىٍحرىٍيًن ىىذى

كال يصح تسمية جزءو من األرًض بالجزيرة مع كوف الماء ال ييحيط بو، كليس بقربو بحره إالَّ من جهةو كاحدةو من     
جهاتو، ليس ىذا في لساًف العرًب، كإنَّما ييتصٌور أف تشتهر جزيرةه باسم جزيرة العرب ثمَّ ييطلق االسم كييراد بو 
بعضي أجزائًها لخصوصيَّةو فيو، كإذا كاف ىذا فهو مجازه نادره في االستعماؿ ال ييصار إليو إالَّ أف تيرجّْحو على 
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ر جزيرة العرب بأرض الحجاز كىو قوؿه باطله عقبلن كنقبلن كلغةن كشرعنا الحقيقة قرينةه، كلعل ىذا ىو مستند من فسَّ 
 على جبللًة بعًض من قاؿ بو.

كاسم الجزيرة الوارد في الحديًث كردى على أرضو ىي جزيرةه ال يعرؼ أكثر المخاطبين أك بعضهم جزيرةن غيريىا،     
هم في اليمن منها، كقريشه كىوازف كغطفاف كمن كىي جزيرة العرب، كىذه الجزيرةي ىي أرضي العرًب: قحطانيُّ 

جاكرىم من العرب كعاٌمتهم من مضر في الحجاز، كربيعةي كتميمه في نجدو كىجر كالبحرين كأطراؼ العراؽ، كليس 
 في الجزيرة غيرىم.

، كلم تكن دي     ارنا لهم، كليس من العرب أحد ْارج ىذه الجزيرة إالَّ شيئنا من ربيعة كمضر ممن دْل ببلد فارسو
.  كبعض العرب ممن دْل الشاـ كالغساسنة من األزًد كىم قليله في أكناًؼ الركـً

فصٌح في ىذه الجزيرة: أنَّو ال يسكنها غيري العرب، كال يسكن العرب غيرىىا؛ فهي جزيرةي العرًب بالحسّْ     
 د العرب جزيرة العرب في البلداًف.كالمشاىدًة، كصحَّ أفَّ اسم الجزيرة مطابقه لها في اللساف، كأفَّ اسمها عن

كأمَّا من قاؿ إفَّ جزيرة العرب ىي الحجاز، فقد استند إلى إبقاء عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو بعض     
المشركين في غير الحجاز كنصارل نجراف، كبقايا يهود اليمن، فرأل أفَّ ذلك صارؼه يصرؼ اسم الجزيرًة إلى 

 أرًض الحجاًز كحدىىا.
يصحُّ ىذا االستدالؿ، فإف كاف قد أيبقي بعض المشركين ْارج الحجاز، فقد أيبقي بعض المشركين في  كال    

 اىػالحجاز مٌدةى ْبلفًة أبي بكرو، كالجواب عن ىذا يأتي بإذف اهلل، كالحديث على ظاىره كعموًمو.
كبأطراؼ العراؽ كاألردف من كبهذا يتبين لك أف جزيرة العرب ىي الجزيرة العربية المحاطة بثبلثة أبحر،     

 الشماؿ، كأف المراد من الحديث ىذه الجزيرة.
 كجود الصليبيين في جزيرة العرب فأمره بات في غاية الوضوح، كىو: كأما حقيقة   

 أنهم دْلوىا محتلين لمنابع النفط فيها. -
 أنهم دْلوىا كأسسوا قواعدىم فيها استعدادان للحرب الصليبية الجديدة. -
 م دْلوىا ليتجسسوا على المسلمين فيها، ْاصة أىل الحق كالجهاد.أنه -
 أنهم دْلوىا لحماية عمبلئهم طواغيت الجزيرة، من المد الجهادم القادـ . -

في مقاؿ نشرتو مجلة  –قائد الحملة األمريكية على العراؽ  –كقد صرح بهذه الحقيقة نورماف تشوار زكوؼ     
حزيراف/ يونيو الماضي أطاح عمل إرىابي بتسعة  ِٓ، كجاء فيو:" كفي  ـُٔٗٗ/ٕ/ُِيو إس تودام / في 

 عشر أمريكي من سبلح الجو األمريكي الذين يدافعوف عن مصالحنا في المملكة العربية السعودية.
كفي حين أننا ال نستطيع تحديد الفاعلين، فإننا نستطيع تخمين دكافعهم المتمثلة في تحطيم قرارنا بإبقاء     
 تنا بذلك الجزء الهاـ من العالم. كإيجاد إسفين بين الواليات المتحدة كالمملكة العربية السعودية.قوا
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اصة في المملكة العربية  –فنحن نجد عند فرنكلين ركزفلت اعترافا بمصالحنا األمنية في تلك المنطقة      ْك
 عامان. كىذه المصالح ىي: َٔكذلك قبل حوالي  –السعودية 

 إف صحة اقتصادنا مرتبطة بشكل مباشر بالخليج الذم يحوم ثلثي احتياطي العالم من النفط.أكالن:     
 ثانيان: إف االستقرار في المنطقة أساسي للمدل البعيد لمستقبل السبلـ العربي اإلسرائيلي.    
كالمتوسط بإفريقيا كآسيا كثالثنا: إف المنطقة تحوم مفاتيح عقد التواصل العلمي جوان كبحران كالتي تربط أكركبا     

 كالمحيط الهندم، كىي ْطوط مهمة جدا لمقدرتنا على استقباؿ كإرساؿ البضائع إلى تلك األماكن.
 كإف من أىم دركس حرب الخليج ىو أىمية الوجود بالقرب من المناطق الساْنة، فهذا يخدـ ىدفين ىما:    
 شكل كافر.ردع العدك عن الشركع في عمليات داْل منطقة محمية ب-ُ
 إف الوجود المتقدـ يسمح بتوفير ْيارم الحل العسكرم أك الدبلوماسي لؤلزمات.-ِ

، فإنو من المهم بقاء القوات األمريكية في السعودية، فهي دكلة صديقة، كىي ُُٗٗ، َُٗٗاليـو كما فيك     
ة لدعم قواتنا كمعداتنا التي نحتاجها الدكلة األىم في المنطقة التي تمتلك اإلرادة كالبنية التحتية كالمصادر المالي

 لحماية مصالحنا.
كلكن أعداء السبلـ يريدكف إْراجنا من الشرؽ األكسط، كأكلئك ىم: الدكؿ التي ترعى اإلرىاب كالجماعات     

 المناىضة للواليات المتحدة كالسعودية، كالمتعصبوف الدينيوف.
اصة اإلرىابيين الذين صنعوا كزرعوا القنابل التي قتلت كبالمقابل فإف لومنا يجب أف يتوجو لمن يستحقو     ، ْك

األمريكيين التسعة عشر، حيث يجب كشفهم كالتعامل معهم على نحو رادع كعبرة لكل من تسوؿ لو نفسو إتباع 
 أثرىم.

مت إف ىؤالء الجنود يدافعوف عن مصالح الواليات المتحدة األمريكية، كعلينا أف ندافع عن مصالحنا ما دا    
 المصالح موجودة.

 كيجب أال نسمح لئلرىابيين أك لعقلية التراجع أماـ المخاطر أف تسحبنا بعيدا عن سياستنا الوطنية".انتهى.    
األمريكية للنفط  قاؿ كزير الخارجية األمريكي السابق ) ىل ( ) لقد زادت حاجة كزارتي البحرية كالحربيةك     

 .السعودية( مريكي لؤلراضيالسعودم ، إضافة إلى حاجة الجو األ

ـ ) أف حماية النظاـ السعودم ىي مسئولية ُّْٗ ىػُِّٔالرئيس األمريكي ) ركزفلت ( عاـ كأعلن      
 .أمريكية (

في مذكراتو ) أصبحت اْلف مسألة من يسيطر على ما في الخيلج  (نيكسوف)الرئيس األمريكي السابق كقاؿ     
 .تاحان بيد من يسيطر على ما في العالم (األكسط ، تشكل مف العربي كالشرؽ
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ـ ) بأف منطقة الخليج ىي ُْٕٗ ىػُّّٗأعلن ) جوزيف سيسكو ( مساعد كزير الخارجية األمريكي عاـ ك     
 . ( المتحدة فيها مصالحها السياسية كاالقتصادية كاالستراتيجية الهامة جدان جدان  منطقة للواليات

أمريكا كأىدافها في  ويس ( نائب كزير الدفاع األمريكي ، كحدد مصالح) جيمس ن كفي الوقت نفسو صرح    
 : المنطقة فقاؿ إف أمريكا بحاجة إلى

 . العسكرية السوفيتية ضمن حدكدىا الحالية احتواء القوة -ُ
 . استمرار الوصوؿ إلى نفط الخليج -ِ
 . يهااستمرار حرية السفن كالطائرات األمريكية في التحرؾ من المنطقة كإل -ّ

تبدؿ الوجود البريطاني  كيشرح ) نيكسوف ( الرئيس األمريكي السابق مبدأه في مذكراتو فيقوؿ ) كبدالن من    
االعتماد على قول محلية كىي إيراف كالعربية  بوجود أمريكي مباشر ، عمدت الواليات المتحدة األمريكية إلى

لك عندما قمنا بتقديم المساعدات كالعوف العسكرم ، كقد للخليج ، كذ السعودية بالدرجة األكلى ، لتوفير أمنان 
 .( ـُٕٗٗىػ ُّٗٗالعمودين بشكل معقوؿ إلى أف انهار أحدىما كىو إيراف عاـ  سارت سياسة

الواليات المتحدة ىي اْلف الدكلة الوحيدة التي يمكنها حماية  إففي كتابو نصر ببل حرب )كقاؿ نيكسوف     
الكافي  ج الفارسي، كليس ىناؾ أية دكلة من دكؿ الخليج الموالية للغرب قوية بالقدرالخلي المصالح الغربية في

كينبغي لنا أف نعمل على أف يقـو بذلك، كما ال تتوافر ألم من حلفائنا األكركبيين القوة أك الرغبة فيلقياـ بذلك،ل
، ققنا تقدمان ىامان في ىذا المجاؿحالقوة األمريكية في الخليج، كقد  ين قدرتنا على إبرازسالجبهة العسكرية لتح

، كاعتمد مركزية ، كعزز الرئيس ريغاف كضعها بتحويلها إلى قيادةعالرئيس كارتر قوة االنتشار السري فقد أنشأ
المتحدة أف تتدْل في الخليج الفارسي  الكونجرس مليارات الدكالرات لقواتها ، كقاؿ يستحيل على الواليات

جوية في المملكة العربية السعودية كدكؿ الخليج األْرل  ة الحصوؿ على قواعدبدكف أف تتوفر لها إمكاني
 (.األصغر 

المتحدة  أف الوالياتبىػ ُُُْباكؿ ( في أكؿ شهر ربيع األكؿ لعاـ  كولنكصرح كزير الدفاع األمريكي )    
 انتهى.قاعدة في أكركبا نهائيان كنقلتها إلى الخليج َُٓأغلقت 

و دْلوىا بغير ما سبق لكاف إْراجهم منها كاجبان، فإف أبوا الخركج كاف قتالهم مشركعان ل كىم مع ىذاػ     
 لتطهير الجزيرة منهم كما أمر بذلك المصطفى صلى اهلل عليو كسلم.

( بعدما ساؽ  ّٔػ  ّٓ، ص  كتابو )ْصائص الجزيرة العربية العبلمة بكر أبو زيد في   قاؿ فضيلة الشيخ    
)) فهذه األحاديث في الصحاح ص على كجوب إْراج المشركين من جزيرة العرب ، قػاؿ  : األحاديث التي تن

أك صفتو ػ من االستيطاف كالقرار في جزيرة العرب ،  على أف األصل شرعا منع ي أم ّْ كافر و ػ مهما كاف دينو  نصّّ 
فليس لكافر دْوؿ  كبناءن على ذلك :ػ صلى اهلل عليو كسلم ػ إلى أمتو  يده ي النبعىهً  كأف ىذا الحكم من آْر ما
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كليس ، !امة لكافر بها فإف عقده فهو باطلكليس لئلماـ عقد الذمة لكافر بشرط اإلق، جزيرة العرب لبلستيطاف بها
إلى أف ، )للكافر المركر كاإلقامة المؤقتة بها إال لعدة لياؿ و لمصلحة كاستيفاء دين كبيع بضاعة كنحوىما

بها كفاره ، قرار ساكن كىو على الكفرإ يجوز  كألنو ال:(قاؿ  .(!منهم إال اإلسبلـ ي أك السيف يقبلي  فبل فإف كيجد ى
الشبهات في المسألة أكرد ما كتبو الشيخ الفاضل عبد العزيز العنزم فك اهلل أسره حيث  كللرد على بعض    

يقٌيده بوسيلةو من الوسائل، بل  كإْراج المشركين من جزيرة العرب، أمره من النبي صلى اهلل عليو كسلم لم قاؿ:
كاف قتلو كلم يخرج إال بالقتل  ىو مطلقه كالمقصود ْركجيهيم من الجزيرة، فإف كاف أمره بإْراجو من جزيرة العرب 

من امتثاؿ ذلك األمر، كإذا كاف لو شوكة كمنعة في ببلد المسلمين كاف معتدينا عليها يجب قتالو كجوبنا كليس 
 ، فثبتى أف إْراج المشركين بالقتاؿ كسيلة مباحةه أك كاجبةه، كىي من أنفع الوسائل لما على اإلباحًة فحسبي

يحصل بها من الردع للمشركين كالتخويف لهم من دْوؿ جزيرة العرب، كىذا ما رأيناه بعد تفجيرات الرياض، 
 خرج.حتى صار بعض الصليبيين يأمر بعضنا بالخركج كطلب مسؤكلوىم ممن ليس لوجوده ضركرة أف ي

، فأمَّا جهاد الطلب فإذا كرد األمر      كإْراج المشركين من جزيرة العرب بالجهاد يكوف جهادى طلبو كجهادى دفعو
على مشركين موجودين مقرّْين بالشرع أك مترككين على ما كانوا عليو في جاىليتهم قبل ذلك، كأما جهاد الدفع 

دْوليهيم فيها مخالفةن لصريح النهي، ال داْبلن في المسكوت فإذا دْل المشركوف الجزيرة بعد كركد األمر ككاف 
عنو قبل كركد النص، كذلك مثل قتالهم في أرضهم إف كانت أرضنا تحت أيديهم قبل اإلسبلـ، كاف قتالهم عنها 
كجهادىم فيها من جهاد الطلب، كإف كانت أرضنا دْلوىا بعد أف كانت بأيدم المسلمين كاف جهادىم فيها من 

لدفع، كأحكاـ االستدامة كالبقاء تختلف عن أحكاـ اإلنشاء كاالبتداء، كيثبت تبعنا كاستمرارنا، ما ال يثبتي جهاد ا
 أصبلن كاستقبلالن.

، كما      كإذا استبنتى ىذا التفريقى بين حالي إْراج المشركين من جزيرة العرب، ما يكوف جهاد دفعو كما ىو اليـو
بن الخطاب رضي اهلل عنو، ظهر لك بإذف اهلل السبب في تأْير عمر كأبي يكوف جهاد طلبو كما كاف زمن عمر 

بكرو إْراجىهم من الجزيرة العربية، ككوف ذلك مشركعنا لهما جائزنا، ألف جهاد الطلب يجوز تأْيره للمصلحة 
كجهاد  كالحاجة مع التزامو كالعـز عليو، كعدـ جوازه لمن كجدىم كقد دْلوا ابتداءن لدْولو في جهاد الدفع،

 الدفع ال يجوز تأْيره بحاؿو من األحواؿ، كاهلل أعلم.
، اجتمعت فيو عدة ميوجبات، فمع ْصوصية الجزيرة بوجوب إْراج      كإْراج الصليبيين من جزيرة العرب اليـو

المشركين منها، اجتمعت الموجبات العامة لجهاد الدفع، فدْوؿ المشركين بقوة لهم كشوكة موجب للجهاد في  
لد، كأفرادىم إذا دْلوا كلو ببل قوة كشوكة ببل إذف من المسلمين في أم بلدو غير الجزيرة مباحةه دماؤىم، كل ب

أما الجزيرة فيجب قتالهم فيها حتى يخرجوا ، كتخلية أجزاء من أرض المسلمين لهم ييقيموف فيها شعائر كفرىم 
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اذىم لها قواعد عسكرية موجب لجهادىم، موجب لقتالهم كإْراجهم، كقتالهم للمسلمين من ىذه األرض كاتخ
 ككل من ىذه يغلظ كيشتد إذا كاف في جزيرة العرب.

إنَّما جنح إلى تأكيل الحديث بهذا المعنى لمَّا رأل أفَّ من المشركين  قاؿ إفَّ جزيرة العىرب ىي الًحجازي، ػ كمن    
يفو عن أبي عبيدة عامر بن الجراح أفَّ من بقي ْارج الحجاًز كلم ييخرج، كقد ييستأنس لو بما ريكم بسند ضع

النبي صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: أْرجوا يهود أىل الحجاز من جزيرة العرب، كلكن الحديث ضعيف اإلسناد 
كاألحاديث الصحاح على ْبلفو، كلو سلم بصحتو فذكر بعض أفراد العاـ بحكم يوافق العاـ ال يستلـز 

شرفو، على أفَّ الحديثى أصلح في الداللة على نقيض ما استدؿ بو التخصيص، بل يحتملي إفراده ألىميتو ك 
المستدؿ، فقد فرؽ بين الحجاز كجزيرة العرب، كلم يقل أْرجوا يهود أىل الحجاز من الحجاز، بل قاؿ من 
جزيرة العرب، ثم إنو قد جاء في الحديث باإلسناد نفسو: أْرجوا يهود أىل الحجاز كأىل نجراف من جزيرة 

 كأىل نجراف ْارج الحجاز.العرب، 
     
 كأما من بقي في الجزيرة في غير الحجاز، فالقوؿ فيهم كالقوؿ فيمن بقي في الحجاًز:    
 إذا كاف كجودىم قبل األمر بإْراجهم، ككاف الشارع قد أقٌرىم من قبل؛ فإْراجهم من جنس جهاد الطلب.    
خالفين أمر اهلل ككصية رسولو صلى اهلل عليو كسلم؛ كإذا كاف كجودىم بعد األمر بإْراجهم، كدْلوا م    

 فإْراجهم من جنس جهاد الدفع.
كال ييشغَّب على ىذا بأٌف فعل الصحابة كاف إْراجىهم بغير الجهاد؛ فإف المراد إيضاح التفريق بين أحكاـ ػ     

كىي إْراج عدك يجب إْراجو  االبتداء كأحكاـ االستدامة، ثمَّ إفَّ العلة الموجبة للجهاد موجودة كقت الصحابة
من ببلد المسلمين، كلم ييقاتلوا ألفَّ الجهاد طلبنا كدفعنا قد يسقط كيكفي اهلل المؤمنين القتاؿ إذا رجع العدك عما 
قيوتل ألجلو، فيسقط تعين جهاد الدفع إذا رجع الصائل عن صيالو، كيسقط كجوب الطلب إذا أسلم الكافر أك 

 الفركع ليس ىذا محلَّها. بذؿ الجزية على تفاصيل في
فإذا تقرر أفَّ إبقاء الصحابة لمن أيبقي من المشركين كاف من جنس جهاد الطلب، فإفَّ جهاد الطلب ال يجب     

على الفور كما يجب جهاد الدفع، بل يجوز تأْيره لمصلحة أك ْوًؼ مفسدةو ييرجى أف تزكؿ قريبنا، كما يجوز 
، أك النشغاؿ إماـ المسلمين بأمرو نزؿ بو، أك نازلةو حلَّت بالمسلمين دكف تأْيره النشغاؿ عسكر المسلمين بف توحو

تعطيلو لو، كيجوز تأْيره لمصلحةو للمسلمين في بقاء ذلك العدكّْ سواء كاف بهدنةو أك بغيرًىا مع التزاـ قتالو كعدـ 
 استدامًة الهدنًة.
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، كلم يلبث بعد استقرار األمر كأبو بكرو الصديق رضي اهلل عنو كاف فترةى ْبلفًتًو م     ين كالرـك شغوالن بقتاؿ المرتدّْ
حتى قبضو اهلل، أما عمر فلما جاءه الثبت عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: أْرجوا المشركين من 

 جزيرة العرب أجلى اليهود من ْيبرى في القصة المعركفة.
ال بترؾ الفاركؽ لهم أك لغيرىم في غيرىا، إال حيثي كانت فبل يحتج أحد بترؾ الصديق لليهود في ْيبر، ك     

الحاؿ كاحدة بأف كانوا مستوطني األرض يسكنوف الديار من أكؿ األمر، بخبلؼ من كىرىد عليها بعد النهي، ككاف 
 دْوليوي انتهاكنا ألرض الجزيرة كاعتداءن عليها.

النهي، كمن دْلوا بعد النهي؛ زالت الشبهة  كإذا استباف ىذا األصل من التفريق بين الموجودين قبل     
 في احتجاج من احتج ببقاء بعض المشركين في الجزيرة بعد كفاة النبي صلى اهلل عليو كسلم.

كأما من احتج بمن دْل الجزيرة من بعد كأبي لؤلؤة المجوسي الَّذم ثبت باألسانيد الصحيحًة أنَّو كاف ػ     
كالرقيق من جملة أمواؿ المسلمين كليسوا كاألحرار في األحكاـ، كلذا أجاز كثيره مشركنا؛ فأبو لؤلؤة كاف رقيقنا، 

من أىل العلم كطأ األمة غير الكتابية كلم ييًجز أحده نكاحىها، كجوزكا االستعانة بالرقيق المشرؾ كاْتلفوا في 
منهما على الكافر كىي قيمتيوي، االستعانة بالمشرؾ الحر، كدية الرقيق المشرؾ كالمؤمن كاحدةه ال تزيد دية المسلم 

كغير ذلك من األحكاـ التي ييعامل فيها الرقيق من جهة كونو ماالن من جملة األمواؿ كال يينظر لدينو، كلو فيرض أفَّ 
ا من ىؤالء أيعتقى بعد أف دْل المدينة كانت حالو كحاؿ اليهود الذين كانوا في ْيبر كغيرىم، ممن دْل  كاحدن

، فبق  اؤه بعده استمراره كاستدامةه لما كاف أصلو مشركعنا، كليس إنشاءن كابتداءن لئلقامة كما ال يخفى.بسببو ميباحو
زعم أفَّ الحديث ال يقتضي قتالهم بل أمر من كمن أبرًد الشُّبىًو التي أيكردت على ىذا الحديث المحكم البيّْن     

! مع أفَّ األمر بإْراجهم باإلْراج، كزعموا بعد ذلك أفَّ الحديث ال يدؿ على القتاؿ ال  بالمنطوؽ كال المفهـو
، كالنص  لىطى بين المنطوؽ كالمفهـو ْى مطلقه لم ييقيَّد بوسيلةو ال باإلنذار كال بالقتاًؿ، كمن كتب ىذا االعتراض 

ما كاف  كالظاىر؛ فهو ال يدؿُّ على القتاؿ بنصًّْو، كلكنَّو داؿّّ عليو بمنطوًقًو الَّذم ىو مطلقه في اإلْراج، فكل
إْراجنا لهم كاف من داللًة المنطوًؽ، سواء اإلنذار أك القتاؿ، على أفَّ المخالفين في معنى ىذا الحديث ال 
، كلكنهم يركف أف القتاؿ لمن لم يكن لو اإلنذار كافينا، كىذا على فرًض  يخالفوف في أفَّ ْركجهم باإلنذار كاؼو

رل. أفَّ مناط قتاؿ المشركين في الجزيرة اليـو ىو  مجرد دْولهم جزيرة العرب بقطع النظر عن بقية العلل األْي
كمن الشبو الواىيًة التي أيكردىت على االستدالؿ بهذا الحديث، كاعتيرضى بها من نهض المتثاؿ أمر محمد     

رة صلى اهلل عليو كسلم كالقياـ بوصيتو: أفَّ المراد بالحديًث أْرجوا المشركين المحاربين للمسلمين من جزي
 العرب.

، كييؤمر بإْراجهم من كل بلدو للمسلمينى، فأم      كالمشركوف المحاربوف ييؤمر بقتاًلهم في كل مكافو ككل أرضو
ْصوصيَّةو لجزيرة العرب في ىذا الحكم؟! مع اتفاؽ العلماء كغيرىم من الموافق كالمخالف على أفَّ الحديث 
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ببلد، كاألحاديثي الصحيحةي عامَّة ال مخصّْص لها، كما ييدَّعى داؿّّ على ْصوصيَّةو لجزيرة العرًب دكف سائر ال
 اىػتخصيصها بو من بقاء بعض المشركين تقدَّـ الجواب عنو.

كأما قوؿ المؤلف]أف قتلهم يجر على المسلمين مفاسد عظمى على مستول األفراد كالجماعات كالدكؿ، كما     
 .ترتب عليو مفسدة أكبر حـر فعلو كما تقدـ بيانو[

فأقوؿ: إف إْراجهم من الجزيرة أمر من النبي صلى اهلل عليو كسلم يجب العمل بو، ىذا لو كاف كجودىم بغير     
 اعتداء كتسلط، فكيف إذا صاحب ذلك التسلط كاالعتداء؟

 ثٌم على المؤلف كأمثالو أف ال ينظركا إلى محيطهم كدكلهم فقط بل عليهم أف ينظركا إلى مصلحة األمة عامة،    
ف ينطلقوف من الجزيرة لضرب المسلمين في أفغانستاف كالعراؽ كغيرىا، كىم يديركف حربهم منها، الصليبيو  فهؤالء

كلو لم يرد األمر بإْراجهم من الجزيرة لكاف قتالهم كإْراجهم منها من أكجب الواجبات، ألنو حينئذو يكوف جهاد 
لمسلمين قتاؿ لنا، فكيف كقد اجتمع مع ذلك األمر دفع إذ ببلد اإلسبلـ بمنزلة البلد الواحد، كقتالهم ل

ضرب أرضو التي يعيش فيها لكي يسعى بعد ذلك بإْراجهم، ثٌم ما الذم ينتظره المؤلف كأمثالو ىل ينتظر أف تي 
 في قتالهم كإْراجهم؟

يوف بحماية أكى ال يكفيو أف أراضي المسلمين تحارب من كطنو، أكى ال يكفيو أف نفط المسلمين يسرقو الصليب    
 كالة أمره؟

ثٌم إٌف حربنا مع الصليبيين حرب شاملة الستنقاذ أراضي المسلمين كدفع العدك الصائل الذم استباح الببلد     
 كالعباد، كحربنا لهم في الجزيرة آكد الجتماع األمر بإْراجهم منها، كالعدكاف الصليبي عليها، كقتالنا لهم داْله 

 يادين.ضمن سلسلة جهادىم في كل الم
 كقتالهم في الجزيرة كانت فيو مصالح عديدة منها:    
ػ تكبيد العدك الصليبي ْسائر فادحة في رجالهم من المخابرات كالمفكرين كالمديرين لحرب     

 المسلمين.
 ػ ْركج عدد كبير منهم بعد العمليات المباركة.    
وؼ.      ػ بقاء من بقي منهم في رعب ْك
تشتيت مخططاتهم؛ فإف قواعدىم العسكرية كمستوطناتهم السكنية مليئة بالضباط كالمفكرين ػ ْلط أكراقهم ك     

 الذين يخططوف كيديركف ضرب المسلمين.
ػ إشغاؿ العدك بنفسو؛ ألف الحرب على العراؽ كأفغانستاف إنما تدار من ىذه المراكز كبقتالهم ينشغلوف كلو     

 جزئيان عن التركيز في مهامهم األساسية.
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اصة أىل الجزيرة على ْيانة الطواغيت حين زعموا أف الجيوش الكافرة ْرجت من الجزيرة      ػ إطبلع األمة ْك
 بعد حرب الخليج.

 ػ توسيع دائرة الحرب مع الصليبيّْين كإشغالهم عن كلّْ بلدو لهم فيو مصلحةه ببلدو آْر يتوقٌعوف فيو ىجمةن.    
اذه منهم شهداء، كالشهادة من مقاصد الجهاد، كما قاؿ النبي صلى اهلل عليو ػ تمحيص اهلل الذين آمنوا كاٌتخ    

 “.من ْير معاش الناس لهم، كذكر: مؤمن على فرسو، كلما سمع ىيعةن طار إليها يطلب الموت مظانَّو”كسلم: 
ركم عليهم ػ شفاء صدكر قوـو مؤمنين، كإذىاب غيظ قلوبهم )قاتلوىم يعٌذبهم اهلل بأيديكم، كيخزىم كينص    

 كيشف صدكر قوـو مؤمنين(.
ػ جرياف سٌنة اهلل الكونيَّة، بتمييز الخبيث من الطيب، كاستبانة الناس أفَّ حرص كثيرو من المنتسبين إلى العلم     

، أعظمي كأكبر من حرصهم على دماء المسلمين  يّْ المشتغلين بالفيتيا على األمن في ببلدىم، كالرفاه كالعيش الْر
فلم يحصل منهم لشيء من مآسي المسلمين ما حصل في تألُّمهم لما كقع بالصليبيّْين، ككذا أصوؿ  كأعراضهم،

الدين كالتوحيد، فهم إذا كيلّْموا عن تحكيم الطواغيت كتولّْي الكافرين، كالمستهزئين بالدين من الصحفيين 
يو، كلمَّا رغَّم اهلل أنف أمريكا كالعلمانيين كأمثالهم اكتفوا بكلمات ال تخرج من المجلس الذم ييخاطبوف ف

.  كأكليائها احمرَّت منهم أنوؼه
ػ ظهور حقائق القيم كالثوابت الشَّرعيَّة عند المنتسبين للعلم كالدين، فأسقط من كاف ينادم بالتثبت ىذا     

بخبر فاسقو  األصل، كصٌدؽ تهمةن تشهد على نفسها بالكذب، كتهمة التسعة عشر الساقطة، مع أنَّها ما جاءتو إال
على أحسن أحوالو، كزاد فرٌتب األحكاـ على أناس غائبين ما يدرم أفي األموات ىم أـ في األحياء، كلم يسمع 

 من المٌدعى عليو حرفنا كال اشترط بيّْنة.
ػ معرفة حقيقة الجيش كالغرض اٌلذم أيعدَّ من أجلو، فلم يتحرَّؾ قطُّ الستنقاذ بلد مسلم، أك للدفاع عن     

 ، كإنَّما تحرَّؾ حين تحرَّؾ في ْدمة مصالح األمريكاف.عرضو 
 

 
 
 
 



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

411 

 الشبهة الحادية عشرة
 أف بعض حكاـ المسلمين يحمي صركح الشرؾ من أضرحة كأكثاف تعبد من دكف اهلل

قاؿ المؤلف]كىذا فعل شنيع كإثم كجـر كبير سبب لذىاب الدنيا كالدين كتغلب الكفرة الكافرين على 
 لكن التأثيم الشديد شيء غير التكفير، كمن كفر بمثل ىذا فالرد عليو من أكجو: المسلمين،

أف ىناؾ فرقانِى بين تكفير النوع كالعين فبل يلـز من تكفير الفعل تكفير الفاعل، كىذا ما عليو محققوف  -ُ
رة أنو لم يشرع ألمتو : فإنا بعد معرفة ما جاء الرسوؿ نعلم بالضرك مبرزكف كاألئمة أبي العباس ابن تيمية إذ قاؿ: 

أف تدعو أحدان من األموات ال األنبياء كال الصالحين كال غيرىم ال بلفظ االستغاثة  كال بغيرىا كال بلفظ االستعاذة 
نو نهى عن كل ىذه األمور كأف إيشرع ألمتو السجود لميت كال لغير ميت كنحو ذلك، بل لم كال بغيرىا كما أنو 

 تعالى لكن لغلبة الجهل كقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأْرين لم يكن ذلك من الشرؾ الذم حرمو اهلل
 ُُٓتكفيرىم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء بو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم مما يخالفو ا.ىػ

أف من حمى الكفر لذاتو فهو كافر ألف الزمو رضاه كإقراره لو، أما إذا حماه لدافع آْر فهذا مع كونو  -ِ
كجرمان كبيران لكنو ليس كفران إذ ليس الزمو الرضا ثم ال دليل يدؿ على التكفير بحماية الكفر لغير ذاتو،كما  إثمان 

كما يدؿ على ىذا فعل الخلفاء الراشدين كىم ُِٓتبقى الكنائس شرعان  في األرض التي فتحها المسلموف صلحان 
ا فعلو الخلفاء الراشدكف فضبلن عن أف يكوف  بذلك ال يسمحوف ألحد أف يعتدم عليها كلو كاف ىذا محرمان لم

كفران فيتجلى لنا بهذا أنو ال يلـز من حماية الشرؾ كفر الحاكم بل البد من النظر إلى الدكافع لذا لم يلـز من 
حماية الكنيسة التي يزاكؿ فيها الشرؾ األكبر كفر الحاكم  فإذا كجدت كنيسة في أرض مسلمين فحماىا 

الرضا، فإف فعلو ال يوصف بالكفر فضبلن عن أف يكفر ألنو لم يحمها لذاتها كإنما ألمر السلطاف لدكافع غير 
 آْر[.

أقوؿ: قد سبق أف بينتي أف الحكم في الدنيا مبني على الظاىر، كبينتي أٌف من علم حكم الشيء كلم     
 يعلم عقوبتو فإف ذلك ال يسقط عنو العقوبة.

ؾ بها كالدفاع عنها كعن المشركين الذين يطوفوف حولها كفر في حٌد ذاتو ال كحماية القباب كالقبور التي يشر      
ألماكن الشرؾ كأىل الشرؾ، كانحياز إلى المشركين  يينظر فيو إلى نية فاعلو؛ ألنو حماية للشرؾ كالكفر، كحمايةه 

لرٌدة مع كجود كالدْوؿ في صفهم، كيدٌؿ على ذلك أٌف الصحابة رضي اهلل عنهم حكموا على مانعي الزكاة با
إلى معسكر المرتدين كاف حكمهم كاحد، كىذا إذا كاف في  انحازكالكن لما أناس بينهم لم يمنعوىا جحودان، ك 
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 صف فكيف بحماية األضرحة التي تعبد من دكف اهلل كالتي تناقض ال إلو إال اهلل من أصلها، كاالنحياز إلىالزكاة 
 م ؟المشركين كحمايتهم كحماية شركهم كمعبوداته

كحماية األضرحة الشركية كأىلها كإقرارىم على شركهم كعدـ منعهم داْل في حكم الطائفة الممتنعة عن     
بعض شرائع اإلسبلـ الظاىرة، كقد حكى شيخ اإلسبلـ اتفاؽ العلماء على كفر الطائفة الممتنعة عن بعض شرائع 

ض الصلوات المفركضات، أك الصياـ، أك الحج، أك فأيٌما طائفة امتنعت من بع اإلسبلـ الظاىرة فقاؿ رحمو اهلل:
، أك عن التزاـ جهاد  عن التزاـ تحريم الدماء، كاألمواؿ، كالخمر، كالزنا، كالميسر، أك عن نكاح ذكات المحاـر
الكفار، أك ضرب الجزية على أىل الكتاب، كغير ذلك من كاجبات الدين كمحرماتو التي ال عذر ألحد في 

يكفر الجاحد لوجوبها، فإف الطائفة الممتنعة تقاتل عليها كإف كانت مقٌرة بها، كىذا مما ال  جحودىا كتركها التي
أعلم فيو ْبلفان بين العلماء، كإنما اْتلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترؾ بعض السينن كركعتي 

و ذلك من الشعائر، ىل تيقاتل الطائفة الفجر ]أم سنة الفجر[ كاألذاف كاإلقامة، عند من ال يقوؿ بوجوبها كنح
الممتنعة على تركها أـ ال؟ فأٌما الواجبات كالمحرمات المذكورة كنحوىا فبل ْبلؼ في القتاؿ عليها، كىؤالء عند 

 .اىػالمحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة... فهم ْارجوف عن اإلسبلـ
الشرؾ، فكيف الحكم في الشرؾ كأماكن الشرؾ كأىل  فإذا كاف ىذا في بعض المحرمات التي ىي أْف من    

 ذلك بأف حماىا كحمى المشركين الشرؾ، كإذا كاف ىذا حكم الممتنع من إزالتها كإنكارىا فكيف بمن زاد على
 كشركهم؟

 ثٌم ىل يلتـز المؤلف ببلـز قولو فيمن يحمي كيحرس األصناـ كاألكثاف كيحارب من يسعى في أزالتها؟    
م أنو مسلم ثٌم بذؿ جهده ككقتو لحماية أصناـ الهندكس كأكثانهم كحراستها كقاؿ إنما أريد بذلك فمن زع    

 الماؿ فهل سيحكم عليو المؤلف بأنو عاصو كليس بكافر؟  أـ أٌف األضرحة كالقباب لها حكم آْر؟!
ها أك عندىا أنهم ال ثٌم ينبغي أف ييعلم أف الحكاـ كغيرىم الذين يحموف األضرحة كالقباب التي يشرؾ ب    

يحموف فقط تلك األضرحة بل ىم أيضان يحموف المشركين الذين يشركوف بها كيحموف الشرؾ الذم يحصل 
 عندىا، فما حكم من يحمي الشرؾ كأىلو كمكانو؟

كيحمي المستهزئين فيها حين  كرسولوكلو سألنا المؤلف ما حكم من يحمي األماكن التي ييستهزأ فيها باهلل     
 هزؤكف كىو بذلك يحمي الكفر كأىلو كمكانو؟يست
كما الفرؽ بين من يحمي األضرحة الشركية كالمشركين حين يشركوف، كبين من يحمي المستهزئين حين     

يستهزؤكف كيحمي أماكنهم، كىل ىناؾ استهزاء باهلل كسبّّ لو أعظم من الشرؾ بو، كإنزاؿ المخلوؽ الناقص منػزلة 
 من كل الوجوه؟الخالق العظيم الكامل 
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في بعض مؤلفاتو األْرل، كسأرفق  تكلكن ىذا التخبط ليس غريبان على المؤلف فإنو جاء بالطواـ كالضبلال    
في نهاية ىذا الرد كتابان في الرد على بعض ضبلالتو الشنيعة ليعلم من اغتٌر بو حقيقة منهجو كعقيدتو، نسأؿ اهلل 

 أف يردنا كإياه إلى الحق ردان جميبلن.
: ككذلك نكفر من قاـ بسيفو دكف ىذه َٔمحمد بن عبد الوىاب في رسائلو الشخصية، ص قاؿ الشيخ    

 ىػ. -المشاىد التي يشرؾ باهلل عندىا، كقاتل من أنكرىا كسعى في إزالتها ا
ؾ: كفي حمد بن عتيق رحمو اهلل في كتابو سبيل النجاة كالفكاؾ من مواالة المرتٌدين كأىل اإلشرا كقاؿ الشيخ    

 أجوبة آؿ الشيخ رحمهم اهلل لما سئلوا عن ىذه اْلية:} إنكم إذان مثلهم{.
قالوا: الجواب: أف معنى اْلية على ظاىرىا، كىو: أف الرجل إذا سمع آيات اهلل ييكفري بها كييستهزأ بها     

ى يخوضوا في حديث فجلس عند الكافرين المستهزئين بآيات اهلل من غير إكراه كال إنكار كال قياـ عنهم حت
غيره فهو كافر مثلهم كإف لم يفعل ًفعلهم؛ ألٌف ذلك يتضمن الرضا بالكفر، كالرضا بالكفر كفر.]سبيل 

 [.ٔٗالنجاة/ص
فكيف  فإذا كاف ىذا حكم من يجلس مع المشركين كالمستهزئين من دكف إكراه كال إنكار كال قياـ عنهم،    

 شركهم؟! مكاف شركهم كيحرس المشركين أثناء رسالحاؿ بمن يحرس شركهم كاستهزاءىم كيح
كما يدؿ على ىذا ُّٓكما تبقى الكنائس شرعان  في األرض التي فتحها المسلموف صلحان كأما قوؿ المؤلف]    

فعل الخلفاء الراشدين كىم بذلك ال يسمحوف ألحد أف يعتدم عليها كلو كاف ىذا محرمان لما فعلو الخلفاء 
وف كفران فيتجلى لنا بهذا أنو ال يلـز من حماية الشرؾ كفر الحاكم بل البد من النظر الراشدكف فضبلن عن أف يك

إلى الدكافع لذا لم يلـز من حماية الكنيسة التي يزاكؿ فيها الشرؾ األكبر كفر الحاكم  فإذا كجدت كنيسة في 
ن أف يكفر ألنو لم يحمها أرض مسلمين فحماىا السلطاف لدكافع غير الرضا، فإف فعلو ال يوصف بالكفر فضبلن ع

 لذاتها كإنما ألمر آْر[.
ىذا قياس مع الفارؽ فالكنائس التي كانت موجودة قبل دْوؿ الدكلة تحت حكم المسلمين يجوز إبقاؤىا كال     

لها بعد دْولهم تحت حكم المسلمين، مع أٌف الصحابة حين أبقوىا كانوا يعلموف أف النصارل يمارسوف ييتعٌرض 
كمع ذلك أبقوىا ال يتعرضوف لها ألٌف الكفار دْلوا تحت حكم المسلمين صلحان على أف يبقوا على  فيها الشرؾ

دينهم، كمحل عباداتهم ىي كنائسهم لذلك كاف من الشركط العمرية أال يظهركا شيئان من عباداتهم ْارج  
لشريعة أذنت في إبقاء كنائسهم، كىذا ىو حكم الشرع فبل يقاس ما أذف فيو الشرع بما منع منو الشرع، فا

الكنائس كالًبيىع ألىل الذمة الذين دْلوا تحت حكم المسلمين كدفعوا لهم الجزية، بينما األضرحة كالقباب التي 
على القبور ال يجوز بناؤىا ابتدءان كال إبقاؤىا، بل الشرع نهى عنها كحٌرمها أشٌد التحريم حتى كاف من آْر ما قاؿ 
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حديث لعنة اهلل على اليهود كالنصارل اتخذكا قبور أنبيائهم مساجد( كفي قبل موتو:) النبي صلى اهلل عليو كسلم
جابر في صحيح مسلم نهى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف يجٌصص القبر أك ييبنى عليو، كفي صحيح مسلم 

 عليو كسلم: أال تدع عن أبي الهٌياج األسدم قاؿ: قاؿ لي عليه أال أبعثك على ما بعثني عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل
 تمثاالن إال طمستو كال قبران مشرفان إال سٌويتو.

فالذم يحمي الكنائس الجائز بقاؤىا ليس كالذم يحمي القباب كاألضرحة الواجب إزالتها، فإٌف ىذا من باب     
، كالمشركع بالممنوع، فيا سبحاف اهلل كم يجرُّ الهول على صاحبو من الزل  ل كالعمى.قياس الجائز بالمحـر

ىذا في الكنائس التي يجوز إبقاؤىا ألٌف أىلها دْلوا تحت حكم المسلمين صلحان كأٌدكا الجزية، أما الكنائس     
التي تبنى اْلف في ببلد المسلمين فإنو يجب إزالتها كىدمها كال يجوز إبقاؤىا، كمن يحميها كيحرسها فهو كافر 

 مرتد.
كمنها: أنو ال يجوز إبقاء  –في غزكة الطائف  –رحمو اهلل: كقاؿ في الهدم عبد الرحمن أبا بطين قاؿ الشيخ     

مواضع الشرؾ كالطواغيت، بعد القدرة على ىدمها، كإبطالها يوما كاحدا؛ فإنها شعائر الكفر كالشرؾ، كىي من 
 أعظم المنكرات، فبل يجوز اإلقرار عليها بعد القدرة البتة.

على القبور التي اتخذت أكثانا، كطواغيت تعبد من دكف اهلل، كاألحجار التي كىكذا حكم المشاىد التي بنيت     
تقصد بالتعظيم كالتبرؾ كالنذر كالتقبيل، فبل يجوز إبقاء شيء منها على كجو األرض، مع القدرة على إزالتها، ككثير 

 .[َٗ،صُِر السنية،جمنها ًبمٍنزلة البلت كالعزل، كمناة الثالثة األْرل، بل أعظم، كاهلل المستعاف.]الدر 
**************************************************** 

 إلى هنا انتهى كتاب عبد العزيز الريس والرد عليه

كلكن ىناؾ مسائل لم يذكرىا المؤلف كىي من األىمية بمكاف فأحببتي أف أكردىا،مبالغة في اإليضاح     
 كىذه المسائل ىي: ،كالتبيين

قتاؿ رجاؿ المباحث أك قوات األمن التي تداىم المجاىدين أك تصوؿ عليهم لكي األكلى/ حكم     
 تقتلهم أك تأسرىم كتسلمهم للطواغيت.

 الثانية/ حكم اغتياؿ الزنادقة كالمرتدين كالعلمانيين كنحوىم.    
 الثالثة/ حكم العمليات االستشهادية.    
 الرابعة/ حكم االستعانة بالكفار.    
 اشتراط الراية في جهاد الدفع. الخامسة/    
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 المسألة األكلى
حكم قتاؿ رجاؿ المباحث أك قوات األمن التي تداىم المجاىدين أك تصوؿ عليهم لكي 

 تقتلهم أك تأسرىم كتسلمهم للطواغيت.
 كلبياف حكم ىذا األمر أكرد ما كتبو الشيخ الفاضل عبد العزيز العنزم فك اهلل أسره حيث قاؿ:    
، كطواغيت الجزيرة كفرةه مرتٌدكف بأدلةو ال يستطيع ا     لكافر يجوز ابتداؤه بالقتاًؿ فضبلن عن دفًعًو إذا صاؿى

 .االمخالف دفعها أك الجواب عنه
زؿ بإسبلمهم، فإف جنود السلطاف المسلم يعاملوف معاملة الصائل إف أرادكا االعتداء على النفس أك ػكعلى التن    

اهلل عنو قاؿ: جاء رجل إلى النبي صلى اهلل  رضيل ذلك: ما أْرجو مسلم عن أبي ىريرة الماؿ أك العرض، كدلي
عليو كسلم فقاؿ: يا رسوؿ اهلل أرأىيت إف جاء رجل يريد أْذ مالي؟، قاؿ: )فبل تعطو مالك(، قاؿ أرأىيت إف 

تو؟ قاؿ: )ىو في النار(، قاتلني؟ قاؿ: )قاتلو(، فاؿ: أرأيت إف قتلني؟ قاؿ: )فأنت شهيد(، قاؿ: أرأيت إف قتل
كالحديث داؿّّ على العمـو من كجوهو، منها ترؾ االستفصاًؿ في مقاـ االحتماؿ، كىذا منٌزؿه منزلة العمـو في ”

، ككبل ىذين مفيده للعمـو ، كىو أيضنا نكرةه في سياؽ استفهاـو  “.المقاؿ، كمنها أفَّ قولو رجله نكرةه في سياؽ شرطو
بن  سة بن أبي سفياف ككاف كالينا لمعاكية رضي اهلل عنو أف يجرم عين ماءو في أرض عبد اهلللمَّا أرادى عنب”ككذلك 

ليوصلها إلى أرض عنبسة، أبى عبد اهلل، كركب ىو كغلمانو كقاؿ كاهلل ال تخرقوف حائطنا حتى ال يبقى منَّا  عمرك
و من النبي صلى اهلل عليو كسلم: )من أحد، كلمَّا كلَّمو ْالد بن سعيد بن العاص في ذلك احتجَّ عليو بما سمع

قيتل دكف مالو فهو شهيده(، فهذا فهم صحابيٍّ كعملو بالحديث كىو موافقه لعمومو الَّذم ال ميخصّْص لو كلم يينقل 
 “.ْبلفيو عن غيرًه من الصحابة

كالطعن في التشكيك في حديث عبد اهلل بن عمرك كأنٌو لم يكن في مواجهة سلطاف، كقد أراد بعض الناس     
 القصة كاللفظ الذم أكردتيو.

، ففيو قصَّةه، كنصّّ مرفوعه، كقد ثبت من القصة في مسلم كغيره قوؿ الراكم: لما كاف بين عبد      فأمَّا الحديثي
اهلل بن عمرك كعنبسة بن أبي سفياف ما كاف تيسرا للًقتاؿ، فذكر الحديث كاستدالؿ عبد اهلل بن عمرك بو في ىذا 

ولو ما كاف: اْتصار من بعًض ركاًة الحديًث للقصًة، كقد جاء مفصبلن في ركاياتو غير ىذه الركاية الموضع، كق
 تأتي بإذف اهلل.

كمن اللفظ الثابت في صحيح مسلم: يظهر أفَّ عنبسة أراد العدكاف على شيءو من ماؿ عبد اهلل بن عمرك،     
لحديث، كعنبسة كاف كاليى معاكيةى على الطائف كمكَّة، قاؿ فأراد عبد اهلل أف ييقاتل دكنو، كحين حوجج استدؿَّ با

كأشار بقولو: )ما كاف( إلى ما بٌينو حيوة في ركايتو المشار إليها؛ فإف أكلها أف ”الحافظ ابن حجر في فتح البارم: 
قو ليػيجرم عامبلن لمعاكية أجرل عيننا من ماء ليسقي بها أرضان، فدنا من حائط ْلؿ عمرك بن العاص فأراد أف يخر 
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العين منو إلى األرض؛ فأقبل عبد اهلل بن عمرك كمواليو بالسبلح كقالوا: كاهلل ال تخرقوف حائطنا حتى ال يبقى منا 
أحد، فذكر الحديث، كالعامل المذكور ىو عنبسة بن أبي سفياف كما ظهر من ركاية مسلم، ككاف عامبلن ألْيو 

طائف، كامتناع عبد اهلل بن عمرك من ذلك لما يدْل عليو من على مكة كالطائف، كاألرض المذكورة كانت بال
 “.الضرر

المشار إليها ىي ركايتو الحديث عن أبي األسود عن عكرمة عن  -كىو ابن شريح المصرم  -كركاية حيوة     
 عبد اهلل بن عمرك بن العاص التي أْرجها الطبرم فيما ذكر الحافظ في الفتح، كإسنادىا على شرط الصحيح إف

 صحَّ إلى حيوةى.
كقد أْرج المزّْم الحديث بإسناده إلى سيعير بن الخمس عن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي     

طالب عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد اهلل بن عمركو بو، كذكر في القصة: أفَّ معاكية )بدؿ عنبسة(، كقد أْطأ 
 -أْي أبيو ألمو  -كاه الثورم كغيره عن عبد اهلل بن الحسن عن عمو سعيره في إسناد ىذا الحديث، كصوابو ما ر 

 إبراىيم بن عبد اهلل بن طلحة عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص.
كظاىره من ىذه الركايات أفَّ معاكية رضي اهلل عنو أراد أف يأْذ األرض، كأمر أْاه عنبسة كىو كاليو على مكة     

مرك بن العاص رضي اهلل عنو ما كاف، كىو ما جاء صريحنا فيما ركاه عبد الرزاؽ بأْذىا، فكاف من عبد اهلل بن ع
عن معمر عن أيوب عن أبي قبلبة قاؿ: أرسل معاكية بن أبي سفياف رضي اهلل عنو إلى عامل لو ليأْذ الوىط فبلغ 

 ذلك عبد اهلل بن عمرك فلبس سبلحو.. فذكر الحديث، كىذا مرسل جيد اإلسناد.
د على ثبوت القصة مفصلَّةن ركايةي من ركل الحديثى بغير القصَّة، فإفَّ من عادة كثيرو من ركاة الحديث، كال ييور     

كمن صنَّف في المسندات ْاصَّةن االْتصار، كاالقتصار على المتن المرفوع من الحديث في الغالب، كقد اشتيهر 
إالَّ المرفوع، كمثل ىذا ال ييًعلُّ بو الحذَّاؽ  بهذا بعض الحفاظ كشعبة بن الحجاج، فكانوا ال يرككف من الحديث

في الصناعًة، ْصوصنا كالقصة مشاره إليها في المتن، مشتهرةه كال بٌد في ذلك الوقت، كقد ريكيت من غير كجوو، 
 كركاياتها متوافقةه غير متعارضةو.

كبحضرة سائرىم يريد قتاؿ قاؿ ابن حـز في المحلى: فهذا عبد اهلل بن عمرك بن العاص، بقية الصحابة،     
عنبسة بن أبي سفياف عامل أْيو معاكية أمير المؤمنين إذ أمره بقبض الوىط، كرأل عبد اهلل بن عمرك أف أْذه منو 
، كرأل عبد  غير كاجب، كما كاف معاكية رضي اهلل عنو ليأْذه ظلمنا صراحنا، لكن أراد ذلك بوجوو تأكَّلو ببل شكٍّ

 بحقٍّ، كلبس السبلح للقتاًؿ، كال مخالف لو في ذلك من الصحابة رضي اهلل عنهم. اهلل بن عمرك أف ذلك ليس
نػىهيمىا فىًإفٍ      ًإٍف طىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنينى اقٍػتىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ بػىغىٍت  ثم استدؿَّ ابن حزـو للمسألة بقولو تعالى: )كى

رىل فػىقىاتًليوا الَّ  ٍْ اىيمىا عىلىى اأٍلي ، مع نص الفقهاء ًإٍحدى ًتي تػىٍبًغي حىتَّى تىًفيءى ًإلىى أىٍمًر اللًَّو( كلم يفرَّؽ بين حاكمو كمحكوـو
 على أٌف من ْرج على السلطاف ييسأؿ فإف ذكر مظلمة كشفت، أك شبهةن أيزيلت.
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ـ يكثر أف كىو استدالؿه قومّّ، من جهة عمـو الحكم كال مخصص، كمن جهة أفَّ الصورة التي كرد فيها العمو     
تكوف مع سبق كالية ألمير فئةو على الفئتين جميعنا؛ فبل ييمكن أف تيخرج ىذه الصورة من لفظ العمـو مع كثرة 

في قتالهم لعلي بن أبي طالب  -مخطئين  -كقوعها، كمن أقول الوجوه في ىذا فعل عائشة كطلحة كالزبير 
ا في الفئة الباغية ال في كونهم رأكا قتاؿ الفئة الباغية، رضواف اهلل عليهم جميعنا، كقد أْطؤكا في ظنهم أف عليِّ 

كقد قاتلوا السلطاف في ْركجهم ذلك، ككذلك فعل معاكية في قتالو لعلي كمن كاف مع معاكية من الصحابة رضي 
لي اهلل عن الجميع، فهؤالء الصحابة رأكا قتاؿ كلي األمر لما ظنوه ىو الباغي، كلم ييذكر اْتبلؼه في حكم قتاؿ ك 

األمر الباغي، كإنَّما كاف الخبلؼ في الحق مع من ىو؟، كلو كانت مقاتلة كلي األمر ال تجوز كلو كاف باغينا النتهى 
الخبلؼ بين الصحابة بهذا: إمَّا أف يكوف عليّّ مصيبنا فيلزمهم النزكؿ لحكمو، كإمَّا أف يكوف مخطئنا فبل يجوز 

 إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. -فيما نعلم–اهلل، كال نسبوه لهم مقاتلتو، كلكنهم ما فهموا ىذا من دين 
، فحديثه صحيحه، كليس فيو إالَّ أف السمع “تسمع كتطيع كإف أْذ مالك كضرب ظهرؾ”كأمَّا حديث:     

كالطاعة لئلماـ ال تسقط بجوره كظلمو، كإف بلغ ذلك أْذ الماؿ كضرب الظهر، فإف كاف المخالف يفهم أفَّ 
السمع كالطاعة في أْذه للماًؿ كضربو للظهر، فأكؿ ما يلـز على ىذا أنَّو يجب عليو إف طلب منو  المراد

السلطاف ما طلب من الماؿ ظلمنا كجورنا أفَّ عليو االمتثاؿ كجوبنا، كأف يسعى بنفسو إلى السلطاف كيناكلو مالو، 
مر ْاصة، ككذا إف طلبو ليضربو، فليس لو ألمر النبي صلى اهلل عليو كسلم بالسمع كالطاعة لئلماـ في ىذا األ

، كيكوف كاجبنا عليو إعانة  االمتناع عنو بشيءو، كال الفرار منو أك التهرب عن طاعتو كالخركج عن أمره بأمّْ طريقو
 السلطاف على ظلمو لو، كيحـر عليو أف يفر كال يمكن السلطاف من مالو أك ظهره.

نس بن مالكو في كتاب أبي بكر الصديق رضي اهلل عنو إلى عمالو كقد ثبت في صحيح البخارم من حديث أ    
بسم اهلل الرحمن الرحيم، ىذه فريضة الصدقة، التي فرض رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على ”في الصدقات:

 “.المسلمين، كالتي أمر اهلل بها رسولو، فمن سيئلها من المسلمين على كجهها فلييعطها، كمن سئل فوقها فبل يعط
فإف كاف المخالف ال يرل أفَّ المراد في الحديث السمع كالطاعة في أف يأْذ السلطاف مالو بغير كجو حق،     

كأف يجلد ظهره لغير موجب شرعي، كلكن رأل أفَّ مجرَّد مدافعة السلطاف ْبلؼه لما أيمر بو من طاعتو، بخبلؼ 
دافىع عن شيءو من الحيرمات البٌتة، كلو أراد عرض الرجل لم الفرار منو كتغييب الماؿ عنو؛ فيلزمو أفَّ السُّلطاف ال يي 

يكن لو أف يدفعو كال بيده، بل كلو أرادت المرأة الشريفة العفيفة أف تمتنع منو لم يكن لها ذلك إال بالفرار، كليس 
مختصِّا بإماـ لها أف تدفعو بيدىا ألنَّو كليُّ أمر المسلمين، كإذا التـز ىذا في السلطاف، فلييعلم أنَّو ليس 

المسلمين، كالسلطاف الذم ليس فوقو سلطاف لبشر، بل ىو يشمل كل صاحًب كاليةو على كاليتو، ككل ككيلو 
ألميرو في أمرو من األيمور، باعتبار نيابتهم للسلطاف، ككوف مقاتلة الواحد منهم كمقاتلة السلطاف الَّذم أنابو، فيحـر 

سو عن عرضو، كال يجوز لو أف يزيد عن نهيو بالكبلـ، أك الفرار منو إف أف يدفع الموٌظف مديرهي، كالمرؤكس رئي
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استطاع، فإف لم يستطع الفرار، لم يجز لو أف يدفع عن عرضو بيده، ككذلك الموظفة عند رئيًسها، متى كاف 
ؿ الذم الرئيس كالمرؤكس في كل ذلك موظفنا حكوميِّا، كإنَّما استطردتي في ىذا البلـز لبياف شناعة ىذا القو 

 اجتمعت أدلة الشرع كالعقل كالفطرة السويٌة في دفعو.
كالقوؿ الَّذم قيلناه ىو ما دؿَّ عليو الكتاب فيما ييفهم من آية البغاًة، كفي عموماتو كثيرةو، كما دلت عليو السنة     

العاص، كىو ، كبو فهم الحديثى عبد اهلل بن عمرك بن “كإف جلد ظهرؾ كأْذ مالك”في الحديث المتفق عليو: 
راكم الحديًث، كىو صحابيّّ، بل من علماء الصحابة ككاف غزير العلم كما قاؿ المزّْم في ترجمتو من تهذيب 

 الكماؿ، كاشتهرت الواقعة كلم يينكرىا أحد من الصحابة كال التابعين، كفقهاء الصحابة يومئذو متوافركف.
بن عمرك كمن كافقو من الصحابة كالتابعين في ذلك  فمن سأؿ عن سلفو في فهم الحديث، فحسبك بعبد اهلل    

 العصر، كمن سأؿ عن عالمو فحسبو عبد اهلل بن عمرك كمن كافقو من العلماء في كقتو.
: كالمقصود من حديث )اسمع كأطع كإف ضرب ظهرؾ كأْذ مالك( جمعان مع حديث )من قتل دكف      ]قلتي

لو حصل أٌف الحاكم أْذ ماؿ رجلو أك ضرب ظهره فإٌف ذلك  مالو فهو شهيد، من قتل دكف دمو فهو شهيد(:أنو
ال ييبيح للرجل أف يخرج عليو كينزع يده من طاعتو في المعركؼ، ىذا فيما قد حصل كانتهى، فإنو صلى اهلل عليو 

، كلم يقل: إف أراد أْذ مالك أك أراد ضرب ظهرؾ.  كسلم قاؿ:)كإف ضرب ظهرؾ كأْذ مالك( كىذا فعله ماضو
كاف الحاكم يريد أْذ مالو أك ضرب ظهره فلو أف يمتنع كيدفع عن نفسو كمالو، كيدٌؿ عليو حديث أبي أما إف  

ىريرة السابق: أرأيت إف جاء رجل يريد أْذ مالي؟ قاؿ صلى اهلل عليو كسلم:)فبل تعطو مالك( قاؿ أرأيت إف 
إف قتلتو؟ قاؿ:)ىو في النار( ركاه  قاتلني؟ قاؿ:)فقاتلو( قاؿ: أرأيت إف قتلني؟ قاؿ:)فأنت شهيد( قاؿ أرأيتٌ 

، م يريد أْذ مالو ىل ىو الحاكم أـ غيرهمسلم، فالنبي صلى اهلل عليو كسلم لم يستفصل من السائل عن الذ
كترؾ االستفصاؿ في مقاـ االحتماؿ ينزؿ منزلة العمـو في المقاؿ، كذلك لم يقٌيد النبي صلى اهلل عليو كسلم 

ال يكوف حاكمان، كإذا جازت مقاتلة من يريد االعتداء على الماؿ على الرغم من جواز  مشركعية مقاتلة الصائل بأف
بذؿ الماؿ ابتداءن، فكيف بمن يصوؿ على المجاىدين لتسليمهم للطواغيت ليفتنوىم عن دينهم فجواز ىذا من 

 .باب أكلى[
َّْر الحديث عنها مع تعٌلقها بمسأل كىنا     ًة دفًع الصائل؛ فقد استدؿَّ البعض على شيبهة مشهورة رأيتي أف ال ييؤ

منع دفع الصائل من رجاؿ المباحًث، بما ذكره ابن المنذر حين قاؿ: كأىل العلم كالمجًمعين على استثناء 
 السلطاف مما جاء في دفع الصائل.

فر يجوز ابتداؤه كأكؿي ما ييقاؿ في ىذه الشبهة: أفَّ محٌل كبلـ ابن المنذر السلطاف المسلم ال الكافر، كالكا    
، كطواغيت الجزيرة كفرةه مرتٌدكف بأدلةو ال يستطيع المخالف دفعها أك الجواب  بالقتاًؿ فضبلن عن دفًعًو إذا صاؿى

 عنها.
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: إفَّ ابن المنذًر متساىل في حكاية اإلجماًع، كذلك معركؼه عنو فبل يكاد يسلمي نصفي ما      كييقاؿ بعد ذلكى
جماعات التي يحكيها ما فيو ْبلؼه مشهوره، كال ييمكن تقديم إجماعو يحكيو ابن يحكيو من إجماعات، كمن اإل

المنذًر على عمـو الحديث حين جاء رجله إلى النبي صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ: أرأيت إف جاءني رجله يريد أْذ 
هو، منها ترؾ االستفصاًؿ مالي؟ قاؿ: فبل تعطو، قاؿ: فإف قاتلني؟ قاؿ: فقاتلو، كالحديث داؿّّ على العمـو من كجو 

، كىو أيضنا  في مقاـ االحتماؿ، كىذا منٌزؿه منزلة العمـو في المقاؿ، كمنها أفَّ قولو رجله نكرةه في سياؽ شرطو
. ، ككبل ىذين مفيده للعمـو  نكرةه في سياؽ استفهاـو

ابن المنذر معركؼه بتساىلو في فالعمـو الظاىر الَّذم ىو بهذه المنزلًة، ال ييعترض عليو بإجماع ابن المنذر، ك     
 حكاية اإلجماع، ىذا لو كاف حكى اإلجماع صريحنا، فكيف كىو يقوؿ كالميجمعين، كلم يجعلو إجماعنا؟

كلو تينٌزؿ مع الخصم كفيرض جدالن أفَّ االستثناء الَّذم ذكره ابن المنذر صحيحه، كأفَّ قولو كاإلجماع كحكايتو     
اتو مقبولةه ييستدؿُّ بها على تخصيص الحديًث، كأفَّ اسم السلطاف يشمل المسلم اإلجماع الصريح، كأفَّ إجماع

كالكاًفر، لو سيلّْم بكلّْ ىذا كأعرضنا عن عمـو الحديث، كعن عمل عبد اهلل بن عمركو رضي اهلل عنو الَّذم لم 
 ييخالفو أحده من الصحابة.

لسلطاف العدكاف على ماًلًو، كال يقوؿ أحده بمثل ذلك في لو تينزّْؿ في كلّْ ىذا؛ فمحلُّو كال ريبى من أراد ا    
عرًضًو، كأىل العلم حين فٌرقوا بين العرض كالماؿ في كجوب الدفع في األكَّؿ كجوازه في الثاني دكف كجوبو على 

ًس، فإف جازى األصٌح، علَّلوا ذلك بأفَّ الماؿ يجوز بذليوي ابتداءن بخبلؼ العرض، كىذه العلَّة بعينها موجودةه في النف
لو الدفعي عن الًعرًض الَّذم ال يجوز بذلو كلو كاف الصائل سلطاننا، فإفَّ الدفع عن النفًس جائزه ألنَّها كالعرض ال 
يجوزي بذليها ابتداءن، كلوال النصوص في الباب لقيلى بوجوًب الدفع عن النفًس كما ييدفع عن العرض، كلكنَّ 

 وب لعلَّةو أطاؿ الفقهاء الكبلـ فيها.النصوص فرَّقت بينهما في حكم الوج
ىذا كالصواب كما تقدَّـ أفَّ كبلـ ابن المنذر في السلطاف المسلم دكف الكافر، كىو غيري مسلَّمو حتَّى في     

 السلطاف المسلم بل عمل الصحابي كعمـو الحديث داؿّّ على مشركعيَّة دفع الصائل كلو كاف سلطاننا.
صياًؿ سلطافو كافرو على رعيَّتو، أمَّا الحاؿ في ببلد الحرمين مع المجاىدين، فهو صياؿه  كىذا كلُّو مفركضه في    

، كعمل حثيثه دؤكبه على استئصاؿ المجاىدينى  من الصليبيين كعمبلئهم على شوكًة المسلمين كقٌوة اإلسبلـً
 د الحرمين.برٌمًتًهم، كأقٌل أحواًلو اعتقالهم سنين طويلةن لرعايًة أمًن الصليبيين في ببل

الدفاع كما أنَّو في حقّْ المجاىدين العاملين ْاصة، صياؿه من كافرو على الجهاًد في سبيًل اهلًل نفًسو كجزءه من     
من ْرج المجاىدكف لجهاًدًه أصبلن، كجمعوا ما جمعوا إلقامة أحكاـ اهلل فيو، فما الفرؽي بين الصائل عليو ع

قبلى مجٌمعاتًهم، كالصائًل عليًو كىو يعدُّ العدَّةى لذلك؟ أك للذىاب للجهاد في ليحوؿ بينو كبين الصليبيين إذا است
 سبيل اهلل في العراًؽ كغيرًىا من ثغور اإلسبلـ؟
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 ن طيًلبوا من السلطاف لم يقاتلوه!كقد يقوؿ البعض إف عددان من األئمة حي    
حن ال نقوؿ إفَّ االستئسار للكافر محٌرـه في من لم ييقاتل من األئمَّة حين سيقوا إلى السجوف فن فنقوؿ:    

، كقتالو مشركعه جائزه.  األصًل، فضبلن عن الحاكم الجائر كقتذاؾ، كإنَّما نقوؿ إفَّ االستسبلـ لو غير كاجبو
     ، ، كقتالهم يدؿُّ عليو كلُّ دليلو كىذا في السلطاف المسلم، أمَّا الطواغيتي فبابهم غير ىذا، كأمرىم مختلفه

ا، يوحد اهلل كيحٌكم شريعتو،  كتشهد بو كلُّ بٌينةو، كما ذكرناه ىنا لبياف حكم دفع الصائل حين يكوف سلطاننا مسلمن
 فكيف بالصائل الكافر المرتٌد ردَّةن غليظة؟!

******************* 
 المسألة الثانية

 حكم اغتياؿ الزنادقة كالمرتدين كالعلمانيين كنحوىم
ل مفاجئ تنفذ ضد ىدؼ معين معاد بغرض كف أذاه عن المسلمين أك بغرض ردع االغتياؿ: ىو عملية قت    

 غيره من المجرمين.
كقد أمر اهلل سبحانو المؤمنين أف يترصدكا الكافرين المحاربين كيقتلوىم، كأمر النبي صلى اهلل عليو كسلم      

 .باغتياؿ عدد من رؤكس الكفر الذين آذكا اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم
كاغتياؿ رؤكس الكفر كالنفاؽ كالزندقة أنفع كأقل ضرران من إعبلف الحرب كاالصطفاؼ للقتاؿ كفيما يلي نذكر     

 بعض األدلة على جواز االغتياؿ كمشركعيتو.
ْيذيكىيٍم كىاٍحصيريكىيٍم الدليل األكؿ     ٍدتيميوىيٍم كى كىاقٍػعيديكا لىهيٍم كيلَّ :قوؿ اهلل تعالى: )فىاقٍػتػيليوا اٍلميٍشرًًكينى حىٍيثي كىجى

مىٍرصىدو(  ففي ىذه اْلية إشارة إلى ذلك قاؿ القرطبي رحمو اهلل : )كىاقٍػعيديكا لىهيٍم كيلَّ مىٍرصىدو( أم اقعدكا لهم في 
 ة حيث ييرصدكف كىذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة( أ ىػ،موضع الغرٌ 

بمعنى أنو ال يشترط دعوتو على الخصوص من قبل العامة دعوة أم لمن بلغتو ال” قبل الدعوة“كقوؿ القرطبي     
كىذه اْلية )كىاقٍػعيديكا لىهيٍم كيلَّ مىٍرصىدو( فيها دليل على فإذا بلغتو الدعوة إلى اإلسبلـ فلم يستجب جاز اغتيالو 

 تجسس على العدك .مشركعية الرصد كاالستطبلع كال
بعة: قولو )كاقعدكا لهم كل مرصد( قاؿ علماؤنا: في ىذا دليل على قاؿ ابن العربي رحمو اهلل :)المسألة السا    

 جواز اغتيالهم قبل الدعوة(أ.ىػ.
كالمقصود من قولو: قبل الدعوة أم الدعوة الخاصة، بمعنى أنو إذا بلغتو الدعوة العامة كلم يستجب جاز     

 اغتيالو كال يلـز دعوتو ألف الدعوة قد بلغتو.
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أم ال تكتفوا بمجرد كجدانكم لهم بل  (: )كقولو كاحصركىم كاقعدكا لهم كل مرصدو اهللكقاؿ ابن كثير رحم    
اقصدكىم بالحصار في معاقلهم كحصونهم كالرصد في طرقهم كمسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع كتضطركىم 

 إلى القتل أك اإلسبلـ(أ.ىػ
اهلل قاؿ صلى اهلل عليو كسلم من لكعب بن  عن جابر بن عبدف، : قصة مقتل كعب بن األشرؼالدليل الثاني    

األشرؼ فإنو آذل اهلل كرسولو فقاـ محمد بن مسلمة فقاؿ يا رسوؿ اهلل أتحب أف أقتلو قاؿ نعم قاؿ : فأذف لي 
قاؿ صلى اهلل عليو كسلم قل: فأتاه محمد بن مسلمة فقاؿ من ىذا الرجل )يقصد النبي صلى اهلل ، أف أقوؿ شيئا

ألنا صدقة كقد عنانا كإني قد أتيتك استحلفك .. قاؿ: كأيضان كاهلل لتملُّنو قاؿ: إنا قد اتبعناه عليو كسلم (قد س
يصير شأنو كقد أردنا أف تسلفنا كسقا أك كسقين فقاؿ كعب نعم :  يءفبل نحبُّ أف ندعىوي حتى ننظر إلى أم ش

نك نساءنا كأنت أجمل العرب ؟ قاؿ تريد ؟ قاؿ ارىنوني نساءكم .. قالوا كيف نرى يءارىنوني ، قالوا أم ش
ارىنوني أبناءكم .. قالوا كيف نرىنك أبناءنا فيسب أحدىم فيقاؿ رىن بوسق أك كسقين ىذا عار علينا .. كلكننا 
نرىنك الؤلمة ) أم السبلح( قاؿ:نعم ككاعده أف يأتيو بالحرب فجأة ليبل كمعو أبو نائلة كىو أْو كعب من 

فنزؿ إليهم  فقالت لو امرأتو أين تخرج ىذه الساعة ؟! فقاؿ إنما ىو محمد بن الرضاعة فدعاىم إلى الحصن 
مسلمة كأْي أبو نائلة كقاؿ غير عمرك: فقالت اسمع صوتو كأنو يقطر كفي بعض الركايات إني ألسمع صوتا كأنو 

ألجاب كيدْل صوت دـ قاؿ إنما ىو أْي محمد بن مسلمة كرضيعي أبو نائلة إف الكريم لو دعي إلى طعنة بليل 
عبس بن حبر كعباد بن بشر ( قاؿ عمرك فقاؿ  محمد بن  محمد بن مسلمة كمعو رجلين سماىم عمرك قاؿ ) أبو

مسلمة: إذا جاء فسوؼ أمد يدم إلى رأسو  فإذا رأيتموني استمكنت من رأسو فدكنكم فاضربوه) كتلك ىي 
لما نزؿ نزؿ كىو متوشح قالوا:نجد منك ريح طريقة للتمكن من قتلو حيث انو كاف ضخم الجثة قوم البنية ( ف

الطيب قاؿ:نعم تحتي فبلنة أعطر نساء العرب قاؿ: أفتأذف لي أف أشم منو ؟ قاؿ:نعم فشم ثم قاؿ: أتأذف لي أف 
 .أعود ؟ قاؿ:فاستمكن منو ثم قاؿ: دكنكم فقتلوه. متفق عليو

ب ابن األشرؼ فقالوا يا محمد: قد  طرؽ أم كقد جاء اليهود إلى النبي صلى اهلل عليو كسلم بعد مقتل كع    
قتل صاحبنا الليلة كىو سيد من سادتنا قتل غيلة ببل جـر كال حدث علمناه... قاؿ صلى اهلل عليو كسلم إنو لو 

، كلكنو آذانا كىجانا بالشعر كلم يفعل ىذا أحد منكم إال كاف ره ممن ىو على مثل رأيو ما اغتيلفر كما فر غي
 للسيف .

عب بن األشرؼ كاف يحرض المشركين على المسلمين ككاف يهجو النبي صلى اهلل عليو كسلم بشعره فك    
 كتشبب )تغزؿ( بنساء المسلمين.

: )كفي مرسل عكرمة فأصبحت يهود مذعورين فأتوا النبي صلى اهلل عليو كسلم فقالوا: قاؿ ابن حجر رحمو اهلل    
و كسلم صنيعو كما كاف يحرض عليو كيؤذم المسلمين زاد سعد قتل سيدنا غيلة فذكرىم النبي صلى اهلل علي
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فخافوا فلم ينطقوا إلى أف قاؿ ابن حجر: كفيو جواز قتل المشرؾ بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلغتو. 
 كفيو جواز الكبلـ الذم يحتاج إليو في الحرب كلو لم يقصد قائلو إلى حقيقتو(. كقد أْرج البخارم ىذا الحديث

 في كتاب الجهاد )باب الكذب في الحرب( ك)باب الفىٍتك بأىل الحرب(.
قاؿ النوكم رحمو اهلل عند شرحو لهذا الحديث : )ككاف كعب قد نقض عهد النبي صلى اهلل عليو كسلم كلم     

على  يؤمنو محمد بن مسلمة كرفقتو كلكنو استأنس بهم فتمكنوا منو من غير عهد كال أماف كأما ترجمة البخارم
ىذا الحديث بباب الفتك في الحرب فليس معناه الحرب بل الفتك ىو القتل على غرة كغفلة كالغيلة نحوه كقد 
استدؿ بهذا الحديث بعضهم على جواز اغتياؿ من بلغتو الدعوة من الكفار كتبييتو من غير دعاء إلى 

 اإلسبلـ(أ.ىػ.
ياض ػ كال يحل ألحد أف يقوؿ إف قتلو كاف غدرا كقد قاؿ : )قاؿ ػ القاضي عكقد قاؿ النوكم رحمو اهلل أيضا    

 ذلك إنساف في مجلس علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو فأمر بو فضرب عنقو(.
قلت: فمن كىصىفى اغتياؿ الكافرين المحاربين هلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم بأنو غدر كنحو ذلك أك أف    

 كالسنة .اإلسبلـ يحـر ذلك فهو ضاؿ مكذب بالكتاب 
قاؿ شيخ اإلسبلـ بن تيمية رحمو اهلل بعد ذكره لحديث كعب ىذا حوؿ لفظة آذل اهلل كرسولو: األذل اسم     

فيف المكركه بخبلؼ الضرر فلذلك أطلق على القوؿ ألنو ال يضر المؤذم حقيقة.  لقليل الشر ْك
د كمعلـو أف سب اهلل كسب رسولو أذل كأيضا فإنو جعل مطلق أذل اهلل تعالى كرسولو موجبا لقتل رجل معاى    

هلل كلرسولو كإذا ريٌتب الوصف على الحكم بحرؼ الفاء دؿَّ على أف ذلك الوصف علة لذلك الحكم السيما إذا  
كاف مناسبا كذلك يدؿ على أف أذل اهلل كرسولو علة لندب المسلمين إلى قتل من يفعل ذلك من المعاىدين 

بأذل اهلل كرسولو كالسبُّ من أذل اهلل كرسولو باتفاؽ المسلمين بل ىو  كىذا دليل ظاىر على انتقاض عهده
 أْص أنواع األذل( أ.ىػ.

كىو يهودم من ْيبر كىو تاجر الحجاز كاف  :: قصة مقتل ابن أبي الحقيق أبي رافع اليهودمالدليل الثالث    
األحزاب ككانت غزكة األحزاب ىو قد ذىب إلى مكة كأىٍغرل قريشا بالنبي صلى اهلل عليو كسلم  حتى حزبٌوا 

ب قاؿ: بعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  إلى أبي رافع اليهودم ز موقد نارىا. ركل البخارم عن البراء بن عا
رجاالن من األنصار فأىمَّر عليهم عبد اهلل بن عتيك ككاف أبو رافع يؤذم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  كيعين عليو 

بأرض الحجار  قاؿ ابن إسحاؽ رحمو اهلل : )حدثني الزىرم عن عبد اهلل بن كعب بن مالك ككاف في حصن لو 
قاؿ مما صنع اهلل لرسولو صلى اهلل عليو كسلم أف ىذين الحيين من األنصار األكس كالخزرج كانا يتصاكالف معو 

فضبل علينا في اإلسبلـ كعند  تصاكؿ الفحلين ال يصنع أحدىما شيئا إال صنع اْلْر مثلو يقولوف: ال يعدُّكف ذلك
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فلما قتل األكس كعب بن األشرؼ تذكرت الخزرج رجبل ىو في العداكة لرسوؿ 
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اهلل صلى اهلل عليو كسلم مثلو فتذاكركا ابن أبي الحقيق بخيبر فأستاذنوا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في قتلو 
ف ذلك بعد فراغ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم من أمر الخندؽ كشأف بني قريظة فأذف لهم ...الخ القصة(.ككا

فخرج إليو من الخزرج من بني سلمة ْمسة نفر كىم: عبد اهلل بن عتيك كمسعود بن سناف عبد اهلل بن أنيس كأبو 
زاعي بن أسود من أسلم كىو حليف بني سلمة فخرجوا كأمر عليهم الرسوؿ صلى اهلل  قتادة الحارث بن ربقي ْك

رج ىؤالء النفر نحو ْيبر إذ كاف ىناؾ حصن أبي رافع فلما دنو منو كقد غربت  عليو كسلم عبداهلل بن عتيك ْك
الشمس كراح الناس بسرحهم قاؿ عبد اهلل بن عتيك ألصحابو: اجلسوا مكانكم فإني منطلق كمتلطف للبواب 

يقضي حاجتو كقد دْل الناس فهتف بو البواب:  لعلي أف أدْل فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبو كأنو
 ياعبد اهلل إف كنت تريد أف تدْل فادْل فإني أريد أف أغلق الباب .

قاؿ عبد اهلل بن عتيك: فدْلت فكمنت فلما دْل الناس أغلق الباب ثم علق األغاليق على كتد قاؿ: فقمت     
لو فلما ذىب عنو أىل سمره  ينده ككاف في عبللإلى األقاليد فأْذتها ففتحت الباب ككاف أبو رافع يسمر ع

صعدت إليو فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت على من داْل قلت: عن القـو لو نذركا بي لم يخلصوا إلي حتى 
أقتلو فانتهيت إليو فإذا ىو في بيت مظلم كسط عيالو ال أدرم أين ىو من البيت قلت: أبا رافع قاؿ: من ىذا 

بو ضربة بالسيف كأنا دىش فما أغنيت شيئا كصاح فخرجت من البيت فأمكث غير فأىويت نحو الصوت فأضر 
بعيد ثم دْلت إليو فقلت: ما ىذا الصوت يا أبا رافع ؟ قاؿ: ألمك الويل إف رجبل في البيت ضربني قبل بالسيف 

ني قتلتو قاؿ: فأضربو ضربة أثخنتو كلم أقتلو . ثم كضعت ضبيب السيف في بطنو حتى أْذ في ظهره فعرفت أ
حتى انتهيت إلى درجة لو فوضعت رجلي كأنا أرل أني قد انتهيت إلى األرض  بابان  فجعلت أفتح األبواب بابان 

فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت: ال أْرج 
ور فقاؿ: أنعى أبا رافع تاجر أىل الحجاز الليلة حتى أعلم أقتلتو ؟ فلما صاح الديك صاح الناعي على الس
النبي صلى اهلل عليو كسلم فحدثتو فقاؿ:  إلىفانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء فقد قتل اهلل أبا رافع فانتهيت 

 ابسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكها.
فع كاشتركوا في قتلو كأف الذم ىذا عند البخارم أما عند ابن إسحاؽ فجميع الخمسة دْلوا على أبي را    

تحامل عليو بالسيف حتى قتلو ىو عبد اهلل بن أنيس كفيو أنهم لما قتلوه ليبل كانكسرت ساؽ عبد اهلل بن عتيك 
حملوه كأتوا منهرا من عيونهم فدْلوا فيو كأكقد اليهود النيراف كاشتدكا في كل كجو  حتى إذا يئسوا رجعوا إلى 

 احتملوا عبد اهلل بن عتيك حتى قدموا على الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم .صاحبهم كإنهم حين رجعوا 
: )كفي ىذا الحديث من الفوائد: جواز اغتياؿ المشرؾ الذم بلغتو الدعوة كأصر ابن حجر رحمو اهلل قاؿ    

الحرب  كقػىٍتل من أعاف على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  بيده أك مالو أك لسانو كجواز التجسيس على أىل
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كتطلب غرتهم كاألْذ بالشدة في محاربة المشركين كجواز إبهاـ القوؿ للمصلحة كتعرض القليل من المسلمين 
 .للكثير من المشركين(

ٍعبيدي الشيخ عبد الرحمن الدكسرم رحمو اهلل عند ذكره لمراتب العبودية في تفسيره لقوؿ اهلل تعالى: )ًإيَّاؾى نػى  قاؿ    
ًإيَّاؾى نىٍستىعً  قاؿ: )ثم إف إعداد القوة حسب المستطاع من كاجبات الدين كلواـز إقامتو فالعابد الصحيح هلل ال يني( كى

يػىٍعتىًوريه التسويف في ىذا فضبل عن تركو أك التساىل فيو كأيضا فالعابد هلل المصمم على الجهاد في ذاتو يكوف 
طاعن في كحي اهلل أك مسخر قلمو أك دعايتو ضد منفذا للغيلة في أئمة الكفر من دعاة اإللحاد كاإلباحية ككل 

الدين الحنيف ألف ىذا مؤذو هلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم ال يجوز للمسلمين في بقاع األرض من ْصوص 
كعمـو أف يىدىعوه على قيد الحياة ألنو أضر من ابن الحقيق كغيره ممن ندب رسوؿ  اهلل صلى اهلل عليو كسلم  إلى 

اغتاؿ كرثتهم في ىذا الزماف تعطيل لوصية المصطفى صلى اهلل عليو كسلم كإْبلؿ فظيع بعبودية اغتيالهم فترؾ 
اهلل كسماح صارخ شنيع للمعاكؿ الهدامة في دين اهلل كال يفسر صدكره إال من عدـ الغيرة لدين اهلل كالغضب 

ية اهلل بمعناىا لعبودلوجهو الكريم كذلك نقص عظيم في حب اهلل كرسولو كتعظيمهما ال يصدر من محقق 
 أىػ.الصحيح المطلوب(

قاؿ شيخ اإلسبلـ بن تيمية رحمو اهلل :)فهذه األحاديث كلها تدؿ على أف من كاف يسب النبي صلى اهلل عليو     
 كسلم كيؤذيو من الكفار فإنو كاف يقصد قتلو كيحض عليو ألجل ذلك(.

ككاف قد جمع الجموع لغزك النبي صلى اهلل عليو :لهذلي: قصة مقتل ْالد بن سفياف بن نبيح االدليل الرابع    
كسلم  في المدينة كتماـ الحديث كما أْرجو أحمد كغيره عن عبد اهلل بن أينػىٍيس قاؿ دعاني رسوؿ اهلل صلى اهلل 

ؿ عليو كسلم  فقاؿ: إنو قد بلغني أف ْالد بن سفياف الهذلي يجمع لي الناس ليغزكني فائتو فاقتلو. كفي ركاية: قا
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  مىن لسفياف الهذلي يهجوني كيشتمني كيؤذيني قاؿ: قلت يا رسوؿ اهلل انعتو لي 
حتى أعرفو قاؿ إذا رأيتو كجدت لو قشعريرة قاؿ: فخرجت متوشحان سيفي حتى كقعت عليو كىو بعرنة مع ظعن 

لي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  من  يرتاد لهن منزال كحين كاف كقت العصر فلما رأيتو كجدت ما كصف
شيت أف يكوف بيني كبينو محاكلة فصليت كأنا أكمئ برأسي الركوع كالسجود فلما  القشعريرة فأقبلت نحوه ْك
انتهيت إليو قاؿ من الرجل ؟ قلت: رجل سمع بك كبجمعك لهذا الرجل فجاءؾ في ذلك. قاؿ: أجل أنا في 

أمكنني حملت عليو بالسيف حتى قتلتو ثم ْرجت كتركت ظعائنو مكبات ذلك قاؿ فمشيت معو شيئان حتى إذا 
عليو كفي لفظ )قاؿ عبد اهلل: فجلست معو حتى إذا مد الناس كناموا اغتلتو فقتلتو كأْذت رأسو( فلما قدمت 

اـ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  فرآني قاؿ: أفلح الوجو . قلت: قتلتو يا رسوؿ اهلل. قاؿ: صدقت ثم ق
معي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فدْل بي بيتو فأعطاني عصان فقاؿ: أمسك ىذه عندؾ يا عبد اهلل بن أنيس 
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آية بيني كبينك يـو القيامة إف أقل الناس المتخصركف يومئذو . قاؿ: فقرنها عبد اهلل بسيفو فلم تزؿ معو حتى إذا 
 مات أمر بها فضيمت معو في كفنو ثم دفنا جميعان .

ما ركاه الشعبي عن علي أف يهودية كانت تشتم النبي صلى اهلل عليو كسلم :: قصة اليهوديةالدليل الخامس    
 كتقع فيو فخنقها رجل حتى ماتت فأطلَّ )أم: أىدر كلم يجعل فيو دية( رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم دمها .

رأل الشعبي عليان كركل عنو كحتى لو كاف فيو  كقاؿ شيخ اإلسبلـ رحمو اهلل تعالى: )كىذا الحديث جيد كقد    
إرساؿ فإف الشعبي عند أىل العلم صحيح المراسيل ال يعرفوف لو مرسبلن إال صحيحان كىو من أعلم الناس بحديث 
علي كبثقات أصحابو كالحديث لو شاىد من حديث ابن عباس فالقصة إما أف تكوف كاحدة أك يكوف المعنى 

أىل العلم كجاء ما يوافقو عن أصحاب النبي صلى اهلل عليو كسلم كمثل ىذا المرسل لم كاحدا كقد عمل بو عواـ 
 .يتردد الفقهاء في االحتجاج بو

كىذا الحديث نص في جواز قتل المرأة إذا شتمت النبي صلى اهلل عليو كسلم كدليل على قتل الرجل الذمي     
ه المرأة كانت موادعة مهادنة ألف النبي صلى اهلل عليو كقتل المسلم كالمسلمة إذا سبَّا بطريق األكلى ألف ىذ

 كسلم لما قدـ المدينة كادع جميع اليهود كالذين كانوا بها موادعة مطلقة كلم يضرب عليهم الجزية(  اىػ.
أيضا :) أف نشد النبي صلى اهلل عليو كسلم الناس في أمرىا ثم إبطاؿ دمها دليل على أنها كانت  قاؿك     

دمها كاف قد انعقد سبب ضمانو ككاف مضمونا لو لم يبطلو النبي صلى اهلل عليو كسلم ألنها لو   معصومة كأف
كانت حربية لم ينشد الناس فيها كلم يحتج أف يبطل دمها كيهدره ألف اإلبطاؿ كاإلىدار ال يكوف إال لدـ قد 

ر قتلها كنهى عن قتل النساء كلم انعقد لو سبب الضماف أال ترل أنو لما رأل امرأة مقتولة في بعض مغازيو أنك
يبطلو كلم يهدره فإنو إذا كاف في نفسو باطبل ىدرا كالمسلموف يعلموف أف دـ الحربية غير مضموف بل ىو ىدر لم 

 يكن إلبطالو كإىداره كجو كىذا كهلل الحمد ظاىر.
اهلل عليو كسلم عين من حديث سلمة بن األكوع قاؿ: )أتى النبي صلى  :: قصة عين المشركينالدليل السادس    

المشركين ]أم: جاسوس أك مخابرات للكفار المحاربين لدين اهلل كالمسلمين[ فجلس عند أصحابو يتحدث ثم 
انتقل. فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم: )اطلبوه كاقتلوه(. قاؿ سلمة: فقتلتو فنفلو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

سلبو ال في معركة ك ال حرب بل كما في ركاية عند غير البخارم: أنو  كسلم سلبو(  فهذا قد قتلو الصحابي كأْذ
 لحقو كأناخ ناقتو فقتلو ثم جاء بها يقودىا.

ركم عن ابن عباس قاؿ: ىجت امرأة من ْطمة النبي صلى اهلل  ما :: قصة العصماء بنت مركافالدليل السابع    
رسوؿ اهلل فنهض فقتلها فأْبر النبي صلى اهلل عليو  عليو كسلم فقاؿ: من لي بها فقاؿ رجل من قومها: أنا يا

 كسلم فقاؿ: ال ينتطح فيها عنزاف .
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المغازم كغيرىم قصتها مبسوطة قاؿ الواقدم: حدثني عبداهلل بن الحارث بن  أصحابكقد ذكر بعض     
نت تؤذم الفضيل عن أبيو أف عصماء بنت مركاف من بني أمية بن زيد كانت تحت يزيد بن حصن الخطمي ككا

 النبي صلى اهلل عليو كسلم كتعيب اإلهسبلـ كتحرض على النبي صلى اهلل عليو كسلم كقالت:
 فباست بني مالك كالنبيت             كعػوؼ كباست بني الخزرج

 أطعتم أتاكل من غػيركم              فػبل مػن مراد كال مذحج
 المنػضجترجونو بعد قػتل الرؤكس            كمػا ترتجى مػرؽ 

كقاؿ عمير بن عدم الخطمى حين بلغو قولها كتحريضها اللهم إف لك علي نذرا لئن رددت رسوؿ اهلل صلى     
إلى المدينة ألقتلنها كرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ببدر فلما رجع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم اهلل عليو 

عليها في بيتها كحولها نفر من كلدىا نياـ منهم من  كسلم من بدر جاء عمير بن عدم في جوؼ الليل حتى دْل
ترضعو في صدرىا فحسها بيده فوجد الصبي ترضعو فنحاه عنها ثم كضع سيفو على صدرىا حتى أنفذه من ظهرىا  
ثم ْرج حتى صلى الصبح مع النبي صلى اهلل عليو كسلم فلما انصرؼ النبي صلى اهلل عليو كسلم نظر إلى عمير 

شي عمير أف يكوف أفتات على رسوؿ اهلل صلى اهلل فقاؿ:أقتلت بن ت مركاف ؟ قاؿ:نعم بأبي أنت يا رسوؿ اهلل ْك
عليو كسلم بقتلها فقاؿ : ىل علي في ذلك شيء يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ : ال ينتطح فيها عنزاف  فإف أكؿ ما سيمعت 

لى اهلل عليو كسلم إلى من حولو ىذه الكلمة من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ عمير : فالتفت النبي ص
فقاؿ: إذا أحببتم أف تنظركا إلى رجل نصر اهلل كرسولو بالغيب فانظركا إلى عمير بن عدم فقاؿ عمر بن الخطاب: 

 انظركا إلى ىذا األعمى الذم تسرل في طاعة اهلل فقاؿ: ال تقل األعمى كلكنو البصير.
ليو كسلم كجد بنيها في جماعة يدفنونها فأقبلوا إليو حين رأكه فلما رجع عمير من عند رسوؿ اهلل صلى اهلل ع    

تنظركف كالذم نفسي بيده لو  مقببل من المدينة فقالوا: ياعمير أنت قتلتها ؟ فقاؿ: نعم فكيدكني جميعا ثم ال
قلتم بأجمعكم ما قالت لضربتكم بسيفي ىذا حتى أموت أك أقتلكم فيومئذ ظهر اإلسبلـ في بني ْطمة ككاف 

 هم رجاؿ يتخفوف باإلسبلـ ْوفا من قومهم فقاؿ حساف بن ثابت يمدح عمير بن عدم.من
 قاؿ الواقدم: أنشدنا عبد اهلل بن الحارث:    

طمة دكف بػني الخزرج  بػني كائػل كبػني كاقػف           ْك
 متى ما ادعػت أْتكم كيحها            بعػولتػها كالمنػايا تجػي

 كريم المػداْل كالمػخرج            فهػزت فػتى ماجدا عػرقو
 فضرجها من نجػيع الػدمػا            قبػيل الصػباح كلم تخرج
 فػأكرده اللػو بػرد الجػناف          جػذالف في نػعمة المػولج
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كركل ىذه القصة أْصر من ىذا أبو أحمد العسكرم ثم قاؿ: كانت ىذه المرأة تهجو النبي صلى اهلل عليو كسلم 
 .كتؤذيو

 كذكر ىذه القصة مختصرة محمد بن سعد في الطبقات .
قاؿ شيخ اإلسبلـ بن تيمية رحمو اهلل بعد سياقو للقصة:) كإنما ْص النبي صلى اهلل عليو كسلم العنز ألف     

 العنز تشاـ العنز ثم تفارقها كليس كنطاح الكباش كغيرىا.
قصة عصماء اليهودية إنما قتلت لشتمها النبي صلى اهلل  : )ككذلك كانتأبو عبيد رحمو اهلل في األمواؿ كقاؿ     

عليو كسلم كىذه المرأة ليست ىي التي قتلها سيدىا األعمى كال اليهودية التي قتلت ألف ىذه المرأة من بني أمية 
بن زيد أحد بطوف األنصار كلها زكج من بني ْطمة كلهذا كاهلل أعلم نسبت في حديث ابن عباس إلى بني ْطمة 

 قاتل لها غير زكجها ككاف لها بنوف كبار كصغار نعم كاف القاتل من قبيلة زكجها كما في الحديث(كال
يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل : )كإنما سقنا القصة من ركاية أىل المغازم مع ما في الواقدم من     

م الناس بتفاصيل أمور المغازم قدم من أعلايختلف اثناف أف الو  ضعف لشهرة ىذه القصة عندىم مع أنو ال
كاْبرىم بأحوالها كقد كاف الشافعي كأحمد كغيرىما يستفيدكف علم ذلك من كتبو نعم ىذا الباب يدْلو ْلط 
و كإنما سمع من كل كاحد بعضها كلم يميزه  الركايات بعضها ببعض حتى يظهر أنو سمع مجموع القصة من شيْو

قطوع كربما حدس الراكم بعض األمور لقرائن استفادىا من عدة كيدْلو أْذ ذلك من الحديث المرسل كالم
جهات كيكثر من ذلك إكثارا ينسب ألجلو إلى المجازفة في الركاية كعدـ الضبط فلم يمكن االحتجاج بما يتفرد 

ل يمكن المنازعة فيو ال سيما قصة تامة يخبر فيها باسم القات بو فأما االستشهاد بحديثو كاالعتضاد بو فمما ال
كالمقتوؿ كصورة الحاؿ فإف الرجل كأمثالو أفضل ممن ارتفعوا في مثل ىذا في كذب ككضع على أنا لم نثبت قتل 

 الساب بمجرد ىذا الحديث  كإنما ذكرناه للتقوية كالتوكيد كىذا مما يحصل ممن ىو دكف الواقدم(أ.ىػ
ا قتلو  لعلمهم بأنو يستحق القتل  فيعفو ىو كقد كاف أصحابو إذا رأكا من يؤذيو أرادك كقاؿ أيضا رحمو اهلل:)    

عنو صلى اهلل عليو كسلم  كيبين لهم أف عفوه أصلح مع إقراره لهم على جواز قتلو كلو قتلو قاتل قبل عفو النبي 
صلى اهلل عليو كسلم لم يعرض لو النبي صلى اهلل عليو كسلم لعلمو بأنو قد انتصر هلل كرسولو بل يحمده على ذلك 

يو كما قتل عمر رضي اهلل عنو الرجل لم يرض بحكمو ككما قتل رجل بنت مركاف كآْري اليهوديةى السابةى كيثني عل
فإذا تعذر عفوه بموتو صلى اهلل عليو كسلم بقي حقا محضا هلل كلرسولو كللمؤمنين لم يعف عنو مستحقو فيجب 

 إقامتو(.
مغازم كالسير قاؿ الواقدم: ثنا شعبة بن محمد عن كقد ذكرىا أىل ال:: قصة أبي عفك اليهودمالدليل الثامن    

عمارة بن غزية كحدثناه أبو مصعب إسماعيل بن مصعب بن إسماعيل بن زيد بن ثابت عن أشياْو قاال: إف شيخا 
من بني عمرك بن عوؼ يقاؿ لو أبو عفك ككاف شيخا كبيرا قد بلغ عشرين كمائة سنة حين قدـ النبي صلى اهلل 
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ة كاف يحرض على عداكة النبي صلى اهلل عليو كسلم كلم يدْل في اإلسبلـ فلما ْرج رسوؿ عليو كسلم المدين
اهلل صلى اهلل عليو كسلم إلى بدر ظفره اهلل بما ظفره فحسده كبغى فقاؿ كذكر قصيدة تتضمن ىجو النبي صلى 

 اهلل عليو كسلم كذـ من اتبعو أعظم ما فيها قولو:
 ا حػبلال لشتى مػعافيسػلبهم أمػرىم راكب      حػرام

قاؿ سالم بن عمير: علي نذر أف أقتل أبا عفك أك أموت دكنو فأمهل فطلب لو غرة حتى كانت ليلة صائفة     
فناـ أبو عفك بالفناء في الصيف في بني عمرك بن عوؼ فأقبل سالم بن عمير فوضع السيف على كبده حتى 

م على قولو فأدْلوه منزلو كقبركه كقالوا: من قتلو ؟ كاهلل في الفراش كصاح عدك اهلل فثاب إليو أناس ممن ى ْشٌ 
 لو نعلم من قتلو لقتلناه.

ك ذكر محمد بن سعد أنو كاف يهوديا كقد ذكرنا أف يهود المدينة كلهم كانوا قد عاىدكا ثم إنو لما ىجا      
 كأظهر الذـ قتل.

 ين شهرا.قاؿ الواقدم عن ابن رقش: قتل أبو عفك في شواؿ على رأس عشر     
قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل بعد ذكره لهذه القصة : )كىذا قديم قبل قتل ابن األشرؼ كىذا فيو     

داللة كاضحة على أف المعاىد إذا أظهر السب ينقض عهده كيقتل غيلة لكن ىو في ركاية أىل المغازم كىو 
 يصلح أف يكوف مؤيدا مؤكدا ببل تردد(أ.ىػ

:)كأمرىم بقتلهم حيث كجدكىم كأينما ثقفوىم كفي ىذا دليل على أف الزنديق 154لعربي رحمو اهللقاؿ ابن ا    
 يقتل كال يستتاب لقولو تعالى )كال تتخذكا منهم كليا كال نصيرا(( أ.ىػ.

: )كيدؿ على جواز قتل الزنديق المنافق من غير استتابة ما ْرجاه 155قاؿ شيخ اإلسبلـ بن تيمية رحمو اهلل    
الصحيحين عن علي في قصة حاطب بن أبي بلتعة فقاؿ عمر: دعني أضرب عنق ىذا المنافق فقاؿ النبي في 

صلى اهلل عليو كسلم: )إنو قد شهد بدرا كما يدريك لعل اهلل اطلع على أىل بدر فقاؿ اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
نبي صلى اهلل عليو كسلم على عمر استتابة مشركع إذ لم ينكر ال لكم( فدؿ على أف ضرب عنق المنافق من غير

ليس بمنافق كلكنو من أىل بدر المغفور لهم فإذا ظهر النفاؽ  ااستحبلؿ ضرب عنق المنافق كلكن أجاب بأف ىذ
 الذم ال ريب أف نفاؽ فهو مباح الدـ( أ.ىػ.

 فإف قيل: إف االغتياؿ ال يجوز أف يكوف إال بإذف اإلماـ.    
ٌد عليو بعض األدلة السابقة في قتل الصحابي المرأة التي كانت تشتم النبي صلى فالجواب: ىذا االعتراض ير     

اهلل عليو كسلم قبل أف يستأذنو، كذلك قتل الصحابي اْلْر لليهودم الذم كاف يهجو النبي صلى اهلل عليو كسلم 

                                                 
 (.ٖٗكاقتلوىم حيث كجدتموىم كال تتخذكا منهم كليا كال نصيرا( سورة النساء آية )( عند تفسير قوؿ اهلل )فخذكىم ْٗٔ/ُأحكاـ القرآف ) 154

 (.ُّٓ-َّٓالصاـر المسلوؿ ) 155
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كيف إذا كاف دكف أف يستأذف النبي صلى اهلل عليو كسلم، كىذا في كقت كجود أعظم إماـ على اإلطبلؽ، ف
الحاؿ كجود حكاـ ْونة ال يقيموف شرع اهلل على المرتدين كالزنادقة الذين يجاىركف باالستهزاء بالدين كأىلو في 

 القنوات كالصحف كالمجبلت، فإف سقوط إذف ىؤالء الطواغيت ال يشك فيو عاقل، ككيف نستأذف من ىو في
 مسلمين كإباحة أرض المسلمين للكفار.الحقيقة يستحق القتل لردتو كمواالتو للكفار على ال 

كلو سلمنا جدالن بإسبلمهم ككجوب طاعتهم فإف الذم يغتاؿ من عيرؼ بالكفر كالزندقة محسنه في فعلو ك إذا      
كاف فعلو افتيات على كلي األمر فإٌف كلي األمر ييسقط حٌقو في ذلك ألف الفاعل ناصره هلل كرسولو صلى اهلل عليو 

 كسلم.

شيخ اإلسبلـ: )ثم أكثر ما في قتل الساب دكف إذف اإلماـ أنو افتئات على اإلماـ كاإلماـ لو أف يعفو قاؿ      
 عمن أقاـ حدان كاجبان دكنو(أىػ.

كاعلم أف عمـو الحديث األكؿ يقتضي أيضان إطبلؽ ذلك الحكم كإف عيدـ اإلماـ المسلم.. كيدؿ عليو أيضان     
وافل قريش كًعيرىم إذ لم يكن دْل بعد في تبعٌية الدكلة المسلمة رسميان فعل أبي بصير حين كاف يغير على ق

أنذاؾ كلم يقدر على ذلك بسبب الشرط الذم كاف في العهد الذم جرل بين النبي صلى اهلل عليو كسلم ككفار 
كال بضماف  قريش بدليل أف قريشان لم تطالب النبي صلى اهلل عليو كسلم بدية الرجل العامرم الذم قتلو أبو بصير

ما كاف يسلبو من قوافلهم كًعيرىم فقد كانوا آنذاؾ بالنسبة للنبي صلى اهلل عليو كسلم كفاران معاىدين لكنهم 
بره في البخارم  بالنسبة ألبي بصير كفاران محاربين إذ ىو الزاؿ مطلوبان لهم كلو قدركا عليو ألسركه أك قتلوه.. ْك

ل لشركط في الجهاد كالمصالحة مع أىي كتاب الشركط باب )اتجدىا ف،مختصران ضمن قصة صلح الحديبية
 .[ِّٗ/ٓ](الحرب

 كإقامة الجهاد عند عدـ كجود اإلماـ ماضو يقـو العلماء فيو مقاـ اإلماـ.
مسئولية الجهاد كإقامة الشعائر الظاىرة كالحقوؽ  : الحاكم أنيط بوقاؿ الشيخ علي الخضير فك اهلل أسره    

المسلمين فإذا لم يأذف فيو أك عطلو مراعاة لمصلحة حكمو كدنياه أك مراعاة  نو ككيل عنكالواجبات الشرعية أل
يفتوف فيو كيأذنوف  فاسدة سقط حقو في اإلذف كانتقل األمر إلى النوع الثاني من أكلي األمر كىم العلماء لمصالح

انتقل إلى الحاكم الديني ، فهو كالنقص ف في ذلك ألف فعل الحاكم السياسي عاد على األمور السابقة باإلبطاؿ
لٌما ضيعوا أك عاد فعلهم على ذات الوالية التي توالىا باإلبطاؿ .  , تماما مثل أىل الواليات السابقة التي ذكرنا

الشريعة  ه عنوزٌ توٌلوا عليو ملك رقبة ال تتعداىم إلى غيرىم كإف ضٌيعوا كأفسدكا فهذا ما تتنػى  كال يملكوف ما
  لعقبلء كأىل الفطر السليمة .المحكمة كيأباه ا
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كالشعائر الظاىرة باإلماـ ىو أمر تعبدم غير معلـو المعنى حتى ييقاؿ ال يتعداه إلى غيره ،  كليس تعليق الجهاد    
مصالحها  معلـو المعنى لو علة معقولة كىي من باب ضبط إقامة ىذه األمور كتسهيل أمرىا كمراعاة بل ىو أمر

  ىذا . إذا كاف تعليق اإلذف بهم أدل إلى نقيض ذلك لم ييقركقطع الفوضاء فيها ، ف
لذاتها مثل صبلة الجمع  األصل الثالث: إف الجهاد كالفتول كشعائر الدين الظاىرة ىذه مطلوب فعلها    

باب إقامتها كتنفيذىا كلذا مذىب أىل السنة  كالجماعات كالعيد كاألذاف كالحج كغيرىا كأنيطت بالحكاـ من
فاجرا ، ألف عدـ إقامتها لفجورىم يؤدم إلى ضياع تلك الشعيرة الظاىرة  إقامتها مع كل إماـ برا كاف أـ كالجماعة
يؤدم إلى  لذاتها فعبل كظهورا . فإذا كاف من أنيطت بهم منعوا ذلك كعطلوه أك سٌوفوا فيو تسويفا المقصودة

ال ييراعىوا في ذلك كيصبح  ينة ، عندئذإبطالها أك راعوا في ذلك مقاصد فاسدة أك عطلوىا إلرضاء جهات مع
 إقامتها متى ما ْدمت أغراضهم ، ىذا إعانة على ضياعها تعليق األمر بإذنهم مع أنهم يسعوف في عدـ إقامتها أك

 كالعدكاف { مثل لو قلنا مثبل أف الجمعة أك صبلة الجماعة ال تقاـ إال بإذف اإلماـ أك } كال تعاكنوا على اإلثم

مراعاة ألىواء معينة لو أك  اف للصلوات ثم اإلماـ سٌوؼ في إقامتها كقد كجبت أك منع من إقامتهاالحج أك األذ
كال تيفعل حتى يأذنوا ، بل ييقاؿ تقاـ بإذف العلماء أحد  لغيره فهل يقوؿ عاقل فضبل عن مسلم أنو ال بد من إذنهم

  الحكاـ كىؤالء عكسوا القضية . مراعاة إقامة الشعائر أكلى من مراعاة طرفي كالة األمر ، كاألصل
أك شرؾ أك  أجل إقامة الشعائر الظاىرة عيفي عن الطواؼ أك السعي في أماكنها كلو كاف فيها أصناـ بل إنو من    

فمن حج البيت أك اعتمر فبل جناح  نجاسة كما قيل في سبب نزكؿ قولو تعالى } إف الصفا كالمركة من شعائر اهلل
بمخالطة المشركين كما حج أبو بكر بالناس كقد حضر  كأذف في إقامة الحج كلو كافعليو أف يطوؼ بهما { 

المسلموف يحجوف كيعتمركف قبل صلح الحديبية كما في قصة ثمامة بن  الموسم كفار بعد فتح مكة ، بل كاف
  أثاؿ .

  األدلة الخاصة : أما
فسك { . كمثل قوؿ ابن حـز يقاتل كلو كحده ( ن ػ من األدلة قولو تعالى } فقاتل في سبيل اهلل ال تكلف إال ُ

كأف ىذا المعنى ال تدع جهاد العدك كاالستنصار عليهم  فقاتل ِّٗ/  ٓقاؿ القرطبي في تفسيره ج 
كحدؾ ألنو كعده بالنصر قاؿ الزجاج أمر اهلل تعالى رسولو صلى اهلل عليو كسلم  للمستضعفين من المؤمنين كلو

في ْبر قط أف  قد ضمن لو النصرة قاؿ ابن عطية ىذا ظاىر اللفظ إال أنو لم يجئ كإف قاتل كحده ألنو بالجهاد
اللفظ كىو مثاؿ ما يقاؿ لكل كاحد في  القتاؿ فرض عليو دكف األمة مدة ما فالمعنى كاهلل أعلم أنو ْطاب لو في

 نفسك كلهذا ينبغي القوؿ لو فقاتل في سبيل اهلل ال تكلف إال ْاصة نفسو أم أنت يا محمد ككل كاحد من أمتك
  كحده اىػ . كنقلو عنو الشوكاني في فتح القدير مقررا لو . لكل مؤمن أف يجاىد كلو
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 : كما يغزم مع اإلماـ كيغزك المرء أىل الكفر ِٗٗالمحلى كتاب الجهاد المسألة رقم  كقاؿ ابن حـز في    

  .كحده إف قدر اىػ
 اإلماـ .ػ قصة أبي بصير فإنو أقاـ الجهاد بدكف إذف  ِ
بن األكوع   قصة سلمة بن األكوع فإنو دافع كجاىد بدكف إذف اإلماـ كىي في صحيح مسلم : قاؿ سلمة ػ ّ 

لعبد الرحمن بن عوؼ فقاؿ أْذت  كانت لقاح رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ترعى بذم قرد قاؿ فلقيني غبلـ
ات يا صباحاه قاؿ غطفا لقاح رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقلت من أْذىا قاؿ ت ثبلث صْر ف قاؿ فصْر

على كجهي حتى أدركتهم بذم قرد ) كىذا الشاىد أنو فعل ذلك  فأسمعت ما بين ال بتي المدينة ثم اندفعت
أرميهم بنبلي ككنت راميا كأقوؿ أنا ابن األكوع كاليـو يـو الرضع فأرتجز حتى  بدكف إذف اإلماـ ( فجعلت

فقلت يا نبي اهلل  منهم ثبلثين بردة قاؿ كجاء النبي صلى اهلل عليو كسلم كالناساللقاح منهم كاستلبت  استنقذت
األكوع ملكت فأسجح ثم رجعنا كيردفني  إني قد حميت القـو الماء كىم عطاش فابعث إليهم الساعة فقاؿ يا بن

 دْلنا المدينة . رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على ناقتو حتى
ر الجهاد كإف حصلت غنيمة قسمها أىلها  كتاب الجهاد : إذا عدـػ قاؿ صاحب المغني في   ْ  اإلماـ لم يْؤ

كقاؿ البهوتي في كتاب الجهاد في كشاؼ القناع : فإف عدـ اإلماـ لم  .ّْٕ/َُعلى موجب الشرع . اىػ 
ر الجهاد لئبل يستولي العدك على المسلمين كتظهر كلمة الكفر كإف حصلت غنيمة قسموىا على موجب  يْؤ

كاإلكليل ) في فقو  كما يقسمها اإلماـ على ما يأتي بيانو في باب قسمة الغنيمة . اىػ كفي كتاب التاج شرعال
أمر الهبلؿ فبل يدعوا ذلك من أنفسهم  ( قاؿ ابن الماجشوف : إذا كاف الناس مع إماـ يضيعُّٖ/ِالمالكية 

 يقتدم بو.كأفطر كحمل عليو من  فمن ثبت عنده برؤية من يثق بصدقو صاـ عليو
 طويلة ) ثبلث الناس مدة التتار بقي بغداد على يد عباسي في كىو آْر ْليفة اهلل رحمو المستعصم كبعد قتل    

 الشرعية كما كالواجبات كالحقوؽ الظاىرة كالشعائر يقيموف الجهاد ذلك بقي الناس ْليفة لهم كمع سنوات ( ال

 . إذنو أك عدـ ْليفة بحجة عدـ كجود كلم يعطلوىا كانوا من قبل
ال يجب  حجة أف الجهاد كتاب أـ بأم بأم : 8/199 السنية كقاؿ الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الدرر    

القوؿ أشهر  إبطاؿ ىذا كاألدلة على المؤمنين سبيل كالعدكؿ عن في الدين ىذا من الفرية !إماـ متبع ؟ إال مع
 وعيد في تركو.اىػكال كالترغيب فيو عمـو الجهاد ذلك أف تذكر من من

************************************* 
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 المسألة الثالثة
 حكم العمليات االستشهادية

العملية االستشهادية ىي: أف ييلٌغم اإلنساف نفسو بحزاـ ناسف، أك يفخخ سيارتو بالمتفجرات ثٌم يقتحم مكاف     
 الغة في صفوفهم كتتلف نفسو في ذلك.العدك كيفجر المتفجرات فيهم إلحداث النكاية الب

كقبل البدء في بياف حكم ىذه العمليات البٌد من معرفة كاقع الحرب القائمة في زماننا كأساليبها، فإف معرفة     
 الواقع تساعد على معرفة الحكم الشرعي كإنزالو في مكانو الصحيح.

حربية ىائلة من حيث المعٌدات كاألسلحة، كلكن  فالقول الكافرة المتسلطة على أراضي المسلمين لديهم قوة    
في الوقت نفسو يفقد جنودىا الشجاعة كالقوة في ميادين المعارؾ، كىم يعتمدكف اعتمادان كليان على أسلحتهم 

، كال يجرؤكف على االنتشار في األرض بغير ما يحميهم من تلك األسلحة الثقيلة، كطائراتهم كدباباتهم
فتقده الكفار من الشجاعة عٌدة كالسبلح، كلكنهم يملكوف ما يال ما يملكو المحتلوف من يملكوف كالمجاىدكف ال

، كفي مثل ىذه الحالة فإف أعظم ما يدٌمر تلك القوات كمعٌداتهم ىو حرب العصابات كالتوكل على اهلل كقوة البأس
كقد كفق اهلل المجاىدين في  حيث تهشٌن عليهم الغارات بغتةن، كتقتحم قواعدىم على حين غٌرة،كحرب الشوارع، 

القياـ بحرب استنػزاؼ تدٌمر العدك كتكٌبده الخسائر الفادحة في األركاح كالمعدات، كبأقل الخسائر البشرية 
كالمادية في صفوؼ المجاىدين، ككاف من أعظم ما أربك العدك كأرعبو كأفشل مخططاتو ىو العمليات 

حتى قاؿ  م كتقتل جنودىم في طرفة عين كمن حيث ال يحتسبوف،االستشهادية التي تدؾ معاقلهم كتدمر قواعدى
في ْوؼ كذعر: إٌف من يريد الحياة يسعى لها بكل طريق، كلكن من يريد الموت فبل نستطيع أف  قادتهم كىم

 نرٌده.
 ات الحرب منها:يفهذه العمليات جمعت أموران ىي من مقاصد الشرع كضركر     
 .خانان عظيمان ػ أنها تيثخن في األعداء إث    
 ػ أنها ترعب األعداء كتقض مضاجعهم كتربك مخططاتهم.    
 ػ أنها مع قوتها كتدميرىا للعدك فهي أقل ْسارة في األركاح كاألمواؿ من جانب المجاىدين.    
إف الذم نعتقده في ىذه العمليات أنها مشركعة بل ىي من أفضل أساليب الجهاد في ىذا العصر كمن     

اية في صفوؼ األعداء، مع أقل الخسائر في صفوؼ المجاىدين، كىذه العمليات تمزؽ الكفار، أعظمها نك
كتدؾ معاقلهم، كتقطع أكصالهم، كتخلع قلوبهم، فبل ينجو منهم أحد، فإما قتيل، كإما جريح، كمن ينجو جسده 

 فبل يسلم عقلو كال قلبو، فإما أف ييجٌن كإما أف يصاب بحالة نفسية حاٌدة.
عترض بعض الناس على ىذه العمليات كيعتبرىا من االنتحار، كالحقيقة أف بين االنتحار كبين العمليات كي    

أٌف المنتحر يقتل نفسو قاصدان قتلها، كصاحب العملية االستشهادية في الحقيقة  األكؿ: االستشهادية فركقان منها:
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سو لفعل ذلك كىو في مكانو كلم يحتج أف يقتحم ىو ال يريد قتل نفسو كلكن يريد قتل األعداء، كلو أراد قتل نف
المخاطر للوصوؿ إلى األعداء، فهو عندما يفجر المتفجرات ال يقصد بذلك قتل نفسو أصبلن كإنما يريد قتل 

 عدكه، كذىاب نفسو ىنا تبعان كليس قصدان، كعند العلماء قاعدة تقوؿ: يجوز تبعان ماال يجوز قصدان.
تل نفسو استعجاالن للموت كجػزعان على قػدر اهلل، كأما صاحػب العملية االستشهادية فإنو أف المنتحر يق الثاني:    

 ييقػدـ عليها من أجػل إعػبلء كلمة اهلل كنصرة المستضعفين كالػدفاع عػن أعػراض المسلمين كدمائهم كديارىم.
ا صاحب العملية االستشهادية أف المنتحر يقتل نفسو دكف مصلحة شرعية كإنما سخطان كجزعان، كأم الثالث:    

فإنو ييقدـ على فعلو من أجل مصلحة شرعية كىي النكاية في صفوؼ األعداء كقذؼ الرعب في قلوبهم، 
 كإْراجهم من أرض المسلمين.

جاء في مختار الصحاح باب )ف ح ر(: )النحر( ك )المنحر( بوزف قاؿ الشيخ حسن عمر محفوظ حفظو اهلل:    
من الصدر. كالمنحر أيضان موضع نحر الهدم كغيره. ك )النحر( في اللٌبة كالذبح في  المذىب موضع القبلدة

 الحلق كبابو قىطىع... ك )انتحر( الرجل )نحر( نفسو. أىػ، فقولو )نحر نفسو( أم قتلها.
فَّ اهللى كىافى ًبكيٍم كلقد استدؿ العلماء في النهي عن قتل اإلنساف نفسو بقولو تعالى: )كىالى تػىٍقتػيليوا أىنٍػفيسىكيٍم إً     

 [.ِٗرىًحٍيمنا( ]النساء: 
(: )كىالى تػىٍقتػيليوا أىنٍػفيسىكيٍم(، قرأ ِٖ/ْقاؿ ابن عطية األندلسي في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )    

الناس  الحسن: )كىالى تػيقىتػّْليوا( على التكثير، فأجمع المتأكلوف أف المقصد بهذه اْلية النهي عن أف يقتل بعض
بعضان، ثم لفظها يتناكؿ أف يقتل الرجل نفسو بقصد منو للقتل، أك بأف يحملها على غرر ربما مات منو، فهذا كلو 

 يتناكؿ النهي(. أىػ
( فقاؿ: )... ثم لفظها يتناكؿ أف يقتل َُّ/ٓ/ّكزاد اإلماـ القرطبي في تفسيره الجامع ألحكاـ القرآف )    

ي الحرص على الدنيا كطلب الماؿ بأف يحمل نفسو على الغرر المؤدم إلى الرجل نفسو بقصد منو للقتل ف
 التلف. كيحتمل أف يقاؿ: )كىالى تػىٍقتػيليوا أىنٍػفيسىكيٍم( في حاؿ ضجر كغضب؛ فهذا كلو يتناكلو النهي(. أىػ

نٍػفيسىكيٍم( في ( ما نصو: )كيحتمل )كىالى تػىٍقتػيليوا أى ُُْ/ّكقاؿ اإلماـ أبو بكر الجصاص في أحكاـ القرآف )    
طلب الماؿ كذلك بأف يحمل نفسو على الغرر المؤدم إلى التلف كيحتمل )كىالى تػىٍقتػيليوا أىنٍػفيسىكيٍم( في حاؿ غضب 

 أك ضجر...(. أىػ
كفي كتاب تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف للعبلمة نظاـ الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي     

( ما نٌصو: )... ال يقتل الرجل نفسو كما ِٕ/ٓ/ْش تفسير اإلماـ ابن جرير الطبرم )النيسابورم كالمطبوع بهام
 يفعلو بعض الجهلة حينما يعرضو غٌم أك ْوؼ أك مرض شديد يرل قتل نفسو أسهل عليو(. أىػ
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اؿ قلت: االنتحار المنهي عنو ىو أف يقتل اإلنساف نفسو بقصد منو للقتل في الحرص على الدنيا أك طلب الم    
بأف يحمل نفسو على الغرر المؤدم إلى التلف كالهبلؾ أك كاف في حاؿ غضب أك ضجر أك يفعلو حينما يعرضو 
غٌم أك ْوؼ أك مرض شديد فيرل قتل نفسو أىوف عليو، أك يستعجل الموت لكونو جرح جرحان شديدان كقصة 

 عنو: أٌف رسوؿ اهلل صلى اهلل الرجل الذم قتل نفسو يـو أحد كىو من حديث سهل بن سعد الساعدم رضي اهلل
عليو كسلم التقى ىو كالمشركوف فاقتتلوا، فلما ماؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إلى عسكره كماؿ اْلْركف 
إلى عسكرىم، كفي أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم رجل ال يدع شاذةن كال فاذةن إاٌل اتبعها يضر بها 

ـو كما أجزأ فبلف، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: )أما إنو من أىل النار(، بسيفو. فقيل: ما أجزأ منا الي
: أنا صاحبو. قاؿ: فخرج معو كلما كقف كقف معو، كإذا أسرع أسرع معو. قاؿ: فجرح  فقاؿ رجل من القـو

فقتل  الرجل جرحان شديدان، فاستعجل الموت، فوضع سيفو باألرض كذبابو بين ثدييو، ثم تحامل على سيفو
 (َِِْ/ح ُْٕ/ٕنفسو... الحديث )ركاه البخارم في كتاب المغازم من صحيحو(. )الفتح، 

(: )... فلما حضر القتاؿ قاتل الرجل أشد القتاؿ حتى كثرت َِّْكفي ركاية أبي ىريرة رضي اهلل عنو )ح     
نانتو فاستخرج منها أسهمان بو الجراحة فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراحة، فأىول بيده إلى ك

 فنحر بها نفسو... ( الحديث.
 (.َٔٔٔح  ْٖٗ/ُُكفي ركاية )فانتحر بها( ركاه البخارم في كتاب القدر باب العمل بالخواتيم )الفتح،     
فاالنتحار إذا كاف لؤلسباب اْلنفة الذكر فبل شك في حرمتو كىو من كبائر الذنوب كصاحبو معرض للوعيد،     

 الدنيوم. روز للمسلم بأم حاؿ قتل نفسو أك تعريضها للتلف أك الهبلؾ بسبب الضر كال يج
بل كرد النهي عن تمني المريض الموت من ضر أصابو فقد أْرجو البخارم في صحيحو كتاب المرضى باب     

هلل )عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ النبي صلى ا ُٕٔٓح  ُِٕ/َُتمني المريض الموت )الفتح، 
عليو كسلم: )ال يتمنيٌن أحدكم الموت من ضر أصابو، فإف كاف ال بد فاعبلن فليقل: اللهٌم أحيني ما كانت الحياة 

 ْيران لي كتوفٌني إذا كانت الوفاة ْيران لي(.
(: )كقولو: )من ضر أصابو( حملو جماعة من السلف على الضر الدنيوم، ُِٖ/َُقاؿ الحافظ في الفتح )    

ذ ذلك من ركاية ابن حباف  رضر فإف كجد ال األْركم بأف ْشي فتنة في دينو لم يدْل في النهي، كيمكن أف يْؤ
)ال يتمٌنيٌن أحدكم الموت لضر نزؿ بو في الدنيا( على أٌف )في( في ىذا الحديث سببية أم بسبب أمر من الدنيا، 

كبرت سٌني كضعفت قٌوتي كانتشرت   كقد فعل ذلك جماعة من الصحابة: ففي )الموطأ( عن عمر أنو قاؿ: )اللهمٌ 
رعٌيتي، فاقبضني إليك غير مضيع كال مفرط(. كأْرجو عبد الرزاؽ من كجو آْر عن عمر كأْرج أحمد كغيره من 
طريق عبس كيقاؿ عابس الغفارم أنو قاؿ: يا طاعوف ْذني، فقاؿ لو عليم الكندم: لم تقوؿ ىذا ؟ ألم يقل 

يتمٌنيٌن أحدكم الموت(، فقاؿ: إٌني سمعتو يقوؿ: )بادركا بالموت ستان: إمرة  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: )ال
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السفهاء، ككثرة الشرط، كبيع الحكم( الحديث. كأْرج أحمد أيضان من حديث عوؼ بن مالك نحوه كأنو قيل لو: 
نحوه. كأصرح  ألم يقل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: )ما عمر المسلم كاف ْيران لو( الحديث، كفيو الجواب

منو في ذلك حديث معاذ الذم أْرجو أبو داكد كصٌححو الحاكم في القوؿ في دبر كل صبلة كفيو )كإذا أردت 
 بقـو فتنةن فتوفٌني إليك غير مفتوف(. أىػ

األْركم،  رحراـ بسبب الضر الدنيوم، بخبلؼ تمنيو إف كجد الضر  -مجرد التمني  -فإذا كاف تمني الموت     
 األْركم ال يدْل صاحبو في النهي الوارد في ىذا الحديث. رالضر  دؿ ذلك أفٌ 

كالعمليات التي تٌمت في أمريكا ىي منها  -، االستشهاديةكىكذا في مسألتنا ىذه، كىي ما تسمى بالعمليات     
حار ذلك فبل يمكن حملها باألدلة الناىية عن االنت -إف كاف الذين قاموا بها مجاىدين في سبيل اهلل  -ببل شٌك 

دنيوم ال أْركم أك بسبب الحرص على الدنيا كالماؿ فيحمل  رأٌف تلك األدلة كردت فيمن قتل نفسو بسبب ضر 
نفسو على الغرر المؤدم إلى تلف النفس كىبلكها أك كاف بسبب مرض شديد أك في حاؿ غضب أك ضجر أك 

 ْوؼ أك غٌم أك جزع أك عدـ صبر، فيستعجل الموت فيقتل نفسو.
من قتل نفسو مجاىدان في سبيل اهلل يهدؼ من كراء ذلك النكاية في أعداء اإلسبلـ كإثخاف الجراح بهم  أما    

كتكبيدىم الخسائر الباىظة، أك إدْاؿ الرعب في قلوبهم، أك علم أنو يكسر قلوب الكفار حين يشاىدكف جرأة 
يصنعوا مثل صنيعو، أك يكوف قصده  المسلم كشجاعتو في سبيل اهلل، أك كاف قصده تجرأة المسلمين عليهم حتى

إرىاب أعداء اهلل ليعلموا صبلبة المسلمين في الدين، أك نحو ذلك من المقاصد الحسنة، فبل يتناكلو عمـو النهي 
ىو مقصد  االستشهاديةالوارد في حرمة قتل النفس الْتبلؼ المقاصد كالنيات، فمقصد الذم يقـو بالعمليات 

، كإنما يفعل ذلك طلبان للشهادة كللقتاؿ في سبيل اهلل، مع غلبة ظنو على تحقق أْركم يبتغي بذلك كجو اهلل
المصلحة الشرعية من مثل ىذه العمليات، فتلف النفس إلعزاز الدين كإلىبلؾ الكافرين مقاـ شريف مدح اهلل بو 

نَّةى...( اْلية ]التوبة: المؤمنين في قولو تعالى: )ًإفَّ اللَّوى اٍشتػىرىل ًمنى اٍلميٍؤًمًنينى أىنٍػفيسىهيٍم كى   [.ُُُأىٍموىالىهيٍم بًأىفَّ لىهيمي اٍلجى
كإٌف مما قرره الشرع أٌف المحافظة على منافع الخلق كفق مراد الشرع مصلحة، كالشرع إنما )قصد بالتشريع     

الجزء، إقامة المصالح األْركية كالدنيوية كذلك على كجو ال يختٌل لها بو نظاـ ال بحسب الكل كال بحسب 
كسواء في ذلك ما كاف من قبيل الضركريات أك الحاجيات أك التحسينيات. فإنها لو كانت موضوعةن بحيث يمكن 
أف يختٌل نظامها أك تختٌل أحكامها، لم يكن التشريع موضوعان لها، إذ ليس كونها مصالح إذ ذاؾ بأكلى من كونها 

طبلؽ، فبل بد أف يكوف كضعها على ذلك الوجو أبديان مفاسد. لكٌن الشارع قاصد بها أف تكوف مصالح على اإل
ككليان كعامان في جميع أنواع التكليف كالمكلفين كجميع األحواؿ. ككذلك كجدنا األمر فيها كالحمد هلل(. 

، ألف القياـ بها دفع لمضرة االستشهادية(، كىذا المعنى بعينو موجود في العمليات ّٕ/ِ)الموافقات للشاطبي، 
كفار على ببلد المسلمين كمن المعلـو أٌف دفع المضرة مصلحة، كأم مضرة ىي أعظم من استيبلء استيبلء ال
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الكفار على ببلد المسلمين كاستباحتهم لبيضة اإلسبلـ، كقد قضت الشريعة بوجوب إحراز مرتبة حفظ الدين 
التي ىي دكف حفظ كجعلها في أكؿ سلم الكليات الخمس حتى كإف قضت الضركرة بالتضحية ببقية الكليات ك 

الدين )فيجب المحافظة على مصلحة الدين كتقويم شرعتو حتى كإف استلـز ذلك فوات ما دكنها كىو مصلحة 
(، فإذا  ٕٓالمحافظة على النفس، كمن أجل ذلك شرع الجهاد(. )ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسبلمية، ص 

مصلحة، فإف الحفاظ على اإلسبلـ أعظم مصلحة كاف الحفاظ على نفس المجاىد كعدـ تعريضو للتلف كالهبلؾ 
من الحفاظ على أركاح أفراد من مجموع األٌمة، فعند الموازنة بين المصلحتين نجد أٌف مصلحة اإلسبلـ كاألٌمة  
كلها أكلى من مصلحة فرد أك عٌدة أفراد من مجموع األٌمة، فالضركرة قد تحمل المسلمين على القياـ بالعمليات 

في سبيل بقاء الدين كإنقاذ المسلمين.  االستشهاديةلتضحية بمصلحة القائمين بهذه العمليات ل االستشهادية
كىذا الذم عناه األصوليوف بحقيقة الضركرة فهم يقولوف إٌف )نظرية الضركرة في حقيقتها تئوؿ إلى توارد مصلحتين 

فنرجح أكبر المصلحتين  كمفسدتين على أمر كاحد، كبين ىاتين المصلحتين كىاتين المفسدتين تعارض،
فنحصلها، كأشد المفسدتين فندفعها(. )انظر: نظرية الضركرة الشرعية حدكدىا كضوابطها لؤلستاذ/جميل محمد 

 (.َِْبن مبارؾ، ص 
بحالة تترس الكفار بالمسلمين، كالفقهاء يقولوف بالتضحية بالمسلمين  االستشهاديةكقد تقاس العمليات     

كن التوصل إلى الكفار إاٌل بذلك ككاف الكف عن قتل الكفار ألجل المتترس بهم من المتترس بهم إذا لم يم
المسلمين يفضي إلى تعطيل الجهاد كانقطاعو ألنهم متى علموا ذلك يتترسوف بالمسلمين عند ْوفهم فينقطع 

ر بببلد الجهاد، أك كاف الكف عن قتاؿ الكفار ألجل المتترس بهم من المسلمين يؤدم إلى استيبلء الكفا
المسلمين أك تقوية شوكتهم أك استباحتهم لبيضة اإلسبلـ، ففي ىذه الحالة يجوز رمي الكفار مع كجود الترس 
البشرم من المسلمين كلكن نقصد الكفار، كمن قتل من المسلمين المتترس بهم بالخطأ ألجل الجهاد في سبيل 

مة على نيتو، كلم يكن قتلو أعظم فسادان من قتل كيبعث يـو القيا -إف شاء اهلل تعالى  -اهلل، كاف شهيدان 
المجاىدين في سبيل اهلل كإزىاؽ أنفسهم كىم يحرسوف ثغور اإلسبلـ كيمنعوف الكفار من استباحة دار اإلسبلـ. 
فإذا كانت الضركرة دفعتنا إلى التضحية بمصلحة الترس البشرم من المسلمين في سبيل اهلل إعزازان للدين كإنقاذان 

، إذا كاف ال يمكن التوصل إلى قتاؿ األعداء االستشهاديةاألٌمة اإلسبلمية، فكذلك يقاؿ في العمليات  لمجموع
كال بأس بالتضحية بفرد أك عدة  االستشهاديةإاٌل بذلك، ففي مثل ىذه الحالة تدعو الضركرة إلى القياـ بالعمليات 

سياراتهم أك حقائبهم أك يحيطوف أنفسهم بحزاـ  أفراد يقوموف بعمليات استشهادية يضعوف فيها مواد متفجرة في
صاعق متفجر ثم يقتحموف مواقع العدٌك كتجمعاتو أك يستخدموف الطائرات المدنية كأىداؼ عسكرية يضربوف بها 

فيفٌجركنها بتلك المواد الناسفة لقصد النكاية  -كالحالة التي حصلت في أمريكا مثبلن   -المراكز الحيوية للعدٌك 
عن ك القضاء عليو أك إرىابو أك إضعاؼ قوتو أك غير ذلك من المقاصد الشرعية لقصد دفع الضرر األكبر بالعدٌك أ
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المسلمين إذا لم ينتدبوا لمواجهة الكفار. كمعلـو أنو في حالة المسلمين الذين تترس بهم الكفار جاز للمسلم أف 
جريمة كبرل في اإلسبلـ، كىو أعظم جرمان من يقتل غيره من المسلمين، مع أٌف قتل المسلم لغيره من المسلمين 

قتل المسلم لنفسو )ألنو إذا كاف قاتل نفسو الذم لم يتعد ظلم نفسو ثبت فيو الوعيد الشديد فأكلى من ظلم غيره 
 (.ِِٕ/ّبإفاتة نفسو(. )الفتح 

غيره من المسلمين، )فإذا كاف ما ىو أعظم جرمان ال حرج في اإلقداـ عليو، ال بحكم استباحة قتل المسلم ل    
فإنو ينبغي بطريق األكلى أف ال يكوف  -كإنما بحكم الضركرة التي ال بد منها في حالة الحرب، تفاديان لضرر أشد 

ىناؾ حرج في اإلقداـ على ما ىو أقٌل جرمان، ال بحكم استباحة االنتحار، أك قتل المسلم لنفسو، كإنما بحكم 
تفاديان لضرر أشد(. )القتاؿ كالجهاد في السياسة الشرعية، د/ محمد  -حرب الضركرة التي ال بد منها في حالة ال

 اىػ(.َُّْ – َُِْ/ِْير ىيكل، 
فإف قيل: إنو في الحالة األكلى يكوف احتماؿ نجاتو كاردان بخبلؼ الحالة الثانية فإف موتو محقق ال محالة.     

قائمة، فكم من مجاىد في سبيل اهلل يقـو بعملية أيضان  االستشهاديةفيقاؿ: احتماؿ نجاة القائم بالعمليات 
وع في أفغانستاف كالشيشاف كفي البوسنة ػذا النػوادث من ىػاستشهادية فيػىٍقتيلي كالى يػيٍقتىلي؛ كقد حصلت عشرات الح

كلم ذ العملية بنجاح ػريكا في نيركبي كدار السبلـ نفػد الذين قاموا بتفجير سفارتي أمػكالهرسك كغيرىا، بل إٌف أح
 انتهى كبلمػو .سالمان. دمػررج من المبنى المػيمت كلم تتلف نفسو ْك

 كلتوضيح المسألة أقوؿ: إف قتل النفس يكوف على صورتين:    
أف يباشر اإلنساف قتل نفسو، كذلك كأف يشنق نفسو، أك يطعنها بسكين، أك يشرب سٌمان، أك يلقي  األكلى/    

 نفسو من شاىق فيموت، كنحو ذلك.
أف يتسبب في قتل نفسو، كذلك بأف ييعٌرضها للقتل كيكوف المباشر للقتل غيره، سواء كاف الذم باشر  الثانية/    

قتلو متعمدان أك مخطئان، مثالو: أف ينغمس بين المقاتلين حاسران فيقتلونو، أك ييلقي نفسو بين السباع أك الحيات 
 قتلو، كنحو ذلك.فتقتلو، أك ييلقي بنفسو في طريق فتدىسو السيارات فت

فاألكؿ الذم باشر قتل نفسو األصل في حكمو أنو منتحر، كالثاني المتسبب في قتل نفسو األصل في حكمو     
أنو منتحر أيضان ألنو تسبب فيما يفضي إلى الموت كزىوؽ النفس، كىذه الصورة التي يسميها العلماء بالسببٌية 

 ؤٌدم إليو المباشرة، كىو الموت.التي لها حكم المباشرة؛ ألنها أٌدت إلى ما ت
إذا تبين ىذا فقد علمتى أٌف قتل النفس سواء كاف بالمباشرة أك بتعريضها لما يتلفها ىو داْل في باب     

االنتحار مع أنو عند تعريض نفسو للتلف لم يباشر ىو قتل نفسو كإنما تسبب في ذلك، كلكن لما كاف التسبب 
 اشرة كىو زىوؽ النفس كاف حكمهما كاحد.ىنا يفضي إلى ما تفضي إليو المب
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إذا علمت ىذا فإنو ال يخفى عليك حرمة قتل النفس في ديننا سواء كاف قتلها بالمباشرة أك بالسببٌية، كلكن     
 جاء في السنة ما يستثني من ىذا الحكم بعض صور القتل.

لتنكيل بأعداء اهلل، كما في قولو صلى فقد جاءت السنة بمدح من يعٌرض نفسو للتلف كالقتل في سبيل اهلل ل    
اهلل عليو كسلم:)من ْير معاش الناس لهم رجله ممسكه بعناف فرسو في سبيل اهلل يطير على متنو كلما سمع ىيعة 

 أك فزعة طار إليها يبتغي القتل كالموت مظانٌو..( ركاه مسلم.
سرين حتى قيًتلوا كمع ذلك مدحهم اهلل في  كقد قاـ بعض الصحابة رضي اهلل عنهم باقتحاـ مواضع الهلكة حا    

كتابو كمدحهم النبي صلى اهلل عليو كسلم، كعمير بن الحماـ رضي اهلل عنو في غزكة بدر، كأنس بن النضر رضي 
اهلل عنو في غزكة أحد حين انكشف المسلموف عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كشاع بينهم أف النبي صلى 

، فلقي أنس بن النضر عمر بن الخطاب كسعد بن معاذ فسألهما عن سبب توقفهما عن اهلل عليو كسلم قد مات
القتاؿ فقاؿ أحدىم لقد قيتل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فقاؿ أنس كماذا تفعلوف بعد مقتلو قوموا فموتوا 

يعني –ىؤالء  على ما مات عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، ثم قاؿ: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع
ثم انطلق فانغمس في صفوؼ المشركين حتى قتلوه  -يعني أصحابو –كأعتذر إليك مما صنع ىؤالء  -المشركين

كمثلوا بو، قاؿ أنس بن مالك رضي اهلل عنو فكنا نقوؿ إف قولو تعالى:}من المؤمنين رجاؿ صدقوا ما عاىدكا اهلل 
 أنس بن النضر كأصحابو. عليو فمنهم من قضى نحبو كمنهم من ينتظر{ نزلت في

فتعلم حينئذو أف التسبب في قتل النفس إذا كاف لئلثخاف في صفوؼ الكفار ليس داْبل في حكم االنتحار     
مع أنو تسببه ييفضي إلى القتل، كالفرؽ في المقاصد ىو الذم أثٌر في الحكم، فمن فٌجر المتفجرات بين األعداء 

ذلك ليس كمن قتل نفسو جزعان من غير مصلحة شرعية، كمن دْل في لقتلهم كالنكاية بهم كتلفت نفسو في 
صفوؼ األعداء حاسران للنكاية بهم كلتجرمء المسلمين عليهم مع تيقنو أك غلبة ظنو أنو مقتوؿ ليس كمن ألقى 
نفسو بين الحيات كالحيوانات المفترسة فقتلتو، مع كوف جميع الصور مؤدية إلى تلف النفس، كلكن فرٌؽ بينها 

 المقاصد.
كإذا كاف تعريض النفس للتلف في سبيل اهلل جائزان فكذلك المباشرة في ذلك جائزة ألٌف كبل الصورتين مفضية     

إلى الزىوؽ فحكمهما كاحد، فكما أف قتل النفس جزعان أك تعريضها للموت جزعان يعتبر حكمهما كاحدا، فكذلك 
كلمة اهلل كاإلثخاف في الكافرين يعتبر حكمهما كاحدا، فإذا   قتل النفس أك تعريضها للقتل في سبيل اهلل إلعبلء

 تغٌير حكم التعريض بسبب المقصد فكذلك يتغير حكم المباشرة من أجل المقصد.
 فإف قيل: إف مباشرة قتل النفس يقيني متحقق الزىوؽ،كالتعريض ظٌني محتمل النجاة.    
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أف من ييلقي نفسو بين السباع قاصدان مختاران فتقتلو يعتبر فالجواب: أف الظني ىنا حكمو حكم اليقيني، فكما     
منتحران كإف كيجد احتماؿ لنجاتو، كيكوف حكمو كحكم المباشر قتل نفسو، مع اْتبلؼ صورتي القتل، فالسببية 

 ظنية كالمباشرة يقينية كمع ذلك يعتبر كبلىما منتحران، كلم يختلف الحكم بالظن أك اليقين.
يمن باشر قتل نفسو تنكيبلن بأعداء اهلل كتحريضا كتجريئان للمؤمنين على الكافرين حكمو فكذلك الحكم ف    

حكم من اقتحم مواطن الهلكة كتلفت نفسو بذلك، فإذا ْرج المقتحم لمواطن الهلكة إلعبلء كلمة اهلل عن 
بالكافرين عن حكم حكم االنتحار بسبب المقصد، فكذلك يخرج من باشر قتل نفسو إلعبلء كلمة اهلل كالتنكيل 

 االنتحار بسبب المقصد.
مع التنبيو على أٌف صاحب العملية االستشهادية تلفت نفسو تبعان ال قصدان كىو بذلك ييفارؽ من باشر قتل     

نفسو جزعان قاصدان، فبل يصح اعتبار الصورتين صورة كاحدة، الْتبلفهما في النية كالقصد، كالْتبلفهما في 
اشرى قتل نفسو قاصدان قتلها، كأما صاحب العملية االستشهادية فإف نفسو تلفت تبعان كىو في الحقيقة فالمنتحر ب

 األصل قاصده قتل الكفار.
 فبل يصح قياس فعل المنتحر على فعل صاحب العملية االستشهادية ألمرين:    
 األكؿ/ اْتبلؼ المقصد، كالشريعة فٌرقت في الحكم الْتبلؼ المقاصد.    
/ أف المنتحر يقتل نفسو قاصدان قتلها، كصاحب العملية االستشهادية قاصد قتل الكفار كتتلف نفسو في الثاني    

 ذلك تبعان ال قصدان.
ركل مسلم في صحيحو قصة أصحاب األْدكد كفيها من الداللة، قولو )ثم جيء بالغبلـ فقيل لو ارجع عن     

ا بو إلى جبل كذا ككذا فاصعدكا بو الجبل، فإذا بلغتم دينك، فأبى، فدفعو إلى نفر من أصحابو، فقاؿ: اذىبو 
ذركتو، فإف رجع عن دينو كإال فاقذفوه، فذىبوا بو فصعدكا بو إلى الجبل فقاؿ اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف 
بهم الجبل فسقطوا، كجاء يمشي إلى الملك فقاؿ لو: ما فعل أصحابك؟ قاؿ كفانيهم اهلل، فدفعو إلى نفر من 

قاؿ: اذىبوا فاحملوه في قرقور، فتوسطوا بو البحر، فإذا رجع عن دينو كإال فاقذفوه فذىبوا بو، فقاؿ: أصحابو ف
اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، كجاء يمشي إلى الملك، فقاؿ لو الملك، ما فعل 

رؾ بو، قاؿ: كما ىو؟ قاؿ تجمع أصحابك؟ قاؿ: كفانيهم اهلل فقاؿ للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آم
الناس في صعيد كاحد كتصلبني على جذع، ثم ْذ سهمان من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل: بسم 
اهلل رب الغبلـ ثم ارمني، فإنك إذا فعلت قتلتني، فجمع الناس في صعيد كاحد، كصلبو على جذع، ثم أْذ سهمان 

لقوس، ثم قاؿ بسم اهلل رب الغبلـ، ثم رماه، فوقع السهم في صدغو فوضع من كنانتو، ثم كضع السهم في كبد ا
يده في صغو في موضع السهم فمات، فقاؿ الناس آمٌنا برب الغبلـ، آمٌنا برب الغبلـ، آمٌنا برب الغبلـ، فأتي 

واه الملك فقيل لو: أرأيت ما كنت تحذر، قد كاهلل نزؿ بك حذرؾ، قد آمن الناس، فأمر باألْدكد في أف
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السكك، فخدت كأضرمت النيراف، كقاؿ: من لم يرجع عن دينو فأقحموه فيها، أك قيل لو اقتحم، ففعلوا حتى 
 أتوا على امرأة كمعها صبي لها فتقاعست أف تقع فيها، فقاؿ لها الغبلـ يا أٌمو اصبرم إنك على الحق(.

و كلو لم يخبره لما استطاع قتلو كىذه القصة فهذا الغبلـ تسبب في قتل نفسو كذلك بأف بٌين للملك كيفية قتل    
من األدلة التي استدؿ بها العلماء على أف السبب قد يكوف لو حكم المباشرة، كىذا كما لو أٌف رجبلن أمسك 
باألفعى ككجهها إلى جسده فقتلتو فإنو تسبب في قتل نفسو كلم يباشر قتلها كلكٌن حكمو حكم المباشر ألنو 

ا ييفضي إلى ىبلكها، كذلك لو أنو كٌجو األفعى إلى رجلو فقتلتو فإنو يعتبر ىو القاتل كإف تسبب في قتل نفسو بم
كاف في الحقيقة أٌف الذم قتل ىي األفعى كلكنو تسبب في ذلك سببان لواله لما حصل الهبلؾ، كىكذا في قصة 

حصل القتل، كلكن لما فعل ذلك  الغبلـ فإنو تسبب في قتل نفسو بالداللة على طريقة قتلو التي لو لم يذكرىا لما
 من أجل مصلحة الدين لم يعتبر منتحران.

عن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم )لما كانت الليلة  َُّ/ُركل أحمد في مسنده ك     
طة ابنة التي أسرم بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل ما ىذه الرائحة الطيبة؟ فقاؿ ىذه رائحة ماش

فرعوف كأكالدىا، قاؿ: قلت ما شأنها؟ قاؿ: بينا ىي تمشط ابنة فرعوف ذات يـو إذ سقطت المدرل من يدىا، 
فقالت: بسم اهلل، فقالت لها ابنة فرعوف: أبي؟ قالت: ال كلكن ربي كرب أبيك اهلل، قالت: أْبره بذلك قالت 

م؟ قالت نعم ربي كربك اهلل، فأمر ببقرة من نحاس نعم: فأْبرتو فدعاىا، فقاؿ: يا فبلنة، كإف لك ربٌان غير 
، ثم أمر بها أف تيلقى ىي كأكالدىا فيها، قالت لو: إف لي إليك حاجة، قاؿ: كما -أم قدر كبير  –فأحميت 

حاجتك؟ قالت: أحب أف تجمع عظامي كعظاـ كلدم في ثوب كاحد كتدفننا، قاؿ: ذلك لك علينا من الحق، 
وا بين يديها كاحدان كاحدان إلى أف انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع، ككأنها تقاعست من قاؿ: فأمر بأكالدىا فألق

أجلو، قاؿ: يا أمو اقتحمي فإف عذاب الدنيا أىوف من عذاب اْلْرة فاقتحمت..( رجالو ثقات إال أبا عمر 
 الضرير قاؿ فيو الذىبي كأبو حاتم الرازم ىو صدكؽ كقد كثقو ابن حباف.

الطفل ليأمر أمو باالقتحاـ في النار، كىذا كطفل المرأة من أصحاب األْدكد،  اهلل يث أنطقكفي ىذا الحد    
فهذه المرأة اقتحمت النار كألقت بنفسها في موضع الهبلؾ مع ذلك فقد أثنى الشارع عليها كعلى فعلها كإنما 

دينها، مع أٌف مصلحة فعلها ذكر النبي صلى اهلل عليو كسلم القصة لبياف فضلها كفضل ما أقدمت عليو من أجل 
.  قاصرة عليها كالذم ييقدـ على العملية االستشهادية مصلحتو متعدية كالمتعدم أفضل من البلـز

كصححو كاللفظ لو، عن أسلم أبي عمراف قاؿ: كنا بمدينة الرـك  َِٖ/ْكالترمذم ِٕ/ّكركل أبو داكد     
مسلمين مثلو، كعلى أىل مصر عقبة بن عامر كعلى الجماعة فأْرجوا لنا صفان عظيمان من الرـك فخرج إليهم من ال

فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الرـك حتى دْل بينهم، فصاح الناس كقالوا: سبحاف اهلل 
يلقي بيده إلى التهلكة، فقاـ أبو أيوب األنصارم رضي اهلل عنو فقاؿ: أيها الناس: إنكم لتؤكلوف ىذا التأكيل، 
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زلت ىذه اْلية فينا معشر األنصار لما أعز اهلل اإلسبلـ ككثر ناصركه، فقاؿ بعضنا لبعض سران دكف رسوؿ كإنما ن
اهلل صلى اهلل عليو كسلم، إف أموالنا قد ضاعت كإف اهلل قد أعز اإلسبلـ ككثر ناصركه، فلو أقمنا في أموالنا 

ًبيًل اللًَّو كىال تػيٍلقيوا بًأىٍيًديكيٍم ًإلىى كأصلحنا ما ضاع منها، فأنزؿ اهلل تعالى على نبيو يرد علينا م ا قلنا )كىأىٍنًفقيوا ًفي سى
التػٍَّهليكىًة( ككانت التهلكة اإلقامة على األمواؿ كإصبلحها كتركنا الغزك، فما زاؿ أبو أيوب شاْصان حتى دفن بأرض 

. صححو الحاكم كقاؿ على شرط الشيخين ككافقو الذىبي، كركاه النسائي كاب ن حباف، كقاؿ البيهقي في الرـك
السنن: باب جواز انفراد الرجل كالرجاؿ بالغزك في ببلد العدك، استدالالن بجواز التقدـ على الجماعة كإف كاف 

 األغلب أنها ستقتلو ثم ركل حديث أبي عمراف المذكور كغيره.

اقتحم كحده على العدك،  كفي ىذا الحديث فسر أبو أيوب رضي اهلل عنو بأف ىذه اْلية ال تنطبق على من    
 حتى لو ظهر للناس أنو مهلك لنفسو، كأقره على ذلك التفسير الصحابة رضي اهلل عنهم أجمعين.

عن ابن مسعود رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: )عجب  ِِ/ٔكركل أحمد في مسنده     
كجل: انظركا إلى عبدم  إلى صبلتو فيقوؿ اهلل عزربنا من رجلين، رجل ثار عن كطأتو كلحافو من بين أىلو كحبو 

ثار عن فراشو ككطأتو من بين حبو كأىلو إلى صبلتو رغبة فيما عندم كشفقة مما عندم، كرجل غزا في سبيل اهلل 
فانهـز أصحابو كعلم ما عليو في االنهزاـ كمالو في الرجوع، فرجع حتى يهريق دمو فيقوؿ اهلل: انظركا إلى عبدم 

 .فيما عندم كشفقة مما عندم حتى يهريق دمو( قاؿ أحمد شاكر إسناده صحيح رجع رجاء
، قاؿ: قاؿ الشافعي رضي اهلل عنو تخلف رجل من األنصار ََُ/ٗكركل البيهقي في السنن الكبرل أيضان     

العدك، عن أصحاب بئر معونة، فرأل الطير عكوفان على مقتلة أصحابو، فقاؿ لعمرك بن أمية، سأقدـ على ىؤالء 
فيقتلوني، كال أتخلف عن مشهد قتل فيو أصحابنا ففعل، فقتل، فرجع عمرك بن أمية، فذكر ذلك لرسوؿ اهلل صلى 

 اهلل عليو كسلم فقاؿ فيو قوالن حسنان، كيقاؿ: قاؿ لعمرك )فهبل تقدمت؟(.

ل إنو حث من رجع كفي ىذا الحديث لم ينكر الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم على من تقدـ كعلم أنو يقتل، ب    
 على اإلقداـ حتى يقتل مثل أصحابو.

كغيره، قاؿ كفي يـو اليمامة لما تحصن بنو حنيفة في  ْْ/ٗركل البيهقي في سننو الكبرل كتاب السير ك     
 –بستاف مسيلمة الذم كاف يعرؼ بحديقة الرحمن أك الموت، قاؿ البراء بن مالك ألصحابو: ضعوني في الجفنة 

كألقوني، فألقوه عليهم فقاتل كحده كقتل منهم  –د كانت توضع بو الحجارة كتلقى على العدك كىي ترس من جل
عشرة كفتح الباب، كجرح يومئذ بضعان كثمانين جرحان، حتى فتح الباب للمسلمين، كلم ينكر ذلك عليو أحد من 

 الصحابة رضي اهلل عنهم أجمعين.

لموت في سبيل اهلل كاقتحاـ مواطن الهلكة في سبيل اهلل كلو ففي ىذه اْلثار جواز بل مدح من يقدـ على ا    
 تيقن أنو مقتوؿ.
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 كبعد ىذا أنقل فتاكل بعض العلماء توضح حكم المسألة
 االستشهاديةالعمليات  حكم

 لفضيلة الشيخ : حامد بن عبداهلل  العلي
 الحمد هلل كالصبلة كالسبلـ على نبينا محمد كعلى آلو كبعد :    
اظر في مسألة حكم اقتحاـ المجاىد على العدك إذا كاف ال يرجو نجاة ، يجدىا تنقسم إلى قسمين ، يجد الن    

 :غير أنهما يندرجاف تحت حكم كاحد بحسب االستدالؿ كالنظر ، كما سيتبين إف شاء اهلل
ال محالة ، ألف على العدد الكبير من األعداء إذا علم أنهم سيقتلونو  االقتحاـ: فهو حكم أما أحد القسمين    

فرصة النجاة تكاد تكوف معدكمة ، كأف يحمل على ألف من األعداء فينغمس فيهم كحده ، كمن صوره العصرية 
اؿ الخركج من المعسكر معدـك ألف التدابير ػأف يدْل في معسكر لؤلعداء لعملية تفجير كىو يعلم أف احتم

أنو في ىذه الحالة تكوف مباشرة القتل من األعداء فهم األمنية محكمة ، كبسبب كثرة الجند كالحرس مثبل ، غير 
الذين يباشركف قتلو ، ال من نفسو ، لكنو كاف السبب غير المباشر في قتل نفسو ألنو اقتحم بها إلى موضع يعلم 
أنو سيقتل فيو ، غير أنو فعل ذلك ألنو ال سبيل في ىذه المثاؿ إلى إحداث التفجير في ذلك المعسكر إال 

 .عنصر بشرم إلى داْلو بإدْاؿ 
: حكم مباشرة المجاىد قتل نفسو إذا علم أف ذلك سيؤدم إلى أف يقتل معو عددا كبيرا من كأما الثاني فهو    

األعداء ، كال يمكنو قتلهم ببل قتل نفسو معهم، أك تدمير مركز حيوم لقيادة العدك أك لقوتو العسكرية كنحو 
رم في تلك العملية ، كيتحقق ىذا في العصر الحديث بوسائل التفجير ذلك، كال يمكن إال بتلف العنصر البش

 .الحديثة ، أك إسقاط طائرتو على موقع مهػم يلحق بالعدك ْسائر عظيمة كنحو ذلك 
كالفرؽ بين ىذين الفرعين ، ىو نفس الفرؽ بين التسبب في القتل كمباشرة القتل ، غير أنو في ىذه الحالة     

الغير ، كعامة العلماء ال يفرقوف بين التسبب كالمباشرة في الحكم ، كمعنى التسبب كما لو  قتل النفس كليس قتل
 .شهد شاىداف كذبا على مسلم فقيًتل حدان ، فإفَّ عليهما القصاص إذا أقػٌرا بكذبهما في الشهادة 

يقتل غالبا ، كذلك على  قاؿ ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمو اهلل ) النوع السابع أف يتسبب إلى قتلو بما    
أضرب : ثم ذكر األكؿ كىو أف يكره رجبل على قتل آْر فيقتلو فيجب القصاص على المًكره كالمكىره جميعا ، 
ثم ذكر الثاني كىو أف يشهد رجبلف على رجل بما يوجب قتلو فقتل بشهادتهما ثم رجعا كاعترفا بتعمد القتل ظلما 

اص ، ثم ذكر الثالث كىو إذا حكم الحاكم على رجل بالقتل عالما بذلك ، ككذبهما في شهادتهما فعليهما القص
متعمدا فقتلو كاعترؼ بذلك كجب القصاص،كالكبلـ فيو كالكبلـ في الشاىدين.انتهى المقصود المغنى ) 

ٕ/ْٔٔ) 
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فالحكم كبهذا يعلم أنٌو إذا جاز للمجاىد أف يتسبب بقتل نفسو باالنغماس في صف العدك كىو ال يرجو النجاة ، 
ال يتغير فيما لو باشر قتل نفسو في صف العدك كبين ظهرانيهم ، كذلك بقصد قتل أكبر عدد منهم ال قتل نفسو، 
كإنما جعل نفسو كسيلػػة كسببا لذلك فحسب ، ال فرؽ بين الصورتين في الحكم الشرعي ، ألف التسبب لو نفس 

 .نا ىذه إذ ال فرؽ بينهما حكم المباشرة في القصاص ، فكذلك لو نفس الحكم في مسألت
د ، كفتاكل أىل العلم على جواز ما ذكر في القسم األكؿ بشرط أف يحقق المجاىىذا كقد دلت األدلة    

، أك إضعاؼ ركح العدك القتالية كإلحاؽ مصلحة شرعية كالنكاية في العدك، أك تجرئة المسلمين على أعدائهم
جوز بغير مصلحة ألنو يعرض نفسو للتلف لغير منفعة ، كالقوؿ في الهزيمة النفسية بهم ، كنحو ذلك كأنو ال ي

القسم الثاني ينبغي أف يكوف كاألكؿ كما بينا في إلحاؽ التسبب بالمباشرة في الحكم ، كفيما يلي ما يدؿ على ما 
 ذكر من النقوؿ عن أىل العلم :

ل كاحد على ألف من المشركين كىو ػ ذكر اإلماـ القرطبي عن محمد بن الحسن الشيباني قولو ) لو حمل رجُ
كحده فبل بأس بذلك إذا كاف يطمع في نجاة ، أك نكاية في عدك  كاف كاف قصده إرىاب العدك ، كليعلم صبلبة 
المسلمين في الدين فبل يبعد جوازه ، كاف كاف فيو نفع للمسلمين فتلفت نفسو إلعزاز الدين كتوىين الكفر ، فهو 

هلل تعالى المؤمنين بقولو ) إف اهلل اشترل من المؤمنين أنفسهم كأموالهم بأف لهم الجنة المقاـ الشريف الذم مدح ا
 ّْٔ/ِ( تفسير القرطبي

كقاؿ القرطبي رحمو اهلل ) كعلى ذلك ينبغي أف يكوف حكم األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر أنو متى رجا     
رجات الشهداء ، قاؿ اهلل تعالى } كأمر بالمعركؼ كانو نفعا في دين اهلل فبذؿ نفسو فيو حتى قتل كاف في أعلى د

 .عن المنكر كاصبر على ما أصابك إف ذلك من عـز األمور { 
ػ قاؿ اإلماـ أبو بكر ابن العربي بعد أف ذكر ْبلؼ العلماء في اقتحاـ المجاىد على العساكر الكثيرة التي ال ِ

 ف فيو أربعة كجوه :ساكر لمن ال طاقة لو بهم ، ألطاقة لو بهم ) كالصحيح عندم جواز االقتحاـ على الع
 أ ػ طلب الشهادة
 ب ػ كجود النكاية

 ج ػ تجرئة المسلمين عليهم
 .ُُٔ/ ُد ػ ضعف نفوسهم ليركا أف ىذا صنع كاحد فما ظنك بالجمع أحكاـ القرآف البن العربي 

ائة أك على جملة العسكر أك جماعة منداد من علماء المالكية ) فأما أف يحمل الرجل على م ػ قاؿ ابن ْويزّ
علم كغلب على ظنو أنو سيقتل من حمل عليو كينجو فحسن  إفاللصوص كالمحاربين كالخوارج فلذلك حالتاف : 

، ككذلك لو علم كغلب على ظنو أنو يقتل كلكن سينكى نكاية أك سيبلى أك يؤثر أثرا ينتفع بو المسلموف فجائز 
لمين لما لقي الفرس نفرت ْيل المسلمين من الفيلة ، فعمد رجل منهم فصنع أيضا ، كقد بلغني أف عسكر المس
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فيبل من طين كأنس بو فرسو حتى ألفو ، فلما أصبح لم ينفر فرسػػػو من الفيل ، فحمل على الفيل الذم كاف 
 ّّٔ/ِيقدمها ، فقيل لو : انو قاتلك : فقاؿ ال ضير أف أقتل كيفتح للمسلمين ( تفسير القرطبي 

فذاؾ المجاىد الذم آثر إىبلؾ نفسو في سبيل اهلل تعالى ليقتل في عملية اقتحاـ استشهادية ذلك الفيل     
المقدـ الذم تتبعو سائر الفيلة التي يتخذىا جيش العدك كسيلة لصد ىجـو الجيش اإلسبلمي ، ك تشتيت ْيل 

تحت أقداـ الفيلة ، ثم يقتلها العدك من  المسلمين ألنها تنفر من ىيئة الفيل ، قد أنقذ آالؼ األنفس التي تقتل
كراء تلك الفيلة  كما أنو بهذه العملية االستشهادية أنهى الحرب التي تطحن الجند طحنا أنهاىا لصالح 
المسلمين، كإنما تمكن من ذلك بعملية استشهادية قدـ فيها نفسو فداء للمسلمين ابتغاء مرضاة اهلل تعالى ، 

النظر تحريم مثل ىذه العملية االستشهادية ، أليس ىذا في الحقيقة ترجيحا  فكيف ليت شعرم يستقيم في
الستمرار الحرب ليهلك آالؼ الجند كيتكبد المسلموف ماال يحصى من الخسائر المادية كالبشرية، أليس ىو 

ئيين، قد ترجيحا لهذه المفاسد العظيمة ، على عملية استشهادية كاحدة يقتل فيها كاحد أك عدد قليل من الفدا
تكوف سببا رئيسا لحسم المعارؾ لصالح المجاىدين، السيما في ىذه األياـ التي أصبحت فيو العمليات 

 .االستشهادية أشد قدرة على التأثير الواسع كالحاسم في سير المعارؾ
إعزاز الدين  ػ كقاؿ اإلماـ العز بن عبدالسبلـ رحمو اهلل ) الف التغرير في النفوس إنما جاز لما فيو من مصلحةْ

 ُُُ/ُبالنكاية في المشركين ( كتاب قواعد اإلحكاـ 
كمعنى قولو ) التغرير في النفوس ( االقتحاـ بها على موارد الهلكة في سبيل اهلل تعالى، بغية اإلثخاف في العدك 

 .كاالنتصار للدين
في تتريسو على رسوؿ اهلل  ػ كقاؿ اإلماـ الشاطبي رحمو اهلل ) ما جاء في نصوص اإليثار في قصة أبي طلحةٓ

صلى اهلل عليو كسلم بنفسو كقولو ) نحرم دكف نحرؾ يا رسوؿ اهلل ( ػ ركاه البخارم كغيره ػ ككقايتو لو حتى شلت 
يده ، كلم ينكر ذلك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، كإيثار النبي صلى اهلل عليو كسلم غيره في مبادرتو للقاء 

و فهو إيثار راجع إلى تحمل أعظم المشقات عن الغير، ككجو عمـو المصلحة ىنا في العدك دكف الناس ليتقى ب
مبادرتو صلى اهلل عليو كسلم بنفسو ظاىر ، ألنو كاف كالجنة للمسلمين ، كفي قصة أبي طلحة أنو كاف كقى بنفسو 

 َِٖ/ِمن يعم بقاؤه مصالح الدين كأىلو كىو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ( الموافقات 
التحقيق ، الف تعريض أبي طلحة رضي اهلل عنو نفسو في كما ذكره اإلماـ الشاطبي ىنا استدالؿ دقيق كغاية     

للسهاـ ىو بقصد إتبلؼ النفس فداء لنفس رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، الف مصلحة بقاء الرسوؿ صلى اهلل 
فدؿ على جواز أف يعرض اإلنساف نفسو عليو كسلم أرجح من مفسدة قتل أبي طلحة نفسو رضي اهلل عنو ، 

للموت المحقق إذا نول استبقاء أٌمة من المسلمين أك من يقـو باألمة ، كبهذا يعلم أنو متى تحققت ىذه القاعدة 
كىي ترجح مصلحة عظيمة في الجهاد يحصل بها استبقاء نفوس العدد الكبير من المسلمين بإلحاؽ الهزيمة 
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ملية استشهادية فاف ذلك مشركع بل ىو داْل في معنى قولو تعالى ) كمن الناس من السريعة كالحاسمة بالعدك بع
 . (يشرم نفسو ابتغاء مرضاة اهلل

( كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل تعالى ) فاف األئمة متفقوف على أف الكفار لو تترسوا بمسلمين ٔ)
يف على المسلمين إذا لم ييقاتلوا ، فانو يجوز أف نرم يهم كنقصد الكفار ، كلو لم نخف على المسلمين جاز ْك

رمي أكلئك المسلمين أيضا في أحد قولي العلماء ، كمن قتل ألجل الجهاد الذم أمر اهلل بو كرسولو صلى اهلل 
عليو كسلم ىو في الباطن مظلـو ػ كاف شهيدا كبعث على نيتو كلم يكن قتلو أعظم فسادا من قتل من يقتل من 

اىدين ، كإذا كاف الجهاد كاجبا كاف قتل من المسلمين ما شاء اهلل ، فقتل من يقتل في صفهم من المؤمنين المج
 .  ّٖٓ/ِٖالمسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من ىذا ( مجموع الفتاكل 

كقد تبين فيما ذكره ىذا اإلماـ أف الجهاد مبني أصبل على تعمد كقوع القتل القليل لتحصيل المصالح العظيمة     
، سواء كقوعو في الكفار ليسلم باقيهم كيدفع ْطر الكفر على البشرية ، ككقوعو في المسلمين جراء تعرضهم 

 .للحرب لتحصيل ظهور دين المسلمين على الدين كلو 
يف      كلهذا قاؿ من قاؿ من العلماء ، أف الكفار لو جعلوا المسلمين دركعا بشرية كما تسمى ىذه األياـ ، ْك

عظيمة كخوفنا على باقي المسلمين من صولة الكفار على ببلد اإلسبلـ ، فيما لو ترؾ قتاؿ الكفار كقوع مفسدة 
المتخذين لهذه الدركع البشرية ، فانو يجوز رميهم كلو تيقنا أننا سنصيب بعض المسلمين، كأنهم لو قتلوا فهم 

م نخف على المسلمين من شهداء في سبيل تحصيل مصلحة أعظم ، ككذلك قد قاؿ بعض العلماء حتى لو ل
صولة كشيكة للكفار على المسلمين ، فانو يجوز رمي الكفار المتترسين بالمسلمين كنقصد الكفار لتحصيل 

 .مصالح الجهاد كلئبل يفضي ىذا الفعل من الكفار كىو التترس بالمسلمين إلى حمل المسلمين على ترؾ الجهاد 
فقد علم أف قتل المجاىد نفسو بقصد تحصيل مصالح عظيمة ،  كإذا كاف الجهاد مبني على ىذا األصل ،     

كإنقاذ المسلمين بتعجيل النصر على عدكىم مثبل ػ ال بقصد االنتحار يأسا من الحياة كمن ركح اهلل تعالى ػ فانو 
 .قد فعل ما ىو مطابق تماما لؤلصل الذم بني عليو الجهاد فكيف يكوف فعلو حراما

ابن تيمية أيضا مبينا أف قتل النفس إذا لم يكن يأسا من الحياة ، كإنما لتحصيل  كلهذا قاؿ شيخ اإلسبلـ    
مصلحة شرعية ، أنو مشركع بل ىو من أفضل القرب ألنو من بذؿ النفس هلل تعالى ، قاؿ رحمو اهلل تعالى ) كقد 

بلـ أمر بقتل ركل مسلم في صحيحو عن النبي صلى اهلل عليو كسلم قصة أصحاب األْدكد ، كفيها : أف الغ
نفسو ألجل مصلحة ظهور الدين ، كلهذا جوز األئمة األربعة أف ينغمس المسلم في صف الكفار كاف غلب على 

 َْٓ/ِٖظنو أنهم يقتلونو ، إذا كاف في ذلك مصلحة للمسلمين ( 
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سو عمدا ، ألجل فهذا الغبلـ ػ في قصة الغبلـ كالملك المشهورة ػ أرشد الملك إلى كيفية قتلو ، فكأنو قتل نف    
تحصيل مصلحة ظهور الدين ، فدؿ على جواز قتل اإلنساف نفسو إذا كاف ذلك بقصد تحصيل مصلحة دينية ال 

 .طلبا للموت يأسا من الحياة كتعجبل لؤلجل 
( كفي فتول من كتاب مجموع فتاكل العبلمة محمد بن إبراىيم آؿ الشيخ جمع الشيخ العبلمة محمد بن ٕ)

سم ، كقد كضع بن قاسم عنوانا للفتول ىذه نصو ) جواز االنتحار في حالة ( ككاف السؤاؿ إباف عبدالرحمن بن قا
الجهاد ضد االحتبلؿ الفرنسي للجزائر ، جاء ما يلي : الفرنساكيوف في ىذه السنين تصلبوا في الحرب 

مكامن ، كمن يأسركنو قد كيستعملوف الشرنقات ، إذا استولوا على كاحد من الجزائريين ، ليعلمهم بالذْائر كال
 .يكوف من األكابر فيخبرىم أف في المكاف الفبلني كذا ككذا 

كىذه اإلبرة تسكره إسكارا مقيدا ، ثم ىو مع ىذا كبلمو ما يختلط ، فهو يختص بما يبينو بما كاف حقيقة كصدقا 
، كيقوؿ : أموت أنا كأنا  ، جاءنا جزائريوف يقولوف : ىل يجوز لئلنساف أف ينتحر مخافة أف يضربوف بالشرنقة

شهيد ، مع أنهم يعذبونو بأنواع العذاب ، فقلنا لهم : إذا كاف كما تذكركنو فيجوز ، كمن دليلو : آمنا برب الغبلـ 
 َِٖ/ٔالخ (  ، كقوؿ بعض أىل العلم أف السفينة

األسبق ، ىو ىل يجوز كمعنى السؤاؿ الذم كجو إلى العبلمة ابن إبراىيم مفتي المملكة العربية السعودية     
للمجاىد أف ينتحر إذا ْشي أف يعطى دكاء يحملو على األْبار بأسرار الجهاد مما يؤدم إلى مفاسد عظيمة على 
المجاىدين ، فأفتى أف ذلك يجوز كليس ىو من االنتحار المحـر ، كاستدؿ بقصة الغبلـ ، كبأف العلماء أفتوا 

 .قية كما كرد في قصة النبي يونس عليو السبلـ بجواز إلقاء بعض أىل السفينة إلنقاذ الب
ىذه سبعة نقوؿ من أئمة العلم تدؿ داللة كاضحة أك بطريق اللزـك على جواز العمليات االستشهادية بشرط     
وؿ مصلحة النكاية في العدك أك تجرئة المسلمين عليهم أك إلحاؽ الهزيمة المعنوية بالعدك بغية تحقيق النصر ػحص

 .عليهم 
د استدؿ بعضهم بقصة الغبلـ كبفعل بعض الصحابة ، كبعادة المجاىدين من أىل اإلسبلـ في كل عصر من كق

غير نكير ، كبأف الجهاد أصبل مبني على كقوع القتل في المسلمين لتحصيل مصالح شرعية ، أرجح عمبل بقاعدة 
عدة دفع المفسدة األعلى بارتكاب فعل األرجح عند التعارض بين المصالح ، أك بينها كبين المفاسد ، أك بقا

 اىػَاألدنى كىو مجمع عليو ، كاهلل أعلم كصلى اهلل على نبينا محمد كعلى آلو كصحبو كسلم تسلميا كثيرا 
 فتول الشيخ العبلمة سليماف العلواف

 حكم العلميات االستشهادية في
 فضيلة الشيخ سليماف بن ناصر العلواف حفظو اهلل تعالى
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العلم أف العمليات الفدائية القائمة في فلسطين كالشيشاف محرمة كسماىا بالعمليات  ذكر بعض أىل    
 االنتحارية فما ىو قولكم في ذلك ؟

 الجواب :
حين نرجع إلى كتب اللغة كعلماء الشريعة كننظر في تعريف المنػتحر لغة كشرعان ال نرل تشابهان بين المنتحر     

عان من الدنيا ، كبين الفدائي الذم بذؿ نفسو كتسبب في قتلها من أجل دينو الذم يقتل نفسو طلبان للماؿ أك جز 
 كحماية عرضو .

كالتسوية بين االنتحار المحـر شرعان بالكتاب كالسنة كاإلجماع كبين العمليات االستشهادية تسوية جائرة     
 كقسمة ضيزل .

قٌدـ نفسو كدمو في طاعة الرحمن ، فو اهلل ما  كمعاذ اهلل أف يستوم رجل قتل نفسو في سبيل  الشيطاف كآْر    
استويا كلن يتساكيا ، فالمنتحر يقتل نفسو من أجل نفسو كىواه نتيجة للجزع كعدـ الصبر كقلة اإليماف بالقضاء 
كالقدر كنحو ذلك ، كذاؾ الفدائي يقتل نفسو أك يتسبب في قتلها بحثان عن التمكين للدين كقمعان لؤلعداء 

 تهم كزعزعة لسلطانهم ككسران لباطلهم .كإضعافان لشوك
كأٌم فرؽ في الشرع بين العمليات االستشهادية كبين االقتحاـ على العدك مع غلبة الظن بالموت كقد تواترت     

األدلة عن النبي صلى اهلل عليو كسلم في فضل االقتحاـ كاالنغماس في العدك كقتالهم كظاىر ىذا كلو تحقق أنهم 
 دمو . يقتلونو كيريقوف

فإف قيل ىذا المنغمس في العدك قيتل بيد العدك كذاؾ الفدائي بفعلو فيقاؿ ثبت في الشرع أف المتسبب في      
قتل النفس كالمشارؾ في ذلك حكمو حكم المباشر لقتلها ، كىذا قوؿ أكثر أىل العلم كإليو ذىب مالك 

ل قصدان كأف يحفر بئران ليقع فيها فبلف ، كالشافعي كأحمد فكلهم قالوا بوجوب القصاص على المتسبب بالقت
الف في ذلك بعض أىل العلم فقاؿ بتحريم التسبب بالقتل ككجوب الدية كلكنو ال يوجب  فوقع فمات . ْك
قصاصان .. كفيو نظر . فقوؿ الجمهور أقول داللة كأظهر حجة كىو الذم أفتى بو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

يمكن مراجعتها في كتب الفقهاء فليس ىذا مجاؿ االستطراد في تقريرىا فالقليل يرشد  رضي اهلل عنو كأدلتو كثيرة
 إلى الكثير كاألصل دليل على الفرع .

بلصة األمر أف من ألقى بنفسو في أرض العدك أك اقتحم في جيوش الكفرة المعتدين أك لغم نفسو      ْك
محو الكفر كمحق  أىلو كطردىم من أراضي بمتفجرات بقصد التنكيل بالعدك كزرع الرعب في قلوبهم ك 

كمقدسات المسلمين فقد ناؿ أجر الشهداء الصابرين كالمجاىدين الصادقين . كقد قاؿ النبي صلى اهلل عليو 
ِي ًعنىاف فرسو في سبيل اهلل يطير على متنو كلما سمع ىيعة أك  كسلم ) مٍن ْير مىعىاش الناس لهم رجل ممسكي
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( من طريق عبد العزيز بن أبي حاـز عن  ُٖٖٗل كالموت مظانٌو .. ( . ركاه مسلم ) فزعة طار عليو يبتغي القت
 أبيو عن بعجة بن عبد اهلل عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو .

فيا أىل الجهاد كيا أىل االستشهاد كيا أىل الغيرة على حرمات المسلمين كمقدساتهم صبران فهي موتة كاحدة     
ًبيًل اللًَّو أىٍموىاتنا بىٍل أىٍحيىاءه ًعٍندى رىبًّْهٍم يػيٍرزىقيوفى )فلتكن في سبيل اهلل قاؿ تع ( ُٗٔالى } كىالى تىٍحسىبىنَّ الًَّذينى قيًتليوا ًفي سى

ٍلًفًهٍم أىالَّ  ْى عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم يىٍحزىنيوفى ْىٍوؼه فىرًًحينى ًبمىا ءىاتىاىيمي اللَّوي ًمٍن فىٍضًلًو كىيىٍستىٍبًشريكفى بًالًَّذينى لىٍم يػىٍلحىقيوا ًبًهٍم ًمٍن 
 ( {  .ُُٕ( يىٍستىٍبًشريكفى بًًنٍعمىةو ًمنى اللًَّو كىفىٍضلو كىأىفَّ اللَّوى الى ييًضيعي أىٍجرى اٍلميٍؤًمًنينى )َُٕ)

( من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي ىريرة رضي اهلل  ُُٓٗكركل اإلماـ مسلم في صحيحو )     
صلى اهلل عليو كسلم قاؿ ) من قتل في سبيل اهلل فهو شهيد كمن مات في سيل اهلل فهو شهيد ... (  عنو أف النبي

. 
كالمقصود أف العمليات االستشهادية القائمة في فلسطين كالشيشاف كببلد كثيرة من ببلد المسلمين ىي نوع     

ى } كىأىًعدُّكا لىهيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيوَّةو كىًمٍن من الجهاد المشركع كضرب من أساليب القتاؿ كالنكاية بالعدك قاؿ تعال
رًينى ًمٍن ديكنًًهٍم الى تػىٍعلىميونػىهيمي اللَّوي يػىعٍ  ْى ٍيًل تػيٍرًىبيوفى بًًو عىديكَّ اللًَّو كىعىديكَّكيٍم كىءىا لىميهيٍم كىمىا تػيٍنًفقيوا ًمٍن شىٍيءو ًفي رًبىاًط اٍلخى

 ( { .ٍَٔيكيٍم كىأىنٍػتيٍم الى تيٍظلىميوفى )سىًبيًل اللًَّو يػيوىؼَّ ًإلى 
كقد أثبتت ىذه العمليات فوائدىا كآتت ثمارىا كعمٌت مصلحتها كأصبحت كيبلن كثبوران على اليهود المغتصبين     

كإْوانهم النصارل المفسدين ، كىي أكثر نكاية بالكفار من البنادؽ كالرشاشات كقد زرعت الرعب في قلوب 
أصبح اليهود كأعداء اهلل يخافوف من كل شيء كينتظركف الموت من كل مكاف ، زيادة على ىذا  الذين كفركا حتى

 .ىي أقل األساليب الشرعية ْسائر كأكثر فٌعالية 
كقد ذكرت بعض الدراسات أف ىذه العمليات كانت سببان في رحيل بعض اليهود من أراضي المسلمين في     

كىذا دليل على تحقق ،ل نسبة الهجرة إلى أرض فلسطين كاإلقامة فيهافلسطين كأدت ىذه العمليات إلى تقلي
 المصالح الكثيرة في ىذه العمليات الشريفة .

كقد بحثت ىذه المسألة في غير موضع كذكرت عشرات األدلة على جواز مثل ىذه العمليات كمشركعيتها     
ما اإلسرائيليوف المعتدكف الذين يعتقدكف أنهم فبل حرج في اإلقداـ عليها في سبيل قهر اليهود كالنصارل كال سي

 اىػال يقهركف كأف دكلتهم ْلقت لتبقى .
 فتول الشيخ األلباني رحمو اهلل

قاؿ الشيخ األلباني رحمو اهلل] في الشريط الرابع ك الثبلثين بعد المائة من سلسلة الهدل كالنور [ حيث سيئل     
تسمى بالكوماندكز ، يكوف فيها قوات للعدك تضايق المسلمين ،  رحمو اهلل سؤاالن قاؿ صاحبو : ىناؾ  قوات
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فرقة انتحارية تضع القنابل كيدْلوف على دبابات العدك،ك يكوف ىناؾ قتل فهل يعد  -أم المسلموف –فيضعوف 
 ىذا انتحاران ؟

من ىذه الحياة التعيسة فأجاب بقولو :) ال يعد ىذا انتحاران ؛ ألٌف االنتحار ىو: أف يقتل المسلم نفسو ْبلصان     
... أما ىذه الصورة التي أنت تسأؿ عنها ... فهذا جهاد في سبيل الٌلو... إال أف ىناؾ مبلحظة يجب االنتباه لها 
، كىي أف ىذا العمل ال ينبغي أف يكوف فرديان شخصيان ، إنما يكوف بأمر قائد الجيش ... فإذا كاف قائد الجيش 

ل أف في ْسارتو ربح كبير من جهة أْرل ، كىو إفناء عدد كبير من المشركين ك يستغني عن ىذا الفدائي ، كير 
 الكفار، فالرأم رأيو ك تجب طاعتو ، حتى ك لو لم يىرضى ىذا اإلنساف فعليو الطاعة ... ( .

يرض  :االنتحار من أكبر المحرمات في اإلسبلـ ؛ ألنٌو ال يفعلو إال غضباف على ربو كلمإلى أف قاؿ رحمو اهلل    
بقضاء الٌلو ... أما ىذا فليس انتحاران ، كما كاف يفعلو الصحابة يهجم الرجل على جماعة من الكفار بسيفو ، ك 
ييعًمل فيهم السيف حتى يأتيو الموت ك ىو صابر ، ألنو يعلم أف مآلو إلى الجنة ... فشتاف بين من يقتل نفسو 

االنتحار ، أك يركب رأسو كيجتهد بنفسو ، فهذا يدْل في بهذه الطريقة الجهادية ك بين من يتخلص من حياتو ب
 باب إلقاء النفس في التهلكة ( .

 قاؿ الشيخ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب
كمن منظار المصالح ك المفاسد : نرل أٌف الحرص على الشهادة يعٌوض نقص العدة ك العدد ، ك يؤثر في     

من أمثلة ذلك ما نشهده في بيت المقدس ك أكناؼ بيت المقدس ، ك العدك أبلغ األثر المادم ك المعنوم ، ك 
ما شهدناه في جنوب السوداف من عمليات الدبابين التي ترجمت كاقعيان أٌف حٌب المسلم للشهادة يفوؽ تمٌسك 

 الكافر بالحياة .
نػيٍلًقى في قػيليوًب   ك يترٌتب على ىذه العملٌيات إرىاب العدك ك إرعابو ، ك ىذا مقصده شرعي ، قاؿ تعالى : ) سى

ا أىٍشرىكيوا بًاللًَّو ( شرّْد بهم من ْلفهم لعلهم ) فإما تثقفٌنهم في الحرب فكقاؿ سبحانو: الًَّذينى كىفىريكا الرٍُّعبى ًبمى
 .[ٕٓيذكركف(] األنفاؿ: 

بًالرٍُّعًب نيًصٍرتي   »  كركل البخارم ك غيره عن جابر بن عبد اهلل أٌف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سٌلم قاؿ :    
 ، ك ال أبلغ في إيقاع الرعب في صفوؼ العدك من اإلقداـ على الموت بطمأنينًة من باع نفسو هلل . «مىًسيرىةى شىٍهرو 

ككفى مثاالن على جدكل العملٌيات االستشهاديٌة ك بالًغ أثىرًىا في العصر الحديث ، أنٌها أرغمت أنوؼ القادًة     
، ك أتت بهم صاغرين إلى التفاكض مع كلى على الشيشاف قبل ًعٌدة سنواتهم األالركس على إنهاء حرب

دبارىم، ك ، التي رٌدت الركس على أات يومئذو عن ىدنة السنوات الخمسقد تمٌخضت المفاكضدين  ك المجاى
م، بعد أف من حقن دماء من تبٌقى من جهودى ، ك ال يتطٌلعوف إلى أكثرقػىلىبتهم على أعقابهم، ال يلوكف على شيء

 ، ك أطاش رىميىهم .دٌب الرُّعب في صفوفهم، ك فٌرؽ الذعر رأيهم
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ده ، فإٌف ىذه سٌنة اهلل في عباذلك ما يراه الناظر بعينو كاحدة، من ىمجٌية الرد، ك عنجهٌية العدك كال يمنع من    
ا بػىٍينى النَّاًس ( ًإف يىٍمسىٍسكيٍم قػىٍرحه فػىقىٍد مىسَّ اٍلقىٍوـى ، ك لنا العزاء في قولو تعالى: ) اًكليهى ـي نيدى ]  قػىٍرحه مّْثٍػليوي ك تًٍلكى األيَّا

انان [ كقولو سبحانو َُْآؿ عمراف :  شىٍوىيٍم فػىزىادىىيٍم ًإيمى ٍْ : ) الًَّذينى قىاؿى لىهيمي النَّاسي ًإفَّ النَّاسى قىٍد جىمىعيوٍا لىكيٍم فىا
ًإٍف تىكيونيوا تىٍألىميوفى فىًإنػَّهيٍم يىٍألىميوفى كىمىا [، كقولو جٌل شأنو: ) ُّٕ] آؿ عمراف : ٍلوىًكيلي(كىقىاليوٍا حىٍسبػينىا الٌلوي كىنًٍعمى ا

 [ . َُْتىٍألىميوفى كىتػىٍرجيوفى ًمنى اللًَّو مىا الى يػىٍرجيوفى ( ] النساء : 
 ك إف كاف صغيران ، ألف كنحن نعذر من لم يرى في العملٌيات االستشهاديٌة جدكل ، كلم ييعٌلق عليها بعد اهلل أمبلن     

الثمرة اليانعة التي رآىا المجاىدكف عىيانان في عملٌياتهم ، قد تكوف ْافٌيةن على غيرىم ، ك ْاٌصة أكلئك الذين 
قعدكا مع القاعدين ، ألٌف ) الخفاء ك الظهور من األمور النسبٌية ، فربٌما ظهر لًبىعض الناس ما حفي على غىيرًه ، ك 

ْىفيى عليو في حاؿو أْرل ، ك أيضان فالمقٌدمات ك إف كانت ْفٌيةن فقد ييسٌلمها يىظهىر لئلنساف  الواحد في حاؿو ما 
بعض الناس ، ك ييجادؿ فيما ىو أجلى منها ، ك قىد تفرىح النفس بما عًلمتو من البحث ك النظر ما ال تىفرىح بما 

نىفي ، ص : عىًلمىتو من األمور الظاىرة ( ] شرح العقيدة الطحاكية ، البن   [ .اىػ ُُِأبي العٌز الحى
 ***  فصل  ***

 فإف قيل: إنو يقتل في بعض ىذه العمليات أناس أبرياء.    
فالجواب أف يقاؿ: إٌف في ىذا االعتراض إجماؿ البٌد من توضيحو فإف بعض الناس ييطلق كلمة أبرياء     

 ذكر الحكم. كيريد بها حقان كباطبلن فبلبٌد من تمييز الحق من الباطل ثمٌ 
 إٌف لفظ األبرياء يطلق عند بعض الناس كيقصدكف بو:    
 الكافر الذم ال يحمل السبلح كالطبيب كالمهندس كنحوىما كىو ما يسمونو بالمدنيين. -    
 نساء الكفار كأطفالهم. -    
 أفراد الجيش الوطني الذم يكوف درعان للغزاة. -    
 أفراد من المسلمين. -    
باألبرياء مىن كاف من الكفار قادران على حمل السبلح كلكنو لم يحملو كلم يقاتل فإف  فإف كاف المقصودػ     

كصفو بالبرمء ْطأ كغلط، فإف سنة النبي صلى اهلل عليو كسلم مضت على أف من كاف من العدك قادران على حمل 
على ذلك فعلو صلى اهلل عليو كسلم في  السبلح كالقتاؿ فإنو ييلحق بالمحاربين حتى لو لم يحمل السبلح كيدؿ

بني قريظة عندما نقضوا العهد فإنو قتل كل من بلغ منهم مع أٌف الذين نقضوا العهد ىم رؤساؤىم كلكن لما سكتوا 
على ما فعلو رؤساؤىم من نقض العهد دٌؿ ذلك على رضاىم فغزاىم جميعان كقتل جميع رجالهم ففي الترمذم 

.  قريظة يـو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على عرضنا قاؿ:] القرظي عطيةي عن كابن ماجة كصححو األلبان
 [.سبيلي فخلي ينبت لم فيمن فكنت.  سبيلو ْلى ينبت لم كمن ،قتل أنبت من فكاف
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فهذا عموـه من النبي صلى اهلل عليو كسلم لم يىٍستىٍبًق ”كقد علق ابن حـز رحمو اهلل على ىذا الحديث بقولو:     
يػىقَّنه ألنهم في عرض منه م عسيفان كال تاجران كال فبلحان كال شيخان كبيران كىذا إجماعه صحيحه منهم رضي اهلل عنهم ميتػى

 .ٕٗٗ/ ٕاىػ المحلى “. من أعراض المدينة لم يخف ذلك على أحد من أىلها
جميعهم بذلك، ردئهم كفيها انتقاض عهد ”في ذكر فوائد ىذه الغزكة:  -رحمو اهلل تعالى–قاؿ ابن القيم ك     

كمباشريهم إذا رضوا بذلك، كأقٌركا عليو كلم ينكركه، فإف الذين أعانوا بني بكر من قريش بعضهم، لم يقاتلوا كلهم 
معهم، كمع ىذا فغزاىم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كلهم، كىذا كما أنهم دْلوا في عقد الصلح تبعان، كلم 

قد رضوا بو كأقركا عليو، فكذلك حكم نقضهم للعهد، ىذا ىدم رسوؿ اهلل ينفرد كلُّ كاحدو منهم بصلح، إذ 
صلى اهلل عليو كسلم الذم ال شك فيو كما ترل، كطردي ىذا جريافي ىذا الحكًم على ناقضي العهد من أىل الذمة 

بعضهم إذا رضي جماعتهم بو، كإف لم يباشر كل كاحد منهم ما ينقض عهده، كما أجلى عمر يهود ْيبر لما عدا 
على ابنو، كرموه من ظهر دار ففدعوا يده، بل قد قتل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم جميع مقاتلة بني قريظة، 
كلم يسأؿ عن كل رجل منهم ىل نقض العهد أـ ال؟ ككذلك أجلى بني النضير كلهم، كإنما كاف الذم ىمَّ بالقتل 

اهلل بن أبي، فهذه سيرتو كىديو الذم ال شك فيو، كقد رجبلف، ككذلك فعل ببني قينقاع حتى استوىبهم منو عبد 
 .ُِْ -َِْ/ّاىػ من زاد المعاد “.أجمع المسلموف على أف حكم الردء حكم المباشر في الجهاد

 فإف قيل: إٌف بعض أكلئك الكفار كاره لسياسة دكلتو.    
يشملو مع دكلتو فكذلك حكم فالجواب: أف األصل أف يحكم على الكافر حكم دكلتو فكما أف حكم العهد     

النقض كما سبق بياف ذلك في كبلـ ابن القيم السابق، كنحن نعاملهم على ىذا األساس كال نستطيع أف نفرؽ بين 
الراضي كالكاره، كإذا كاف اهلل سبحانو يخسف بالذين يغزكف الكعبة جميعهم مع كجود من ليس منهم كمن ليس 

 القلوب فنحن الذين ال نعلم الغيب من باب أكلى أف ال نؤمر بالتفريق.قصده قصدىم، مع علمو سبحانو بما في 
يغزك ىذا البيت جيش من ”كقد ثبت في الصحيحين عن النبي أنَّو قاؿ: قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل: 

فإذا  “ ياتهمالناس فبينما ىم ببيداء من األرض إذ ْسف بهم فقيل يا رسوؿ اهلل كفيهم المكره فقاؿ يبعثوف على ن
كاف العذاب الذم ينزلو اهلل بالجيش الذم يغزك المسلمين ينزلو بالمكره كغير المكره فكيف بالعذاب الذم 

ٍيًن كىنىٍحني نػىتػىرى  بَّصي ًبكيٍم يعذبهم اهلل بو أك بأيدم المؤمنين؟! كما قاؿ تعالى: )قيٍل ىىٍل تػىرىبَّصيوفى بًنىا ًإالَّ ًإٍحدىل اٍلحيٍسنػىيػى
يبىكيمي اللَّوي ًبعىذىابو ًمٍن ًعٍنًدًه أىٍك بًأىٍيًدينىا( كنحن ال نعلم المكره كال نقدر على التمييز، فإذا قتلناىم بأمر اهلل  أىٍف ييصً 
ذلك مأجورين كمعذكرين، ككانوا ىم على نياتهم فمن كاف مكرىنا ال يستطيع االمتناع فانو يحشر على نيتو  يكنا ف

ا.ىػ مجموع “. ياـ الدين لم يكن ذلك بأعظم ممن يقتل من عسكر المسلمينيـو القيامة، فإذا قتل ألجل ق
 (.ْٕٓ/ِٖالفتاكل )
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باألبرياء نساء الكفار كأطفالهم، فنحن نقوؿ: نعم في األصل ال يجوز قتل نساء الكفار  ػ كإف كاف المقصود    
ة عليو بالماؿ أك الرأم فإنهم يقتلوف كأطفالهم ألنهم ليسوا من أىل القتاؿ، كلكن لو حصل منهم القتاؿ أك المعاكن

ال  فالمجندات البلتي يقاتلن مع دكلهنفي قوؿ عامة أىل العلم ألٌف علة ترؾ قتالهم منتفية حينئذو، كعلى ىذا 
 شك في مشركعية قتالهن كقتلهن.

صدىم النساء كاألطفاؿ الذين لم يحصل منهم شيء من ذلك ال يجوز استهدافهم ابتداءن، كال تق كلكن     
بالقتل، إال إذا كاف من باب معاقبتهم بالمثل، كذلك إذا تقصد العدك قتل نسائنا كأطفالنا جاز لنا أف نعاملهم 

ًن اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ًبًمٍثًل مىا بالمثل فنتقٌصد قتل نسائهم كأطفالهم كيدؿ على ذلك  قوؿ اهلل تعالى )فىمى
 (ُْٗلبقرة:اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم( )ا

لىحى فىأىٍجريهي عىلىى اللًَّو ًإنَّوي ال كقولو )كىالًَّذينى ًإذىا أىصىابػىهيمي اٍلبػىٍغيي ىيٍم يػىٍنتىًصريكفى كىجىزىاءي سىيّْئىةو سىيّْئىةه ًمثٍػليهىا فىمىٍن عىفىا كىأىصٍ     
ًن انٍػتىصىرى بػىٍعدى ظيٍلًمًو فىأيكلىًئكى مىا عى  غيوفى ييًحبُّ الظَّاًلًمينى كىلىمى لىٍيًهٍم ًمٍن سىًبيلو ًإنَّمىا السًَّبيلي عىلىى الًَّذينى يىٍظًلميوفى النَّاسى كىيػىبػٍ

ًإٍف عىاقػىٍبتيٍم ًفي اأٍلىٍرًض ًبغىٍيًر اٍلحىقّْ أيكلىًئكى لىهيٍم عىذىابه أىلًيمه كىلىمىٍن صىبػىرى كىغىفىرى ًإفَّ ذىًلكى لىًمٍن عىٍزـً اأٍليميو  ًر( كقولو )كى
ريؾى ًإالَّ بًاللًَّو كى فػىعىاًقبيو  ره ًللصَّاًبرًينى، كىاٍصًبٍر كىمىا صىبػٍ يػٍ ْى ال تىٍحزىٍف عىلىٍيًهٍم كىال تىكي ا ًبًمٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم ًبًو كىلىًئٍن صىبػىٍرتيٍم لىهيوى 

 (.ًفي ضىٍيقو ًممَّا يىٍمكيريكفى ًإفَّ اللَّوى مىعى الًَّذينى اتػَّقىٍوا كىالًَّذينى ىيٍم ميٍحًسنيوفى 
 فالعقوبة بالمثل جائزة في الشريعة، كلكن ىناؾ فرؽ بين ما حيٌرـ لذاتو، كما حٌرـ لغيره:    
فما حٌرـ لذاتو كيسميو بعض العلماء ما حٌرـ بنوعو فهذا ال يجوز القصاص فيو بالمثل ألنو محٌرـ لذاتو كمن     

غيره ْمران فمات فإنو ال يجوز أف نسقيو زنى بامرأة ال يجوز أف يقتص منو بفعل ذلك في أىلو، كذلك من سقى 
 ْمران ألنو محـر لذاتو، كىكذا.

كإنما  كما حٌرـ لغيره فإنو يجوز القصاص فيو بالمثل، كفي مسألتنا لم ييحٌرـ قتل نساء الكفار كأطفالهم لذاتو    
أعانوا على القتاؿ، كذلك  ، بدليل أنو يجوز قتلهم إذا قاتلوا أكلغيره، كىو كونهم ليسوا من أىل القتاؿ في األصل

ففي الصحيحين عن الصعب ابن جثامة رضي اهلل عنو قاؿ: سئل رسوؿ  ،يجوز قتلهم تبعان كما في تبييت الكفار
 اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن أىل الدار من المشركين ييبيتوف فيصاب من نسائهم كذراريهم فقاؿ:) ىم منهم(.

 طفالنا كنساءنا جاز لنا أف نعاقبهم بالمثل فنتقصد قتل نسائهم كأطفالهم.فعلى ىذا إذا تقٌصد الكفار قتل أ    
قػػاؿ لمػػا كػػاف يػػـو أحػػد كانصػػرؼ المشػػركوف فػػرأل المسػػلموف بػػإْوانهم مثلػػة سػػيئة  ّٔٔ/ٕركل بػػن أبػػي شػػيبة     

اهلل مػنهم  جعلوا يقطعوف آذانهم كآنافهم كيشقوف بطونهم فقاؿ أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسػلم لػئن أنالنػا
ػره لًلصَّػاًبرً  يػٍ ْى ًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ًبًمٍثًل مىػا عيػوًقٍبتيٍم بًػًو كىلىػًئٍن صىػبػىٍرتيٍم لىهيػوى  ينى( فقػاؿ رسػوؿ اهلل صػلى لنفعلن فأنزؿ اهلل )كى

 اهلل عليو كسلم )بل نصبر(.
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د البخػػارم عػػن عبػػد اهلل يػػن يزيػػد فالمثلػػة منهػػي عنهػػا كمحرمػػة لقػػوؿ الرسػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم كمػػا جػػاء عنػػ    
المثلػة: تشػويو ْلقػة القتيػل، كجػدع ” َُِ/ٓرضي اهلل عنو )أنو نهى عن النهبى كالمثلة( قاؿ ابن حجر في الفتح 

 “.أطرافو، كجب مذاكره كنحو ذلك
يفاء إف المثلػة حػق لهػم، فلهػم فعلهػا لبلسػت”نقػبلن عػن شػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػة  ُِٖ/ٔقاؿ ابن مفلػح فػي الفػركع 

كأْذ الثأر، كلهم تركها، كالصبر أفضل، كىذا حيػث ال يكػوف فػي التمثيػل بهػم زيػادة فػي الجهػاد، كال يكػوف نكػاال 
لهػم عػػن نظيرىػا، فأمػػا إذا كػػاف فػي التمثيػػل الشػػائع دعػاءن لهػػم إلػى اإليمػػاف أك زجػػران لهػم عػػن العػػدكاف، فإنػو ىنػػا مػػن 

 .ُِٓ/ٓيارات لشيخ اإلسبلـ كانظر االْت“ باب إقامة الحدكد كالجهاد المشركع
كقػػد أبػػاح اهلل تعػػالى للمسػػلمين أف يمثلػػوا بالكفػػار إذا مثلػػوا بهػػم كإف  ” َُٖ/ُِكقػػاؿ ابػػن القػػيم فػػي حاشػػيتو     

ًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىػاًقبيوا ًبًمثٍػًل مىػا عيػوًقٍبتيٍم بًػًو( كىػذا دليػل علػى جػدع األنػف كقطػع  كانت المثلة منهيا عنها فقاؿ تعالى )كى
     ذف كبقر البطن كنحو ذلك ىي عقوبة بالمثل ليست بعدكاف كالمثل ىو العدؿ، كأما كوف المثلة منهيا عنها فلما األ

ركل أحمػػد فػػي مسػػنده مػػن حػػديث سػػمرة بػػن جنػػدب كعمػػراف بػػن حصػػين قػػاؿ مػػا ْطبنػػا رسػػوؿ اهلل ْطبػػة )إال     
ل بو نظير ما فىعل فأنتم تقتلونػو كذلػك زيػادة علػى مػا أمرنا بالصدقة كنهانا عن المثلة(، فإف قيل فلو لم يمت إذا فيع

فعل فأين المماثلة؟، قيل ىػذا ينػتقض بالقتػل بالسػيف، فإنػو لػو ضػربو فػي العنػق كلػم يوجبػو كػاف لنػا أف نضػربو ثانيػة 
كثالثػػة حتػػى يوجبػػو اتفاقػػا، كإف كػػاف األكؿ إذا ضػػربو حصػػوؿ كاحػػدة كاعتبػػار المماثلػػة لػػو طريقػػاف إحػػداىما اعتبػػار 

لشيء بنظيره كمثلو كىو قياس العلة الذم يلحق فيو الشيء بنظيره، كالثػاني قيػاس الداللػة الػذم يكػوف الجمػع فيػو ا
بين األصل كالفرع بدليل العلة كالزمها فإف انضاؼ إلى كاحد من ىذين عمـو لفظي كاف من أقػول األدلػة الجتمػاع 

تبػارم فيكػوف موجػب الكتػاب كالميػزاف كالقصػاص فػي العمومين اللفظػي كالمعنػوم كتضػافر الػدليلين السػمعي كاالع
 اىػ“.مسألتنا ىو من ىذا الباب كما تقدـ تقريره كىذا كاضح ال ْفاء بو كهلل الحمد كالمنة

ككػػبلـ العبلمػػة ابػػن القػػيم المتقػػدـ رد علػػى مػػن قػػاؿ: ككيػػف تقتلػػوف نسػػاء كصػػبياف المقاتلػػة إذا فعلػػوا ىػػذا بنسػػاء     
رىل(.كصبياف المسلمين؟ ككيف تأ ٍْ  ْذكف ثأركم من غير الفاعل؟ كاهلل يقوؿ )كىال تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أي

كىذا اإليراد باطل كينتقض حتى لػو قلنػاه علػى المقاتلػة فكيػف يقاتػل النبػي صػلى اهلل عليػو كسػلم مقاتلػة قػريش     
 كالذم نقض العهد ىم بني بكر بن كائل أك قادة قريش.

 عليػػو كسػػػلم رجػػاؿ كشػػيوخ كأجػػػراء بنػػي قريظػػة كىػػػم لػػم ينقضػػوا العهػػػد بػػل نقضػػػو  ككيػػف يقتػػل النبػػػي صػػلى اهلل    
 كبراؤىم كأىل الرأم منهم فقتل بجريرتهم سبعمائة نفس، كاسترؽ من بقي.
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 كأيضان كيف يجيز العلماء المثلة مطلقان برجاؿ العدك كلم يشترطوا أف تكوف المثلة بالفاعل؟.    
تتحمل عاقلتو الديػة كيغرمػوف كالػذم ارتكػب الجنايػة فػرد مػنهم كىػم لػم يشػاركوه  كلو أف رجبلن قتل آْر فلماذا    

 كرغم ذلك تحملوا جريرتو؟
كاْليات المتقدمة ال تقتصر على المماثلة في القصػاص فقػط بػل ىػي عامػة لكػل عقوبػة أك حػد سػواءن مػع مسػلم     

اٍعتىػدىل عىلىػٍيكيٍم فىاٍعتىػديكا عىلىٍيػًو ًبًمثٍػًل مىػا اٍعتىػدىل قولو تعالى )فىمىًن ” ّٕٓ/ِأك ذمي أك معاىد أك حربي قاؿ القرطبي 
ًإٍف عىػاقػىٍبتيٍم فػىعىػاًقبيوا ًبًمثٍػًل مىػا عيػوًقٍبتيٍم بًػًو( قػالوا كىػذا عمػـو فػي جميػع األشػياء كلهػا ك  عضػدكا عىلىٍيكيٍم( كقولو تعالى )كى

لتػػي كسػػرتها كدفػػع الصػػحيحة كقػػاؿ إنػػاء ىػذا بػػأف النبػػي صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم )حػػبس القصػػعة المكسػورة فػػي بيػػت ا
بإنػػػاء كطعػػػاـ بطعػػػاـ( أْرجػػػو أبػػػو داكد، ثػػػم قػػػاؿ... ال ْػػػبلؼ بػػػين العلمػػػاء أف ىػػػذه اْليػػػة أصػػػل فػػػي المماثلػػػة فػػػي 
القصاص فمن قتل بشيء قتل بمثل ما قتل بو كىو قوؿ الجمهور ما لم يقتلو بفسق كاللوطية كإسػقاء الخمػر فيقتػل 

يقتل بذلك فيتخذ عودان على تلك الصفة كيطعن بو فػي دبػره حتػى يمػوت كيسػقى عػن  بالسيف، كللشافعية قوؿ أنو
الخمػػر مػػاءن حتػػى يمػػوت، كقػػاؿ ابػػن الماجشػػوف إف مػػن قتػػل بالنػػار أك بالسػػم ال يقتػػل بػػو لقػػوؿ النبػػي صػػلى اهلل عليػػو 

 “.اْلية كسلم )ال يعذب بالنار إال اهلل( كالسم نار باطنو كذىب الجمهور إلى أنو يقتل بذلك لعمـو
ًإٍف عىػاقػىٍبتيٍم فػىعىػاًقبيوا ” ّٗ/ٔقاؿ الشوكاني في نيل األكطار      ػا( كقولػو تعػالى )كى قولو تعالى )كىجىزىاءي سىػيّْئىةو سىػيّْئىةه ًمثٍػليهى

ػًن اٍعتىػدىل عىلىػٍيكيٍم فىاٍعتىػديكا عىلىٍيػًو ًبًمثٍػًل مىػا اٍعتىػدى  ل عىلىػٍيكيٍم( كالحاصػل أف األدلػة ًبًمٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم بًػًو( كقولػو تعػالى )فىمى
 أىػ مختصران “ القاضية بتحريم ماؿ اْلدمي كدمو كعرضو عمومها مخصص بهذه الثبلث اْليات

ػزىاءي سىػيّْئىةو ” ِّٖ/ُقاؿ ابن القيم في إعػبلـ المػوقعين      قولػو )فىاٍعتىػديكا عىلىٍيػًو ًبًمثٍػًل مىػا اٍعتىػدىل عىلىػٍيكيٍم( كقولػو )كىجى
ًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىػاًقبيوا ًبًمثٍػًل مىػا عيػوًقٍبتيٍم بًػًو( يقتضػي جػواز ذلػك سىيّْئىةه مً  إم العقوبػة بالمثػل فػي األنفػس  -ثٍػليهىا( كقولو )كى

كقػػد صػػرح الفقهػػاء بجػػواز إحػػراؽ زركع الكفػػار كقطػػع أشػػجارىم إذا كػػانوا يفعلػػوف ذلػػك بنػػا  -كاألعػػراض كاألمػػواؿ 
و الصػحابة علػػى قطػػع نخػػل اليهػػود لمػػا فيػو مػػن ْػػزيهم كىػػذا يػػدؿ علػػى أنػػو كىػذا عػػين المسػػألة كقػػد أقػػر اهلل سػػبحان

سبحانو يحب ْزم الجاني الظالم كيشرعو، كإذا جاز تحريق متاع الغاؿ بكونو تعػدل علػى المسػلمين فػي ْيػانتهم 
حػق في شيء من الغنيمػة فػؤلف يحرقػوا مالػو إذا حػرؽ مػاؿ المسػلم المعصػـو أكلػى كأحػرل، كإذا كانػت الماليػة فػي 

اهلل الذم مسامحتو بو أكثر من استيفائو فؤلف تشرع فػي حػق العبػد الشػحيح أكلػى كأحػرل، كألف اهلل سػبحانو شػرع 
القصاص زجرا للنفوس عن العدكاف ككاف من الممكن أف يوجب الدية استدراكا لظبلمة المجني عليػو بالمػاؿ كلكػن 

للنفػوس كاألطػراؼ، كإال فمػن كػاف فػي نفسػو مػن  ما شرعو أكمل كأصلح للعباد كأشفى لغيظ المجني عليػو كأحفػظ
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اْلْر من قتلو أك قطع طرفو قتلػو أك قطػع طرفػو كأعطػى ديتػو كالحكمػة كالرحمػة كالمصػلحة تػأبى ذلػك كىػذا بعينػو 
 اىػ“.موجود في العدكاف على الماؿ

كإنما المقصػود فػي كمع ىذا نقوؿ: إف المجاىدين ال يتقصدكف قتل نساء الكفار كأطفالهم مع جواز ذلك لهم     
 عملياتهم في األصل ىم رجاؿ الكفار كما ييقتل من النساء كاألطفاؿ إنما يقتلوف تبعان ال قصداٌ.

كمػػن الحػػاالت التػػي يجػػوز لنػػا أف نقتػػل فيهػػا نسػػاء الكفػػار كأطفػػالهم مػػا يكػػوف فػػي حػػاؿ التبييػػت كالهجػػـو علػػى     
ن جثامػػة رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿ: سػػئل رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل الكفػػار علػػى حػػين ًغػػرَّة كيػػدؿ علػػى ذلػػك مػػا ركاه الصػػعب بػػ

 عليو كسلم عن أىل الدار من المشركين ييبيتوف فيصاب من نسائهم كذراريهم فقاؿ: )ىم منهم( متفق عليو.
 كالعمليات االستشهادية التي يقـو بها المجاىدكف ىي من ىذا الباب فإنها تكوف على حين ًغٌرة من العدك.    
وز قتل نساء الكفار كأطفالهم تبعان إذا احتجنا إلى استخداـ األسلحة الثقيلة كما فعل ذلك النبي كذلك يج    

 صلى اهلل عليو كسلم عندما ضرب أىل الطائف بالمنجنيق.
كمن أراد االستزادة فليراجع ما كتبو الشيخ الشهيد يوسف العييرم في ىذه المسألة، كىو موجود في الرد على     

 سعة.الشبهة التا
باألبرياء الجيش الذم نصبو العدك المحتل ليكوف درعان لو، فإف الجواب على ىذا نقوؿ:  ػ كإف كاف المقصود    

إف ىؤالء الذين باعوا دينهم بحفنة من الدنيا كرضوا ألنفسهم أف يكونوا درعان للعدك الذم دٌمر ديارىم كقتل 
بها ليصل إلى مراده، ىؤالء أكلى بالقتل من العدك، ألنهم إْوانهم، كرضوا ألنفسهم أف يكونوا مطايا للعدك يرك

بوقوفهم مع العدك ضٌد المجاىدين قد ارتدكا عن دينهم ككالوا أعداء اهلل على المسلمين، كاهلل تعالى يقوؿ: }كمن 
 يتولهم منكم فإنو منهم{.

( نقلو الشيخ  كحل مالو كدموز إلى معسكر التتر، كلحق بهم ارتد، قفقاؿ شيخ اإلسبلـ في اْتياراتو:)من     
، ّٓ/ّ، مجموعة الرسائل النجدية ّّٖ/ٖعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آؿ الشيخ،الدرر السنية 

كعلق الشيخ رشيد رضا في الحاشية بقولو: )ككذا كل من لحق بالكفار المحاربين للمسلمين كأعانهم عليهم ، 
 نهم"(.كىو صريح قولو تعالى"كمن يتولهم منكم فإنو م

 كلم كيصلوف يصوموف كونهم مع مرتدين الزكاة مانعي سموا السلف قد كاف كإذاكقاؿ ابن تيمية رحمو اهلل:      
؟.)مجموع للمسلمين بلػقات كرسولو اهلل أعداء مع ارػص نػبم فكيف المسلمين اعةػجم يقاتلوف يكونوا

 .(َّٓج/صِٖالفتاكل/
 كقد المكره كغير المكره فيهم التتار فإف التتار من كثير من بالقتاؿ أحق كاف التتار إلى عنهم قفز فمنكقاؿ:     

 (.ّْٓ/صِٖاألصلي.)مجموع الفتاكل/ج الكافر عقوبة من أعظم المرتد عقوبة بأف السنة استقرت
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 ذاكك كذريتهم مالهم كيأْذ الزكاة مانعي عنو اهلل رضي الصديق قتاؿ ىو مسلمين كانوا كلو التتار كقتاؿكقاؿ:     
 (ِٖٓ/ٓ.)الفتاكل الكبرل/جإكراىا ادعى كلو إليهم المقفز

صار مع :)إف األدلة على كفر المسلم إذا أشرؾ باهلل أك محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل كقاؿ الشيخ    
أكثر من أف تحصر من كبلـ اهلل ككبلـ رسولو ككبلـ أىل العلم  -كلو لم يشرؾ-المشركين على المسلمين 

 .ِِٕالرسائل الشخصية ص المعتمدين(. 
: فمن أعظمها أمور د:)كلو نواقض كمبطبلت تنافي ذلك التوحيشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمو اهللكقاؿ ال    

ثبلثة :األمر الثالث : مواالة المشرؾ كالركوف إليو كنصرتو كإعانتو باليد أك اللساف أك الماؿ ، كما قاؿ تعالى " فبل 
كقاؿ تعالى" ترل كثيرا منهم يتولوف الذين كفركا لبئس ما قدمت [ … ٖٔلقصص:تكونن ظهيرا للكافرين "] ا

لهم أنفسهم أف سخط اهلل عليهم كفي العذاب ىو ْالدكف . كلو كانوا يؤمنوف باهلل كالنبي كما أنزؿ إليو ما 
اهلل سبحانو [ فتأمل ما في ىذه اْليات كما رتب ُٖ،َٖاتخذكىم أكلياء كلكن كثيرا منهم فاسقوف" ]المائدة :

على ىذا العمل من سخطو كالخلود في عذابو كسلب اإليماف كغير ذلك. كقاؿ شيخ اإلسبلـ في معنى قولو 
تعالى "كلو كانوا يؤمنوف باهلل كالنبي كما أنزؿ إليو ما اتخذكىم أكلياء" فثبوت كاليتهم يوجب عدـ اإليماف(. الدرر 

 .ُِٗ/ْالنجدية  ، مجموعة الرسائل كالمسائل َّْ-ََّ/ُُالسنية 
 فإف قيل: إف الشرطة ال تعين العدك كلكن تريد أف يخرج العدك لكي تدير ىي أمور الببلد:    
فالجواب نقوؿ: من المستحيل أف يغزك العدك أرض المسلمين كيبذؿ في ذلك األمواؿ الطائلة كالجنود ثٌم ىو     

قل بعد ىذا أف يخرج كيدع األمر للجيش من يؤسس الجيش كيقـو بتدريبو كاإلشراؼ على ذلك، فهل ييع
 استقبلالن؟!

إٌف ىذا أمره ييكذبو الواقع، كىم إنما يؤسسوف الجيش الوطني ليكوف درعان لهم كلكي يكوف ككيبل عنهم في تنفيذ 
مخططاتهم فهم في الحقيقة كالٌدمية يحركها العدك كيفما شاء كإذا ْالفو فسرعاف ما يقـو بتغييره كإقامة غيره 

 مو.مقا
ف إىػ ) ُِْْ/ِ/ِْإليرلندا يـو السبت  كزير الدفاع األمريكي ) دكنالد رامسفيلد ( أثناء زيارتوقاؿ     

 .العراؽ كأفغانستاف حتى تشكيل حكومة ديمقراطية كاسعة التمثيل ( الواليات المتحدة تخطط للبقاء في
أف كلندف أكضحوا ْبلؿ الشهور الماضية كقالت صحيفة )ىأرتس( بأف الرئيس بوش ككبار المسئولين في كاشنطن 

كىذه المنحة يعدىا اليهود  الحكومة الجديدة في العراؽ لن تشكل تهديدان لدكؿ الجوار بما في ذلك إسرائيل،
 .-كما في كتبهم–ثاني أكبر منحة يمنحها الصليبيوف لهم بعد أف أعلنوا تحرير كتدمير أرض بابل المجرمة 
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ي إس( أعرب السناتور الديمقراطي )جوزؼ ليبرماف( كىو أحد المرشحين للرئاسة كفي تصريح لشبكة )سي ب    
ـ األسبوع الماضي عن قلقو من احتماؿ قياـ نظاـ إسبلمي في العراؽ، كقاؿ )ال نود أف ََِْاألمريكية عاـ 

 نرل األمور تتجو إلى قياـ نظاـ ديني في العراؽ(.
عراؽ، يريدكف حكومة أمريكية مصٌغرة يتزعمها أناس من بني جلدتنا فهذا ما يريده الغزاة قبل ْركجهم من ال    

ة كًفطىر منكوسة كنفوس متمٌرسة على الخيانة كالغدر كالعمالة.  كيتكلموف بألسنتنا لهم قلوب ممسْو
كانظر إلى الواقع يتبين لك األمر، انظر إلى الحكومات العميلة التي كضعها العدك في الشيشاف كأفغانستاف     
لعراؽ كغيرىا انظر ماذا تصنع، إنها كقبل ْركج العدك بعدما تتدرب على يديو تقـو بقتاؿ المجاىدين مع العدك كا

ثٌم تقـو ىي بمفردىا بقتاؿ المجاىدين كمداىمات البيوت تحت نظر العدك لكي تيثبت لو صدؽ العمالة كالتفاني 
لعراؽ، فالشرطة العميلة في العراؽ تقـو في تنفيذ مخططو كىذا ىو عين ما حصل كيحصل في أفغانستاف كا

 بمداىمة بيوت أىل السنة كقتل رجالهم بل كيقوموف باغتصاب نساء أىل السنة.
 ثٌم نقوؿ: ىذه الحكومات العميلة التي يضعها العدك بماذا تحكم المسلمين؟    
 و؟ىل تحكمهم بكتاب اهلل أـ بشريعة الكفار كقوانينهم المضاٌدة لشرع اهلل كحكم    

فهل بعد ىذا يجوز لعاقل أف يدْل تحت راية ىذه الحكومات العميلة، كىل يجوز لعاقل أف يعتذر لهم      
 كيدافع عنهم كىم اليد الحديدية التي يضرب بها العدك أىل اإلسبلـ؟

فهو فكل من كقف معو أصالة أك ككالة  -كىي كذلك كإف لم يعلنها–ثٌم إف العدك قد أعلنها حربان صليبية     
داْل في عسكر الكفر المحارب لئلسبلـ، كإذا كاف الدْوؿ مع التتار كفر كرٌدة مع كونهم يشهدكف الشهادتين 

اإلسبلـ الظاىرة، فكيف الحكم فيمن دْل مع الكفار  وف كلكنهم يمتنعوف عن كثير من شرائعكيصلوف كيصوم
 الذين يعلنوف عداءىم لئلسبلـ كأىلو؟

ىؤالء كأمثالهم بقوؿ اهلل تعالى:}كال تيجادؿ عن الذين يختانوف أنفسهم إٌف اهلل ال يحب كنيذكّْر من يجادؿ عن     
من كاف ٌْوانان أثيمان{، كقوؿ اهلل سبحانو:}ىا أنتم ىؤالء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادؿ اهلل عنهم يـو 

 القيامة أٌمن يكوف عليهم ككيبل{.
المسلمين الذين يقتلوف في بعض تلك العمليات، فنقوؿ: ال شك في حرمة دـ باألبرياء  ػ كإف كاف المقصود    

المسلم كعصمتو، كال يجوز قتل مسلم بغير حق، كالمجاىدكف بحمد اهلل حريصوف أشٌد الحرص على دماء 
لجهاد إال للدفاع عن دين المسلمين كدمائهم كأعراضهم، ككم من العمليات االمسلمين، بل ىم لم يخرجوا إلى 

ّْْرت بسبب ا لتي قد أعٌدىا المجاىدكف أيلًغيت بسبب كجود بعض المسلمين حوؿ الموقع، ككم من العمليات أي
كجود بعض المسلمين، بل قبل بدء بعض العمليات ينتشر عدد من المجاىدين حوؿ الموقع إلْراج المسلمين 

كىذا يعلمو كل من لو عبلقة الذين داْل موقع العملية كمنع المسلمين الذين ْارج الموقع من الدْوؿ، 
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بالمجاىدين كيطالع إصداراتهم، كلكن في بعض األحياف تنٌفذ العملية كبسبب قوتها قد يحصل ضرره لبعض 
المسلمين أك يقتل فيها من المسلمين بغير قصد أك عدـ العلم بوجودىم في موقع العملية، مع أٌف المجاىدين ال 

رب من أماكن تواجد األعداء، ْاصة كأف العمليات االستشهادية تعتمد يألوف جهدان في تحذير المسلمين من الق
 على السرعة كأْذ العدك على ًغٌرة.

فمن قيتل من المسلمين في بعض ىذه العمليات فإنو بإذف اهلل شهيد، كالمجاىدكف ال يمكن أف يوقفوا جميع      
جاىدين يوقفوف كل عملية بمجرد كجود بعض عملياتهم إذا حصل في بعضها نوع ضرر ألٌف العدك إذا رأل أف الم

المدنيين فإنو سوؼ يتخذ في كل مكاف يتمركز فيو عددان من المسلمين ثٌم يوغل بعد ذلك في إجرامو، كلكن إذا 
علم أٌف مثل ذلك ال يفيده كأف ضربات المجاىدين لن تتوقف بمثل ىذا سعى لطريقة أْرل تحميو من ضربات 

 المجاىدين.
العلماء أجازكا قتل الترس من المسلمين إذا ْاؼ المسلموف من فوات مصلحة أعظم أك حصوؿ كإذا كاف     

 مفسدة أكبر كذلك في جهاد الطلب فؤلف يجوز ذلك في جهاد الدفع الذم ىو ضركرة من باب أكلى.
د ىو دفع فتنة ككذلك مسألة التترس التي ذكرىا الفقهاء فإفَّ الجها”قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل:    

الكفر، فيحصل فيها من المضرَّة ما ىو دكنها، كلهذا اتٌفق الفقهاء على أنَّو متى لم يمكن دفع الضرر عن 
المسلمين إالَّ بما يفضي إلى قتل أكلئك المتترس بهم جاز ذلك، كإف لم يخف الضرر لكن لم يمكن الجهاد إال 

يقوؿ: قتلهم ألجل مصلحة الجهاد مثل قتل المسلمين بما يفضي إلى قتلهم ففيو قوالف، كمن يسٌوغ ذلك 
 (ّٓ - ِٓ/َِ“ )المقاتلين يكونوف شهداء..

كقد اتفق العلماء على أفَّ جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندىم من أسرل المسلمين ”كقاؿ في موضعو آْر:     
يف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا، فإنهم يقاتلوف كاف أفضى ذلك إلى  قتل المسلمين الذين تترسوا بهم، ْك

كإف لم يخف على المسلمين ففي جواز القتاؿ المفضي إلى قتل ىؤالء المسلمين قوالف مشهوراف للعلماء. 
ا، فإفَّ المسلمين إذا  كىؤالء المسلموف إذا قتلوا كانوا شهداء، كال يترؾ الجهاد الواجب ألجل من يقتل شهيدن

ا، كمن قتل قاتلوا الكفار فمن قتل من المسل ألجل  -الباطن ال يستحق القتل  فيكىو  -مين يكوف شهيدن
ا، كقد ثبت في الصحيحين عن النبي أنَّو قاؿ:  يغزك ىذا البيت جيش من الناس ”مصلحة اإلسبلـ كاف شهيدن

اف فإذا ك“ فبينما ىم ببيداء من األرض إذ ْسف بهم فقيل يا رسوؿ اهلل كفيهم المكره فقاؿ يبعثوف على نياتهم
العذاب الذم ينزلو اهلل بالجيش الذم يغزك المسلمين ينزلو بالمكره كغير المكره فكيف بالعذاب الذم يعذبهم 

ٍيًن كىنىٍحني نػىتػىرىبَّصي  يػى ٍل تػىرىبَّصيوفى بًنىا ًإالَّ ًإٍحدىل اٍلحيٍسنػى ًبكيٍم أىٍف اهلل بو أك بأيدم المؤمنين؟! كما قاؿ تعالى: )قيٍل ىى
وي ًبعىذىابو ًمٍن ًعٍنًدًه أىٍك بًأىٍيًدينىا( كنحن ال نعلم المكره كال نقدر على التمييز، فإذا قتلناىم بأمر اهلل كنا ييًصيبىكيمي اللَّ 

ذلك مأجورين كمعذكرين، ككانوا ىم على نياتهم فمن كاف مكرىنا ال يستطيع االمتناع فانو يحشر على نيتو يـو  يف
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ا.ىػ مجموع الفتاكل “. يكن ذلك بأعظم ممن يقتل من عسكر المسلمينالقيامة، فإذا قتل ألجل قياـ الدين لم 
(ِٖ/ْٕٓ.) 

فاقية، كالثانية ْبلفيَّة فيها قوالف اتفقد رأيتى أفَّ ابن تيميَّة تحٌدث عن صورتين لمسألة التَّترس، األكلى      
كال يترؾ ” كما يشير إليو قولو مشهوراف، كفي كبلمو ميله إلى ترجيح الجواز في الصورة المختلف فيها من الٌتترس

 ، كالصورتاف ىما:“الجهاد الواجب ألجل من يقتل شهيدنا
األكلى: أف ييخاؼ على المسلمين الضرر، إذا لم ييقاتل الكافر المتتٌرس بمسلمين، فهذه الصورة اتٌفاقيَّة عند     

 شيخ اإلسبلـ كغيره.
رؾ قتاؿ المتترسين، فليس فيو مصلحةه تغتفري ألجلها مفسدة الثانية: أف ال ييخاؼ على المسلمين الضَّرر من ت    

 قتل المسلمين، إالَّ مصلحةي استمرار الجهاد، كامتثاؿ األمر بو، فهذه المسألة فيها قوالف مشهوراًف.
فاستدالؿ المجاىدين بمسألة الٌتترس،ال يخرج عن أف يكوف محٌل إجماًع،أك أحد القولين المشهورىيًن ألىل     

 .ـاإلسبل
كال بأس )بقطع( أشجارىم المثمرة كغير المثمرة،  كال بأس باإلغارة كالبيات عليهم؛) :قاؿ الكاساني رحمو اهلل    

ما قطعتم من لينة أك تركتموىا قائمة على أصولها فبإذف اهلل كليخزم ) كإفساد زركعهم لقولو تبارؾ كتعالى
كغيظا  ر اْلية الشريفة كنبو في آْرىا أف ذلك يكوف كبتاسبحانو كتعالى )بقطع( النخيل في صد أذف (،الفاسقين

كإغراقها بالماء كتخريبها كىدمها  للعدك بقولو تبارؾ كتعالى كليخزم الفاسقين كال بأس بإحراؽ حصونهم بالنار
كألف كل ذلك من  (،يخربوف بيوتهم بأيديهم كأيدم المؤمنين ) عليهم كنصب المنجنيق عليها لقولو تبارؾ كتعالى

العدك ككبتهم كغيظهم كألف حرمة األمواؿ لحرمة أربابها كال حرمة ألنفسهم حتى  باب القتاؿ لما فيو من قهر
لما فيو من  كال بأس برميهم بالنباؿ كإف علموا أف فيهم مسلمين من األسارل كالتجارفكيف ألموالهم  يقتلوف

 (.[ََُ/ٕبدائع الصنائع )](.اىػتاجر الضركرة إذ حصوف الكفرة قلما تخلو من مسلم أسير أك
تاجر، ألف في الرمي دفع الضرر  كال بأس برميهم، كإف كاف فيهم مسلم أسير أككقاؿ المرغيناني رحمو اهلل: )    

ْاص كألنو قلما يخلو حصن من مسلم فلو امتنع  العاـ بالذب عن بيضة اإلسبلـ كقتل األسير كالتاجر ضرر
المسلمين أك باألسارل لم يكفوا عن رميهم لما بينا كيقصدكف بالرمي  يافباعتباره النسد بابو كإف تترسوا بصب

عليهم كال   تعذر التمييز فعبل فلقد أمكن قصدا كالطاعة بحسب الطاقة كما أصابوه منهم ال دية الكفار ألنو إف
 (.[ُّٕ/ِ) شرح البداية الهداية (.]كفارة ألف الجهاد فرض كالغرامات ال تقرف بالفركض،...

رمي حصوف المشركين كفيهم أطفاؿ المسلمين كأسراىم.  باب:كقاؿ الجصاص رحمو اهلل في أحكاـ القرآف: )    
كأطفاؿ  حنيفة كأبو يوسف كزفر كمحمد كالثورم ال بأس برمي حصوف المشركين، كإف كاف فيها أسارل قاؿ أبو
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الكفار بأطفاؿ المسلمين  تترسمن المسلمين كال بأس بأف يحرقوا الحصوف كيقصدكا بو المشركين ككذلك إف 
 (.[ِّٕ/ٓأحكاـ القرآف ).اىػ]كال كفارة أحدا من المسلمين في ذلك فبل دية أصابوارمي المشركوف كإف 

كذلك يستدؿ على جواز مداىمة الكفار كقصفهم كنحو ذلك بمسألة التترس، فإذا جاز قتل الترس من     
كنشاىد إْواننا المسلمين المتترًس بهم فؤلف يجوز في حالة  المسلمين دفعان لضرر العدك مع كوننا نرل الترس

 عدـ معرفتنا بوجود المسلمين، أك عدـ تمييزنا بينهم كبين الكفار من باب أكلى.
سي رحمو اهلل: )     عليو كسلم نصب المنجنيق على الطائف كأمر أسامة  كقد ركينا أف النبي صلى اهللقاؿ السْر

حصن عوؼ بن مالك. ككذلك أف تترسوا بأطفاؿ المسلمين فبل بأس  يحرؽ كحرؽبن يزيد رضي اهلل عنو بأف 
القتاؿ معهم فرض كإذا تركنا ذلك لما فعلوا أدل إلى ألٌف  ،الرامي يعلم أنو يصيب المسلم  بالرمي إليهم كإف كاف
وا بأطفاؿ المسلمين المسلموف بذلك فإنهم يمتنعوف من الرمي لما أنهم تترس ررػو يتضػم كألنػسد باب القتاؿ معه

إال أف  بذلك على المسلمين كربما يصيبوف منهم إذا تمكنوا من الدنو من المسلمين كالضرر مدفوع فك فيجترؤ 
كالمسلم فعبل كاف ذلك مستحقا  على المسلم الرامي أف يقصد بو الحربي ألنو لو قدر على التمييز بين الحربي

المبسوط .اىػ]مثلو كال كفارة عليو كال دية ده ألنو كسععليو فإذا عجز عن ذلك كاف عليو أف يميز بقص
(َُ/ٔٓ].) 

كأما التفجيرات التي تحصل في األكساط السكنية أك األسواؽ كنحوىا فإف الذم ينٌفذىا ىم األمريكاف     
ن كالجيش العميل، كىذا بشهادة عدد من أىل العراؽ من مناطق مختلفة، فقد سألتي رجبلن من األكراد، كرجبلن م

أىل الفلوجة، كرجبلن من أىل بغداد متفرقين في أكقات متفاكتة عن التفجيرات التي تحصل في األماكن العامة 
يفخخوا سيارة كاقفة في السوؽ ثم فاتفق جوابهم على أف الذم يقـو بها ىو العدك المحتل كأذنابو كذلك بأف 

رجوف سائقها كيسألونو بعض األسئلة كيقـو يضعوا سيطرة تفتيش، فيوقفوف إحدل السيارات كيخيفجركنها، أك 
بعضهم بوضع بعض المتفجرات في سيارتو كىو ال يعلم ثٌم يتركونو فيركب سيارتو فإذا توسط األماكن العامة قاـ 
العدك بتفجير تلك المتفجرات بجهاز ال سلكي، ثٌم بعد ذلك يقولوف: إٌف الذم فعل ذلك ىم المجاىدكف 

 ليشوىوا صورتهم.
 ال يختلف فيو اثناف.كغيرىا أصبح ىذا األمر كاضحان ألىل العراؽ  كلقد    

*************************************** 
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 المسألة الرابعة
 حكم االستعانة بالكفار

 

لقد كثر الحديث عن ىذه المسألة عندما أفتت ىيئة كبار العلماء بجواز االستعانة باألمريكاف في الحرب     
 عندما غزت العراؽ الكويت. الخليجية الثانية

كالناظر إلى تلك الحرب بعينو كاقعية يرل أنها في الحقيقة لم تكن حربان مستقٌلة عن تخطيط ْفي، فبعد     
الحرب األفغانية ضد الركس شعرت أمريكا بأٌف النفط الذم ييصٌدر إليها أصبح معٌرضان للخطر، فأرادت أف تأتي 

ما كانت تخططو من االستيبلء على الدكؿ المجاكرة ْاصة العراؽ لقوة جيشو كتحمي ىذا النفط بنفسها، ككذلك 
 إذا قارناه بالجيوش الخليجية.

كتعلم أمريكا أنها إذا دْلت بقواتها إلى أرض الجزيرة من غير مبرر فإف شبابها لن يسكتوا كسوؼ يقوموف     
في أفغانستاف، فأرادت أف تيحدث أمران يبرر بدفعها كمحاربتها، ْاصةن بعدما رأت شٌدة بأس المجاىدين العرب 

ة، فاصطنعت الحرب الخليجية، كبتواطؤو من حكاـ السعودية دْلت القوات األمريكية تحت دْولها إلى الجزير 
 لدْولها أرض الجزيرة. ان مبرر غطاء تحرير الكويت كحماية السعودية فكاف ذلك 

ر على الدكلة استعانتها بالكفار كبينوا أٌف الحرب مصطنعة كفي تلك األحداث قاـ عدد من العلماء باالستنكا    
، ككضحوا ذلك بأقواؿ قادة الغرب، كمن أكلئك كأنها ْطة أمريكية لكي تدْل أرض الجزيرة كتقيم قواعدىا فيها

كقد قاـ بإيصاؿ ذلك الكتاب إلى أفراد ىيئة كبار  ،الشيخ سفر الحوالي في كتابو كشف الغمة عن علماء األمة
 بالكفار.أْرجت ىيئة كبار العلماء بيانان تيجيز فيو االستعانة لماء، كلكن مع ذلك الع

كقد كاف الشيخ ابن باز رحمو اهلل قبل تلك األحداث أفتى بحرمة االستعانة بالكفار مطلقان، في رسالتو التي     
الضركرة، كعندما استعانت  كجهها إلى جماؿ عبد الناصر كقاؿ فيها بحرمة االستعانة بالكفار مطلقان كلو عند

 السعودية باألمريكاف أفتى كمعو ىيئة كبار العلماء بأنو يجوز االستعانة بالكفار بل ربما يجب.
بتأليف رسالة لطيفة بين فيها حكم االستعانة  حمود بن عقبل الشعيبي رحمو اهللكفي تلك األحداث قاـ الشيخ     

 ة ما يختص بموضوعنا.بالكفار، كفي ىذه المسألة أكرد من الرسال
على الظالمين ،  الحمد هلل رب العالمين كالعاقبة للمتقين كال عدكاف إال قاؿ الشيخ رحمو اهلل في المقدمة:    

كأشهد أف محمدان عبده كرسولو صلى اهلل  كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو ، إلو األكلين كاْلْرين ،
 د،،كأصحابو كأتباعو أجمعين. أما بع كعلى آلو يين كالمرسلينعليو كعلى سائر إْوانو من النب

بأىل األرض ْيران أرسل إليهم محمدان ) بالهدل كدين الحق كأمره أف يبلغ ىذا  فإف اهلل سبحانو كتعالى لما أراد    
األمة عليو كأمرىم إال دؿ  ألمتو ، فقاـ صلوات اهلل كسبلمو عليو بهذا األمر أتم قياـ فما ترؾ ْيران كصبلحان  الدين
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األمة منو كنهاىم عنو كبين لهم الطرؽ الموصلة إليو  بو كبين لهم أسباب الوصوؿ إليو ، كما ترؾ شران إال كحذر
 كالسبلـ إال كقد بين ألمتو كل ما تحتاج إليو كيصلحها في دنياىا كأْراىا . ليجتنبوه ، فما توفي عليو الصبلة

كقاؿ عليو ، دينكم كأتممت عليكم نعمتي كرضيت لكم اإلسبلـ دينان {  اليـو أكملت لكم  :}قاؿ تعالى    
 إال ىالك " . الصبلة كالسبلـ : " تركتكم على البيضاء ليلها كنهارىا ال يزيغ عنها بعدم

  .الهواء إال كذكر لنا منو علمان " كقاؿ أبو ذر : " ما توفى رسوؿ اهلل ) كطائر يقلب جناحيو في    
كنهػػى عنػػو فػػي آْػػر حياتػػو كفػػي مػػرض موتػػو ) إقامػػة اليهػػود كالنصػػارل  و عليػػو الصػػبلة كالسػػبلـكإف ممػػا حػػذر منػػ

العزيز يجػد  لكتاب اهلل كالمستقرئالعرب كاستعانة المسلمين بالكفار في القتاؿ كفي غيره ،  كالمشركين في جزيرة
، ككػذلك فػي سػنة النبػي ) نصػوص  بهػم  فيػو النصػوص الكثيػرة فػي تحػريم الركػوف إلػى الكفػار كمػواالتهم كاالسػتعانة

كالنصػارل كالمشػركين فػي جزيػرة العػرب ، كعػن االسػتعانة بالكفػار  تنهى نهيان مؤكدان عن إقامة اليهود متضافرةكثيرة 
عليػو إف  كمواالتهم كذلك ، كىذا ثابت عنو ) في الصحيحين كالمسانيد كالسنن كغيرىػا كمػا سػتقف كالركوف إليهم

فػػي الجزيػػرة العربيػػة قػػد  - التػػي تػػدعي اإلسػػبلـ -البحػػث ، كلمػػا رأيػػت بعػػض الحكومػػات شػػاء اهلل فػػي أثنػػاء ىػػذا 
كالنصػارل إلػى الجزيػرة كمكنػتهم مػن اإلقامػة فيهػا  تجاىلػت مػدلوؿ ىػذه النصػوص فسػهلت الطريػق لػدْوؿ اليهػود

سػػػلمة فيهػػػا إلرىػػػاب المسػػػلمين كتهديػػػد اسػػػتقرار الشػػػعوب العربيػػػة الم كتكػػػديس ترسػػػانات أسػػػلحتهم المتنوعػػػة
علػيَّ  الفتاكة كاستمرار الهجمات كالضربات العسكرية عليهم من كقت ْلْػر ... رأيػت لزامػان  كمهاجمتهم باألسلحة

كالسػبلـ فكتبػت ىػذا البحػث المختصػر  أف أبين ىذه الحقيقة كفق ما يفهم من كتاب اهلل كسنة رسولو عليو الصػبلة
في السنة المطهرة في ىذا الشأف كما ذكرت فيو جملػة مػن ك  كضمنتو بعضان من النصوص الواردة في القرآف الكريم

 األمانػة ككفػوا بػالعهود التػي أْػذىا اهلل علػيهم فجػزاىم اهلل عػن اإلسػبلـ كالمسػلمين أقواؿ علماء األمػة الػذين أدكا

  . ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران 

إف قولػػو تعػػالى:}للوعيػػد الػػذم تضػػمنو  كلقػػد عزمػػت علػػى كتابػػة ىػػذا البحػػث إبػػراءان للذمػػة كأداءان لؤلمانػػة كاتقػػاءان    
بعػػد مػػا بينػػاه للنػػاس فػػي الكتػػاب أكلئػػك يلعػػنهم اهلل كيلعػػنهم  الػػذين يكتمػػوف مػػا أنزلنػػا مػػن البينػػات كالهػػدل مػػن

 .البلعنوف{
 . كاهلل أسأؿ أف ينفع بو كيجعلو ْالصان لوجهو الكريم                             

 
 ثٌم قػػاؿ رحمو اهلل:

 رة على دكلة كافرةاستعانة المسلمين بالدكلة الكاف
اتفق جمهور فقهاء األمة كعلمائها على تحريم ىذا النوع تحريمان عامان ال يستثنى منو شيء كاستدؿ أصحاب     

 ىذا المذىب بأمور منها :
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 الكتاب العزيز
ن حيث شدد سبحانو كتعالى في النهي عن مواالة الكفار كالركوف إليهم كاتخاذىم أكلياء كأصدقاء في كثير م    

آيات الكتاب العزيز فمن ذلك قولو : } كال تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار كما لكم من دكف اهلل من 
( ، كقاؿ سبحانو كتعالى : } يا أيها الذين آمنوا ال تتخذكا اليهود كالنصارل أكلياء ُِّأكلياء ثم ال تنصركف { )

( . كقاؿ سبحانو ُّّ ال يهدم القـو الظالمين { )بعضهم أكلياء بعض كمن يتولهم منكم فإنو منهم إف اهلل
( . كقاؿ سبحانو كتعالى : } ُّْكتعالى : } يا أيها الذين آمنوا ال تتخذكا بطانة من دكنكم ال يألونكم ْباالن { )

يرة ( ، فهذه اْليات كأمثالها كثُّٓيا أيها الذين آمنوا ال تتخذكا عدكم كعدككم أكلياء تلقوف إليهم بالمودة { )
في الكتاب العزيز ، كلها تحذر من الركوف إلى الكافرين كمواالتهم كاتخاذىم أصدقاء ، كاالستعانة بالكفار ال تتم 

 إال بمواالتهم كالركوف إليهم .
 من السنة المطهرة

ا كاف منها ما ثبت عن أـ المؤمنين عائشة رضي اهلل تعالى عنها أنها قالت : ْرج رسوؿ اهلل ) ًقبىل بدر فلمف    
ه فلما أدركو قاؿ بحػرَّة الوىبىره أدركو رجل قد كاف يذكر منو جيرأة كنىٍجدة ففرح أصحاب رسوؿ اهلل ) حين رأك 

جئت ألتبعك كأصيب معك ، قاؿ لو رسوؿ اهلل ) : تؤمن باهلل كرسولو ؟ قاؿ : ال . قاؿ : فارجع فلن لرسوؿ اهلل )
جرة أدركو الرجل فقاؿ لو كما قاؿ أكؿ مرة فقاؿ لو النبي ) كما استعين بمشرؾ قالت : ثم مضى حتى إذا كنا بالش

قاؿ أكؿ مرة قاؿ : فارجع فلن أستعين بمشرؾ ، قاؿ ثم رجع فأدركو بالبيداء فقاؿ لو كما قاؿ أكؿ مرة تؤمن باهلل 
 .  () انطلق:كرسولو قاؿ نعم فقاؿ لو رسوؿ اهلل 

عن أبي حميد الساعدم أف رسوؿ اهلل ) ْرج يـو أحد  (ُّٖ(كالحاكم )ُّٕ: ما أْرجو الطحاكم )كمنها   
( ، فقاؿ من ىؤالء ؟ فقالوا : ىذا عبداهلل ابن أبي بن ُّٗحتى إذا جاكز ثنية الوداع إذا ىو بكتيبة ْشناء )

سلوؿ في ستمائة من مواليو من اليهود أىل قينقاع كىم رىط عبداهلل بن سبلـ قاؿ : كقد أسلموا ؟ قالوا : ال يا 
 اهلل قاؿ : قولوا لهم فليرجعوا فإنا ال نستعين بالمشركين على المشركين ". رسوؿ

: ما ركاه اإلماـ أحمد كالحاكم عن ْبيب بن أساؼ قاؿ : ْرج رسوؿ اهلل ) في بعض غزكاتو فأتيتو أنا كمنها    
متما قلنا : ال . قاؿ نشهده معهم ، فقاؿ : أأسل كرجل قبل أف نسلم فقلنا إنا نستحي أف يشهد قومنا مشهدان كال

 : فإنا ال نستعين بالمشركين على المشركين ".
هذه النصوص كما ترل غاية في الصحة كالصراحة على تحريم االستعانة بالمشركين في الحرب كالقتاؿ ، فبل ف    

الصحيحة يحل لمسلم يؤمن باهلل كاليـو اْلْر أف يستعين بكافر أك يجيز االستعانة بهم كىو يعلم ىذه النصوص 
الصريحة . ككما ثبت بالكتاب كالسنة منع االستعانة بالكفار كما ترل فكذلك الصحابة رضواف اهلل عليهم ذىبوا 
إلى منع االستعانة بالكفار كمن ذلك ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي اهلل عنو إنكاره على أبي 



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

454 

هقي عن أبي موسى : " أنو استكتب نصرانيان فانتهره عمر كقرأ : موسى حينما استعمل كاتبان نصرانيان ذكر ذلك البي
} يا أيها الذين آمنوا ال تتخذكا اليهود كالنصارل أكلياء .. اْلية {. فقاؿ أبو موسى كاهلل ما توليتو كإنما كاف يكتب 

ْونهم اهلل كال  فقاؿ : أما كجدت في أىل اإلسبلـ من يكتب ؟ فقاؿ : ال تدنهم إذ أقصاىم اهلل كال تأمنهم إذ
 تعزىم بعد أف أذلهم اهلل ".

( عن عمر رضي اهلل عنو غير ىذا الخبر فقاؿ : ككتب إليو بعض عمالو ) أم ُْْكقد ذكر صاحب المذمَّة )    
" إف الماؿ قد كثر كليس يحصيو إال ىم فاكتب إلي بما ترل فكتب ليستشيره في استعماؿ الكفار فقاؿ:عمر ( 

في دينكم كال تسلموىم ما منعهم اهلل منو كال تؤمنوىم على أموالكم كتعٌلموا فإنما ىي الرجاؿ إليو : ال تدْلوىم 
" ، ككتب ) إلى عمالو أما بعد: " فإنو من كاف ًقبىلو كاتب من المشركين فبل يعاشره كال يوادده كال يجالسو كال 

 . (دهيعتضد برأيو فإف رسوؿ اهلل ) لم يأمر باستعمالهم كال ْليفتو من بع
ككرد عليو كتاب معاكية بن أبي سفياف : " أما بعد : يا أمير المؤمنين فإف في عملي كاتبان نصرانيان ال يتم أمر     

الخراج إال بو فكرىت أف أقلده دكف أمرؾ فكتب إليو : عافانا اهلل كإياؾ قرأت كتابك في أمر النصراني : " أما 
ككاف لعمر عبد نصراني فقاؿ لو : أسلم حتى نستعين بك على بعض بعد : فإف النصراني قد مات كالسبلـ " ، 

أمور المسلمين فإنو ال ينبغي لنا أف نستعين على أمورىم بمن ليس منهم فأبى فأعتقو كقاؿ : اذىب حيث شئت " 
ساعة  ككتب إلى أبي ىريرة  : أما بعد : فللناس نفره على سلطانهم فأعوذ باهلل أف تدركني كإياؾ أقم الحدكد كلو

من النهار فإذا حضرؾ أمراف أحدىما : أمر هلل كاْلْر للدنيا فآثر اهلل على نصيبك من الدنيا فإف الدنيا تفقد 
كاألْرل تبقى عد مرضى المسلمين كاشهد جنائزىم كافتح بابك كباشرىم كأبعد أىل الشرؾ كأنكر أفعالهم كال 

ح المسلمين لنفسك فإنما أنت رجل منهم غير أف تستعن في أمر من أمور المسلمين بمشرؾ كساعد على مصال
 اهلل سبحانو جعلك حامبلن ألثقالهم .

كما ذكر أيضان عن عمر بن عبدالعزيز أنو كتب إلى جميع عمالو في اْلفاؽ : " أما بعد فإف عمر بن عبدالعزيز     
نجسان حزب الشيطاف كجعلهم يقرأ عليكم من كتاب اهلل } يا أيها الذين آمنوا إنما المشركوف نجسه {، جعلهم 

األْسرين أعماالن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا كىم يحسبوف أنهم يحسنوف صنعان كاعلموا أنو لم يهلك 
ىالك قبلكم إال بمنعو الحق كبسط يد الظلم كقد بلغني عن قـو من المسلمين فيما مضى أنهم إذا قدموا بلدان 

عمالهم ككتابتهم لعلمهم بالكتابة كالجباية كالتدبير كال ْير كال تدبير فيما أتاىم أىل الشرؾ فاستعانوا بهم في أ
يغضب اهلل كرسولو كقد كاف لهم في ذلك مدة كقد قضاىا اهلل ، فبل أعلم أف أحدان من العماؿ أبقى في عملو 

لتهم التي ْصهم رجبلن متصرفان على غير دين اإلسبلـ إال نٌكلت بو فإف محو عمالكم كمحو دينهم كأنزلوىم منز 
 اهلل بها من الذؿ كالصغار " اىػ .
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ىذه النصوص التي أكردتموىا كلها في رفضو عليو الصبلة كالسبلـ االستعانة باألفراد أما عدـ  :فإف قيل    
 االستعانة بالدكلة الكافرة فلم يرد فيو نص يمنعو فالجواب أف يقاؿ :

ىنا نكرة جاءت في سياؽ النفي كاتفق علماء األصوؿ على أف : قولو : " لن أستعين بمشرؾ " مشرؾ  أكالن     
 .النكرة في سياؽ النفي صيغة من صيغ العمـو فيكوف قولو " لن استعين بمشرؾ "يعم كل مشرؾ فردان كاف أك دكلة

نة : الضرر المتوقع كالخطر المحتمل من االستعانة بالفرد الكافر أْف من الضرر المترتب على االستعا ثانيان     
بالدكلة ألف الفرد يكوف تحت سيطرة المسلمين كمراقبتهم لو أما الدكلة فإف قوتها كقدرتها على إيقاع الضرر 
بالمسلمين أكثر من قدرة الفرد المتوقع حصولها ضد المسلمين فعلى ىذا يكوف تحريم االستعانة بالدكلة الكافرة 

 ف االستعانة بالكفار ال تجوز مطلقان أفرادان كانوا أك دكالن .أكلى من تحريم االستعانة بالفرد الكافر كبهذا يتبين أ
أما من جوز االستعانة بالكفار من العلماء فقد استدؿ بأدلة كاىية ال توصل إلى المٌدعى ألنها إما ضعيفة أك     

 غير صريحة في الداللة أك متناقضة كإليك ما استدؿ بو كالجواب عنو :
دنا مع رسوؿ اهلل ) حنينان فقاؿ لرجل ممن يدعى باإلسبلـ : " ىذا من أىل النار " عن أبي ىريرة قاؿ : " شه - ُ

. فلما حضرنا القتاؿ قاتل الرجل قتاالن شديدان فأصابتو جراحة فقيل : يا رسوؿ اهلل الرجل الذم قلت لو آنفان " إنو 
إلى النار " . فكاد بعض المسلمين أف من أىل النار " فإنو قاتل اليـو قتاالن شديدان كقد مات . فقاؿ النبي ) " 

يرتاب ، فبينما ىم على ذلك إذ قيل إنو لم يمت ، كلكن بو جراحان شديدان ، فلما كاف من الليل لم يصبر على 
الجراح فقتل نفسو . فأْبر النبي ) بذلك فقاؿ " اهلل أكبر أشهد أني عبد اهلل كرسولو " ، ثم أمر ببلالن فنادل في 

ال يدْل الجنة إال نفس مسلمة كإف اهلل يؤيد ىذا الدين بالرجل الفاجر ". قالوا : فهذا الذم قاتل الناس : " إنو 
مع رسوؿ اهلل ) قد مات إلى النار فربما أنو كاف في حقيقة أمره كافران أك أنو ارتاب كشك في اإليماف فمات كافران 

 عاـ كيشمل الفسق كالكفر . قالوا كيؤيد ذلك آْر الحديث كىو : " الرجل الفاجر " فالفجور
شهد حنينان مع النبي ) ككاف مشركان قاؿ ابن حجر  أميةكاشتهر عند أىل السير أف صفواف بن  - ِ
 ( : " كقصتو مشهورة في المغازم ".َُٓ)
كجاء عن بعض أىل السير أف النبي ) استعاف بناس من اليهود كلم يسهم لهم قاؿ اإلماـ الترمذم  - ّ
 .(الزىرم أف النبي ) أسهم لقـو من اليهود قاتلوا معو( يركل عن ُِٓ)
فأتيناه ، فسألو  -رجل من أصحاب النبي -: انطلق بنا إلى ذم ًمٍخبر ركل أبو داكد بسنده قاؿ: قاؿ جبير - ْ

جبير عن الهدنة ، فقاؿ : سمعت رسوؿ اهلل يقوؿ : " ستصالحوف الرـك صلحان آمنان ، كتغزكف أنتم كىم عدكَّان من 
 رائكم ".ك 
 كركل البيهقي أف سعد بن مالك غزا بقـو من اليهود فرضخ لهم ". - ٓ
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كىذه األدلة كما ترل ال تفيد جواز االستعانة بالكفار ألنها ضعيفة ال توصل إلى المدعى إما في داللتها كإما     
ان بل فيو عكس ذلك في ثبوتها فحديث أبي ىريرة ليس صريحان في أف الرجل الذم قاتل مع النبي ) كاف كافر 

حيث قاؿ أبو ىريرة رضي اهلل عنو أنو " يدعي اإلسبلـ " كما أف القصة ال تفيد أف النبي ) استعاف بو كإنما أذف لو 
فقط في الحضور كالقتاؿ ، ككذلك الشأف في قصة صفواف فالنبي ) لم يطلب منو أف يقاتل بل إنو ىو بنفسو 

نما كاف ْركجو مع المسلمين للتفرج كالنظر فيما يحصل كلهذا لما انهـز الذم شهد الوقعة كلم يثبت أنو قاتل كإ
المسلموف في أكؿ كىلة فرح أبو سفياف بذلك كقاؿ : " كاهلل ال يرد ىزيمتهم البحر " فقاؿ لو صفواف : اسكت 

 اهلل ألف يربني رجل من قريش أحب إلي من أف يربني رجل من ىوازف " اىػ . فض اهلل فاؾ فو
ف الخبر الوارد في قصة صفواف على الرغم من أنو لم يتضمن الداللة على أف صفواف قاتل مع النبي فإنو ثم إ    

ال تثبت بو حجة ، كىو غير ثابت كفيو اضطراب شديد بمتنو كسنده ، قاؿ أبو عمر بن عبدالبر: حدثنا عبداهلل بن 
ثنا الحسن بن محمد كسلمة بن شبيب محمد بن يحيى قاؿ حدثنا محمد بن بكر قاؿ حدثنا أبو داكد قاؿ حد

قاال حدثنا يزيد بن ىاركف قاؿ حدثنا شريك عن عبدالعزيز ابن رفيع عن أمية ابن صفواف ابن أمية عن أبيو أف 
البر  النبي ) استعار منو دركعان يـو حنين فقاؿ : اغصب يا محمد . فقاؿ : بل عارية مضمونة. ثم قاؿ ابن عبد

ة يزيد ببغداد كفي ركايتو بواسط غير ىذا قاؿ أبو داككد ككاف أعاره قبل أف يسلم ثم قاؿ أبو داكد : ىذه ركاي
أسلم : قاؿ أبو عمر : حديث صفواف ىذا اْتلف فيو على عبدالعزيز بن رفيع اْتبلفان يطوؿ ذكره فبعضهم يذكر 

واف قاؿ : " استعار فيو الضماف كبعضهم ال يذكره كبعضهم يقوؿ عن عبدالعزيز عن ابن أبي مليكة عن ابن صف
ال يقوؿ عن أبيو كمنهم من يقوؿ عن عبدالعزيز بن رفيع عن أناس من آؿ صفواف أك من آؿ عبداهلل بن  ،النبي

صفواف مرسبلن أيضان كبعضهم يقوؿ فيو عن عبدالعزيز بن رفيع عن عطاء عن أناس من آؿ صفواف كال يذكر فيو 
اب فيو كثير كال يجب عندم بحديث صفواف ىذا حجة من الضماف كال يقوؿ مؤداه بل عارية فقط كاالضطر 

 .تضمين العارية كاهلل أعلم
: أما ْبر دركع صفواف فإنا ركيناه من طريق أحمد بن شعيب أنبأنا عبدالرحمن      كقاؿ أبو محمد علي بن حـز

بن رفيع عن أمية بن  بن محمد بن سبلـ أنبأنا يزيد بن ىاركف أنبأنا شريك ىو ابن عبداهلل القاضي عن عبدالعزيز
صفواف بن أمية عن أبيو أف رسوؿ اهلل ) استعار منو يـو حنين أدرعان فقاؿ : غصب يا محمد. قاؿ بل عارية 

 مضمونة " شريك مدلس للمنكرات إلى الثقات ، كقد ركل الببليا كالكذب الذم ال شك فيو عن الثقات ".
أبو األحوص حدثنا عبدالعزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح : كمن طريق مسدد أنبأنا كقاؿ أيضان رحمو اهلل    

عن ناس من آؿ صفواف بن أمية استعار رسوؿ اهلل ) من صفواف سبلحان فقاؿ : أعارية أـ غصب ؟ قاؿ : بل عارية 
ن ففقدكا منها درعان فقاؿ رسوؿ اهلل ) إف شئت غرمناىا لك فقاؿ يا رسوؿ اهلل إف في قلبي من اإليماف ما لم يك

 يومئذ . ىذا عند ناس لم يسموا .
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كمن طريق أحمد بن شعيب أنبأنا أحمد بن سليماف حدثنا عبيد اهلل ابن موسى أنبأنا إسرائيل عن عبدالعزيز بن     
 رفيع عن ابن أبي مليكة عن عبدالرحمن بن صفواف بن أمية أف رسوؿ اهلل ) استعار من صفواف بن أمية دركعان 

 ُٕرسوؿ اهلل " إسرائيل ضعيف كقاؿ في ص : ال يا)إف شئت غرمناىا لك فقاؿ :اهللفهلك بعضها فقاؿ رسوؿ 
كقد ركينا من طريق ابن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبدالحميد عن عبدالعزيز بن رفيع عن إياس بن عبداهلل بن 

عارية أـ غصبان ؟  صفواف أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إذ أراد حنينان قاؿ لصفواف ىل عندؾ سبلح . قاؿ :
قاؿ ال بل عارية فأعاره ما بين الثبلثين إلى األربعين درعان فلما ىـز المشركوف جمعت دركع صفواف ففقد منها 
فقاؿ لو رسوؿ اهلل ) إنا فقدنا من أدرعك أدرعان فهل نغـر لك فقاؿ : ال يا رسوؿ اهلل إف في قلبي اليـو ما لم يكن 

 " فهذا مرسل " اىػ.
 بر ْركج يهود بني قينقاع مع الرسوؿ كأنو أسهم لهم أك رضخ لهم فهالك ألسباب :أما ْ    
 : أف الخبر من مراسيل الزىرم كمعلـو أف مراسيل الزىرم ضعيفة . أكالن 
: أنو كرد ما يعارضو فقد ركل الطحاكم كالحاكم: ىذا الحديث من طريق الفضل ابن موسى السيناني شيخ  ثانيان 

اؿ الطحاكم حدثنا عبيد بن رجاؿ قاؿ حدثنا محمد بن عمرك عن سعد ابن المنذر بن أبي إسحاؽ بن راىويو ق
حميد الساعدم عن جده الساعدم قاؿ : ْرج رسوؿ اهلل ) يـو أحد حتى إذا ْلف ثنية الوداع إذا ىو بكتيبة 

ي بن سلوؿ فقاؿ : ْشناء فقاؿ : من ىؤالء فقالوا بنو قينقاع كىم رىط عبداهلل بن سبلـ كقـو عبداهلل بن أب
 . (أسلموا . فأبوا قاؿ : قل لهم فليرجعوا فإنا ال نستعين بالمشركين على المشركين

قاؿ ممليو عفا اهلل عنو : كالعجب ممن ذىب من العلماء إلى جواز االستعانة بالكفار معتمدان في ذلك على     
ْيرّْج في صحيح مسلم كالسنن كمسند اإلماـ أحمد  ىذه اْلثار كالمراسيل الضعيفة كالمضطربة كيعرض عن ما 

كغيره من رفضو )االستعانة بالمشركين ، إننا إذا سلكنا طريق الترجيح كجدنا أف حديث عائشة رضي اهلل عنها 
الذم ركاه مسلم في صحيحو كما كافقو من آثار أْرل أرجح يقينان من تلك المراسيل المضطربة السند كالمتن  

 كما أسلفنا .
عبدالبر : " كأما شهود صفواف بن أمية مع رسوؿ اهلل حنينان كالطائف كىو كافر فإف مالكان قاؿ لم يكن  قاؿ ابن    

ذلك بأمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، قاؿ مالك : كال أرل أف يستعين بالمشركين على قتاؿ المشركين إال 
 أف يكونوا ْدمان أك نوتيو.

بدالرحمن بن حسن أدلة القائلين بالجواز فتكلم على مرسل الزىرم كبين كقد ناقش الشيخ عبداللطيف بن ع    
لة ْبلفية كالصحيح أعدـ صحة داللتو على المسألة فقاؿ رحمو اهلل ما نصو : " أما مسألة االستنصار بهم فمس

الذم عليو المحققوف منع ذلك مطلقان كحجتهم حديث عائشة كىو متفق عليو ، كحديث عبدالرحمن بن حبيب 
كىو حديث صحيح مرفوع اطلبهما تجدىما فيما عندؾ من النصوص كالقائل بالجواز احتج بمرسل الزىرم كقد 
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عرفت ما في المراسيل إذا عارضت كتابان أك سنة ثم القائل بو قد شرط أف يكوف فيو نصح للمسلمين كنفع لهم ، 
ركين صولة كدكلة يخشى منها ، كىذا مبطل كىذه القضية فيها ىبلكهم كدمارىم ، كشىرىطى أيضان أف ال يكوف للمش

لقولو في ىذه القضية كاشترط كذلك أال يكوف لو دْل في رأم كال مشورة بخبلؼ ما ىنا كل ىذا ذكره الفقهاء 
كشراح الحديث كنقلو في شرح المنتقى كضعف مرسل الزىرم جدان ككل ىذا في قتاؿ المشرؾ للمشرؾ مع أىل 

 اإلسبلـ.
الشبهة التي تمسَّك بها من قاؿ بجواز االستعانة ىي ما ذكرىا بعض الفقهاء من جواز صو:"قاؿ أيضان ما ن    

االستعانة بالمشرؾ عند الضركرة كىو قوؿ ضعيف مردكد مبني على آثار مرسلة تردىا النصوص القرآنية ، 
شراح الحديث كنقل كاألحاديث الصحيحة الصريحة النبوية ، ثم القوؿ بها على ضعفها مشركط بشركط نبو عليها 

الشوكاني منها طرفان في المنتقى ، منها : أمن الضرر كالمفسدة كأال يكوف لهم شوكة كصولة كأف ال يدْلوا في 
الرأم كالمشورة كأيضان ففرضها في االنتصار بالمشرؾ على المشرؾ ، كأما االنتصار بالمشرؾ على الباغي عند 

ل عليو إال أف يكوف محض القياس كبطبلنو أظهر شيء في الفرؽ بين الضركرة فهو قوؿ فاسد ال أثر فيو كال دلي
 األصل كالفرع كعدـ االجتماع في مناط الحكم " اىػ.

قاؿ ممليو عفا اهلل عنو: كالضركرة التي ترد في بعض كبلـ الفقهاء المجيزين االستعانة بالكافر ىي الضركرة     
أما الضركرة التي تتعلق بحكم الحاكم كحماية كرسيو كسلطتو  التي تتعلق بالدين كمصلحة اإلسبلـ كالمسلمين .

 فإنها ال تبيح االستعانة بالكفار حتى عند القائلين بجواز االستعانة بهم للضركرة .
قاؿ الشيخ سليماف بن سحماف رحمو اهلل تعليقان على كلمة الضركرة التي جاءت في كبلـ الشيخ عبداللطيف     

 -يقصد بصاحب الرسالة من رد عليو الشيخ عبداللطيف  -" غلط صاحب الرسالة بن عبدالرحمن بن حسن : 
في معرفة الضركرة فظنها عائدة إلى مصلحة كلي األمر من رياستو كسلطانو كليس األمر كما زعم ظنو بل ىي 

يو كاهلل ضركرة الدين كحاجتو إلى من يعين عليو كتصلح بو مصلحتو كما صرح بو من قاؿ بالجواز كقد تقدـ ما ف
 أعلم " اىػ .

كمن األئمة الكبار الذين ذىبوا إلى عدـ جواز االستعانة بالكفار في جميع األحواؿ الشيخ ابن مفلح في     
اْلداب الشرعية حيث ذكر كبلمان طويبلن في ىذا الباب ضمنو مقتطفات من كبلـ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية من  

: كيكره أف ل في االستعانة بأىل الذمة. قاؿ بعض أصحابناؿ: فصكتاب اقتضاء الصراط المستقيم حيث قا
يستعين مسلم بذمي في شيء من أمور المسلمين مثل كتابة كعمالة كجباية ْراج كقسمة فيء كغنيمة كحفظ ذلك 

. كعن أبي موسى األشعرم أنو اتخذ  يكوف بوابان كال جبلدان كنحوىا كنقلو إال ضركرة قاؿ في الرعاية الكبرل كال
 ان نصرانيان فانتهره عمر بن الخطاب.كاتب
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تعزكىم إذ أذلهم اهلل. كألف في االستعانة بهم في  كعن عمر أيضان أنو قاؿ: ال ترفعوىم إذ كضعهم اهلل ، كال    
ذلك من المفسدة ما ال يخفى كىي ما يلـز عادة أك ما يفضى إليو من تصديرىم في المجالس ، كالقياـ لهم 

كابتدائهم بالسبلـ أك ما في معناه كرده عليهم على غير الوجو الشرعي كأكلهم من كجلوسهم فوؽ المسلمين 
أمواؿ المسلمين ما أمكنهم لخيانتهم كاعتقادىم حلها كغير ذلك . كألنو إذا منع من االستعانة بهم في الجهاد 

إليهم على قوؿ مع حسن رأيهم في المسلمين كاألمن منهم كقوة المسلمين على المجموع السيما مع الحاجة 
فهذا في معناه كأكلى للزكمو كإفضائو إلى ما تقدـ من المحرمات بخبلؼ ىذا ، كبهذا يظهر التحريم ىنا كإف لم 
تحـر االستعانة بهم على القتاؿ ، كقد نهى اهلل سبحانو كتعالى المؤمنين أف يتخذكا الكفار بطانة لهم فقاؿ تعالى : 

طانة من دكنكم {. كبطانة الرجل تشبيهو ببطانة الثوب الذم يلي بطنو ألنهم } يا أيها الذين آمنوا ال تتخذكا ب
يستبطنوف أمره كيطلعوف عليو بخبلؼ غيرىم ، كقولو } من دكنكم { أم من غير أىل ملتكم . ثم قاؿ تعالى : } 

كا ما عنتم {. أم ال يألونكم ْباالن {. أم ال يبقوف غاية في إلقائكم فيما يضركم كالخباؿ الشر كالفساد ، } كد
يودكف ما يشق عليكم من الضر كالشر كالهبلؾ ، كالعنت المشقة يقاؿ فبلف ييعًنتي فبلنان أم يقصد إدْاؿ 
المشقة كاألذل عليو . } قد بدت البغضاء من أفواىهم {. قيل بالشتم كالوقيعة في المسلمين كمخالفة دينكم ، 

كما تخفي صدكرىم أكبر { أم أعظم ، } قد بينا لكم اْليات  كقيل باطبلع المشركين على أسرار المسلمين . }
 إف كنتم تعقلوف {.

قاؿ القاضي أبو يعلى من أئمة أصحابنا كفي ىذه اْلية دليل على أنو ال يجوز االستعانة بأىل الذمة في أمور     
ـ بأىل الذمة على قتاؿ المسلمين من العماالت كالكتبة كلهذا قاؿ اإلماـ أحمد رضي اهلل عنو ال يستعين اإلما

أىل الحرب ، كقد جعل الشيخ موفق الدين رحمو اهلل ىذه المسألة أصبلن في اشتراط اإلسبلـ في عامل الزكاة 
 فدؿ على أنها محل كفاؽ .

عماؿ المسلمين كقاؿ اإلماـ أحمد رحمو اهلل في ركاية أبي طالب كقد سألو يستعمل اليهودم كالنصراني في أ   
 ردمء: ال يستعاف بهم في شيء . فانظر إلى ىذا العمـو من اإلماـ أحمد نظران منو إلى فقاؿ مثل الخراج ؟

المفاسد الحاصلة بذلك كإعدامها كىي كإف لم تكن الزمة من كاليتهم كال ريب في لزكمها فبل ريب في إفضائها 
إذاللهم كإىانتهم كالتضييق عليهم  إلى ذلك ، كمن مذىبو اعتبار الوسائل كالذرائع كتحصيبلن للمأمور بو شرعان من

كإذا أمر الشارع عليو الصبلة كالسبلـ بالتضييق عليهم في الطريق المشتركة فما نحن فيو أكلى ىذا مما ال إشكاؿ 
يصح تفويضها مع الفسق كالخيانة ، كالكافر ليس من أىلها بدليل  شك ، كلهذا ال فيو ، كألف ىذه كاليات ببل

ي غاية الوضوح ، كألنها إذا لم يصح تفويضها إلى فاسق فإلى كافر أكلي ببل نزاع كلهذا قد سائر الواليات كىذا ف
نقوؿ يصح تفويضها إلى فاسق إما مطلقان أك مع ضم أمين إليو يشارفو كما نقوؿ في الوصية كألنو إذا لم تصح 

سلم المكلف العدؿ يحتاط كصية المسلم إلى كافر في النظر في أمر أطفالو أك تفريق ثلثو مع أف الوصي الم
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لنفسو كمالو كىي مصلحة ْاصة يقل حصوؿ الضرر فيها فمسألتنا أكلى ىذا مما ال يحتاج فيو إلى تأكيل كنظر 
 كاهلل أعلم . كقاؿ تعالى : } كلن يجعل اهلل للكافرين على المؤمنين سبيبلن {.

يجوز أف يكوف  ب بهذه اْلية على أنو الكىذا من أعظم السبيل استدؿ الشيخ كجيو الدين كغيره من األصحا    
يجوز أف يكوف كافران كاستدلوا بقولو تعالى : } يا أيها  عامبلن في الزكاة كقد قاؿ أصحابنا في كاتب الحاكم ال

 الذين آمنوا ال تتخذكا بطانة {. كبقضية عمر على أبي موسى .
بلـ لو: كلهذا كاف السلف يستدلوف بهذه اْلية كقاؿ الشيخ تقي الدين في أكؿ الصراط المستقيم في أثناء ك    

على ترؾ االستعانة بهم في الواليات فركل اإلماـ أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى قاؿ قلت لعمر إف لي كاتبان 
نصرانيان قاؿ مالك قاتلك اهلل أما سمعت اهلل يقوؿ : } يا أيها الذين آمنوا ال تتخذكا اليهود كالنصارل أكلياء 

 كلياء بعض {.بعضهم أ
أال اتخذت حنيفيان ؟ قاؿ قلت يا أمير المؤمنين لي كتابتو كلو دينو ، قاؿ ال أكرمهم إذ أىانهم اهلل كال أعزىم     

 إذ أذلهم اهلل كال أدنيهم إذ أقصاىم اهلل . انتهى كبلمو.
ما توليتو إنما كاف يكتب كركاه البيهقي كعنده فانتهرني كضرب على فخذم كعنده أيضان فقاؿ أبو موسى كاهلل     

. فقاؿ عمر لو أما كجدت في أىل اإلسبلـ من يكتب ؟ ال تدنهم إذا أقصاىم اهلل كال تأمنهم إذا أْانهم اهلل كال 
 تعزىم بعد إذ أذلهم اهلل.

 كركل اإلماـ أحمد عن عمر ) أنو قاؿ : ال تستعملوا اليهود كالنصارل فإنهم يستحلوف الرُّشاء في دينهم كال    
 تحل الرُّشاء.

قاؿ عمر ال ترفعوىم إذا كضعهم  :كقاؿ سعيد بن منصور في سننو ثنا ىشيم عن العواـ عن إبراىيم التيمي قاؿ    
اهلل كال تعزكىم إذ أذلهم اهلل يعني أىل الكتاب كلهم أئمة لكن إبراىيم لم يلق عمر ، كقطع الشيخ تقي الدين في 

عهم من الواليات في جميع أرض اإلسبلـ ، كقاؿ أيضان الوالية إعزاز موضع آْر بأنو يجب على كلي األمر من
كأمانة كىم يستحقوف للذؿ كالخيانة ، كاهلل يغني عنهم المسلمين ، فمن أعظم المصائب على اإلسبلـ كأىلو أف 

المسلمين فإنو  يجعلوا في دكاكين المسلمين يهوديان أك سامريان أك نصرانيان ، كقاؿ أيضان : ال يجوز استعمالهم على
يوجب من إعبلئهم على المسلمين ْبلؼ ما أمر اهلل كرسولو ، كالنبي ) قد نهى أف ييبدأكا بالسبلـ كأمر إذا لقيهم 
المسلموف أف يضطركىم إلى أضيق الطرؽ ، كقاؿ اإلسبلـ يعلو كال يعلى عليو ، كقد منعوا من تعلية بنائهم على 

مسلمين فيما يقبض منهم كيصرؼ إليهم كفيما يؤمركف بو من األمور المالية المسلمين فكيف إذا كانوا كالة على ال
كيقبل ْبرىم في ذلك فيكونوف ىم اْلمرين الشاىدين عليهم ؟ ىذا من أعظم ما يكوف من مخالفة أمر اهلل 

ْل يد يقرؤه فقاؿ إنو ال ادع منكرسولو ، كقد قدـ أبو موسى على عمر رضي اهلل عنهما بحساب العراؽ فقاؿ 
ألكجعتو كقاؿ ال تعزكىم إذ أذلهم اهلل كال  أصابتوالمسجد فقاؿ لم ؟ قاؿ ألنو نصراني ، فضربو عمر بالداكة فلو 
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تصدقوىم إذ كذبهم اهلل كال تأمنوىم إذ ْونهم اهلل ، ككتب إليو ْالد بن الوليد إف بالشاـ كاتبان نصرانيان ال يقـو 
و فأعاد عليو السؤاؿ كإنا محتاجوف إليو ، فكتب إليو مات النصراني ْراج الشاـ إال بو ، فكتب إليو ال تستعمل

كالسبلـ ، يعني قىدّْر موتو، فمن ترؾ هلل شيئان عوضو اهلل ْيران منو ، إلى أف قاؿ كقد يشيركف عليهم بالرأم التي 
ف الجند كغشهم يظنوف أنها مصلحة كيكوف فيها من فساد دينهم كدنياىم ما ال يعلمو إال اهلل كىو يتدين بخذال

 يرل أنهم ظالموف ، كأف األرض مستحقة للنصارل كيتمنى أف يمتلكها النصارل .
: كاف صبلح الدين كأىل بيتو يذلوف النصارل كلم يكونوا يستعملوف منهم أحدان ، كلهذا كانوا كقاؿ أيضان     

رل كالتتار بعد موت العادؿ حتى مؤيدين منصورين على األعداء مع قلة الماؿ كالعدد ، كإنما قويت شوكة النصا
قاـ بعض الملوؾ أعطاىم بعض مدائن المسلمين كحدثت حوادث بسبب التفريط فيما أمر اهلل بو كرسولو فإف اهلل 
تعالى يقوؿ : } كلينصرف اهلل من ينصره {. إلى أف قاؿ : كىم إلى ما في ببلد المسلمين أحوج من المسلمين إلى 

كالمسلموف كهلل الحمد مستغنوف  ،هم كدنياىم ال تقـو إال بما في ببلد المسلمينما في ببلدىم بل مصلحة دين
انهم من يحتاج إليهم أكلئك النصارل بعنهم في دينهم كدنياىم ، ففي ذمة المسلمين من علماء النصارل كرى

م يعلم أنهم من أعظم الواجبات ككل مسل لكليس عند النصارل مسلم يحتاج إليو المسلموف مع أف افتداء األسر 
ال يتجركف إلى ببلد المسلمين إال ألغراضهم ال لنفع المسلمين، كلو منعهم ملوكهم من ذلك لكاف حرصهم على 
الماؿ يمنعهم من الطاعة فإنهم ارغب الناس في الماؿ كلهذا يتقامركف في الكنائس كىم طوائف كل طائفة تضاد 

ىم في دار اإلسبلـ أك تقوية أيديهم بوجو من الوجوه إال رجل األْرل كال يشير على كلي األمر بما في إظهار شعار 
يعرؼ السياسة الشرعية التي تنصر سلطاف المسلمين على أعدائو  منافق أك لو غرض فاسد أك في غاية الجهل ال

كأعداء الدين . كليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين كصبلح الدين ثم العادؿ كيف مكنهم اهلل كأيدىم كفتح لهم 
لببلد كأذؿ لهم األعداء لما قاموا من ذلك بما قاموا كليعتبر بسيرة من كالي النصارل كيف أذلو ككبتو إلى أف قاؿ ا

: كثبت في الصحيح عن النبي ) أف مشركان لحقو ليقاتل معو فقاؿ لو : " إني ال استعين بمشرؾ " ، ككما أف 
كذلك الذين يعاكنوف الجند في أموالهم كأعمالهم إلى استخداـ الجند المجاىدين إنما يصلح إذا كانوا مؤمنين ف

أف قاؿ : } يا أيها الذين آمنوا ال تتخذكا بطانة من دكنكم {. كقاؿ تعالى : } يا أيها الذين آمنوا ال تتخذكا 
 اليهود كالنصارل أكلياء بعضهم أكلياء بعض كمن يتولهم منكم فإنو منهم {.

 أىلأىل الخبرة أف أىل الذمة من اليهود كالنصارل كالمنافقين يكاتبوف  كذكر سبب نزكلها ثم قاؿ كقد عرؼ    
 .دينهم بأْبار المسلمين كربما يطلعوف على ذلك من أسرارىم كعوراتهم كغير ذلك

 كقد قيل :    
 إال عػداكة من عاداؾ في الدين       كل العداكات قد ترجى مودتها 

 انتهى كبلمو .
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أنو قاؿ:" ال تستضيئوا بنار المشركين كال تنقشوا في ْواتيمكم  اهلل عليو كسلمصلى كقد ركم عن النبي     
كال تستضيئوا بنار المشركين" أم ال )عربيان" ركاه اإلماـ أحمد كالنسائي كعبد ابن حميد كغيرىم ، كمعنى قولو:

حسن ركاه عبد بن حميد ، تستشيركىم كال تأْذكا آراءىم . جعل الضوء ًمٍثبل الرأم عند الحيرة ىذا معنى قوؿ ال
كاحتج الحسن بقولو تعالى: } يا أيها الذين آمنوا ال تتخذكا بطانة من دكنكم {. ككذا فسره غيره، كفسر الحسن 
: " كال تنقشوا في ْواتيمكم عربيان " أم ال تنقشوا فيها محمدان كفسره غيره محمد رسوؿ اهلل ألنو كاف نقش ْاتم 

تنقشوا في ْواتيمكم العربية " كعن ابن عمر أنو كاف يكره أف ينقش في الخاتم  النبي، كفي حديث عمر : " ال
 القرآف .

كقاؿ ابن عبد البر قاؿ ابن القاسم سئل مالك عن النصراني يستكتب ؟ قاؿ ال أرل ذلك ، كذلك أف الكاتب     
عبدالبر أنو استأذف على يستشار ، فيستشار النصراني في أمر المسلمين ؟ ما يعجبني أف يستكتب ، كذكر ابن 

المأموف بعض شيوخ الفقهاء فأذف لو ، فلما دْل عليو رأل بين يديو رجبلن يهوديان كاتبان لو عنده منزلو كقربو لقيامو 
بما يصرفو فيو كيتواله من ْدمتو فلما رآه الفقيو قاؿ : كقد كاف المأموف أكمأ إليو بالجلوس ، فقاؿ : أتأذف لي يا 

 ي إنشاد بيت حضر قبل أف أجلس ؟ قاؿ نعم ، فأنشده :أمير المؤمنين ف
 يزعػم ىػذا أنو كػاذب        إف الذم شيرّْفتى من أجلو 

كأشار إلى اليهودم ، فخجل المأموف ككجم ثم أمر حاجبو بإْراج اليهودم مسحوبان على كجهو فأنفذ عهدان 
أعمالو . قاؿ ابن عبدالبر كيف يؤتمن على سر بإطراحو كإبعاده كأف ال يستعاف بأحد من أىل الذمة في شيء من 

 ، أك يوثق بو في أمر ، كمن كقع في القرآف ، ككذَّب النبي عليو السبلـ ؟
كقد أمر الناصر لدين اهلل أف ال يستخدـ في الديواف بأحد من أىل الذمة ، فكتب إليو عن أبي منصور بن     

فقاؿ نقدّْر أف رطينان مات ىل كاف يتعطل الديواف ؟ فحينئذ أسلم  رطينان النصراني إنا ال نجد كاتبان يقـو مقامو ،
 كحسن إسبلمو اىػ .

 االستعانة بالكفار على الدكلة المسلمة
 حكم االستعانة بالكفار على الدكلة المسلمة أك الطائفة المسلمة كأىل البغي .    
يكونوف كفاران بمجرد ْركجهم  سائغ كالأىل البغي طائفة من المسلمين تخرج على اإلماـ الشرعي بتأكيل     

 ألنهم ما ْرجوا إال بتأكيل سائغ بل كال يكونوف فساقان عند بعض العلماء .
قاؿ اإلماـ تقي الدين ابن تيمية رحمو اهلل ما نصو : " كأما إذا كاف الباغي مجتهدان كمتأكالن كلم يتبين لو أنو باغ     

في اعتقاده . لم تكن تسميتو) باغيان ( موجبة ألثمو ، فضبلن عن أف  بل اعتقد أنو على الحق كإف كاف مخطئان 
 توجب فسقو . كالذين يقولوف بقتاؿ البغاة المتأكلين يقولوف : مع األمر بقتالهم قتالنا لهم لدفع ضرر بغيهم ال

 يفسقوف " اىػ . عقوبة لهم بل للمنع من العدكاف كيقولوف إنهم باقوف على العدالة ال
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استدؿ بو القائلوف بعدـ تفسيق أىل البغي قولو تعالى } كإف طائفتاف من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا كمما     
بينهما  فأصلحوابينهما فإف بغت إحداىما على األْرل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهلل فإف فاءت 

أْويكم كاتقوا اهلل لعلكم ترحموف {.  بين فأصلحوا إْوةبالعدؿ كأقسطوا إف اهلل يحب المقسطين إنما المؤمنوف 
 .كجو الداللة من اْليات أنو قاؿ } إنما المؤمنوف إْوة فأصلحوا بين أْويكم {

ثم إف البغاة إذا ْرجوا على اإلماـ كالحالة ىذه كجب عليو أف يدعوىم كيسألهم ما ينقموف منو فإف ذكركا     
يجوز لو أف  ا في الخركج بعد ذلك استعاف باهلل كقاتلهم ، كالمظلمة أزالها كإف ذكركا شبهة كشفها ، فإف استمرك 

يستعين بالكفار على قتالهم كما ال يجوز االستعانة بالكفار على قتاؿ الدكلة المسلمة التي حصل بينو كبين 
 يجوز ألحد أف يسلط كافران  حاكمها نزاع أك ْبلؼ ألف في االستعانة بالكافرين تسليطان لهم على المسلمين كال

 على مسلم }كلن يجعل اهلل للكافرين على المؤمنين سبيبلن {.
كقد اتفق من يعتد بقولو من علماء األمة كفقهائها على أنو ال يجوز للحاكم المسلم أف يستعين بالدكلة الكافرة     

 على المسلمين بأم حاؿ من األحواؿ كذلك لؤلمور التالية :
سنة كأقواؿ العلماء من منع االستعانة بالكفار على الكفار فإف كاف ما قدمناه من النصوص من الكتاب كال - ُ

أعني منع استعانة المسلمين بالكفار على الدكلة الكافرة فمن باب أكلى منع االستعانة بهم  -ىذا ىو الراجح 
 على الدكلة المسلمة .

من قتاؿ المسلمين انتقموا منهم الكفار أعداء للمسلمين عداكة عقيدة كدين ، كمعلـو أف الكفار إذا مكنوا  - ِ
كاستأصلوا شأفتهم لما يضمركف لهم من البغضاء كالعداء. قاؿ تعالى : } إف يثقفوكم يكونوا لكم أعداءان كيبسطوا 
إليكم أيديهم كألسنتهم بالسوء ككدكا لو تكفركف {. كقاؿ سبحانو : } يا أيها الذين آمنوا ال تتخذكا بطانة من 

كإذا  -إلى قولو  -االن كدكا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواىهم كما تخفي صدكرىم أكبر دكنكم ال يألونكم ْب
ْلوا عضوا عليكم األنامل من الغيظ { ، كقاؿ تعالى : } كد الذين كفركا لو تغفلوف عن أسلحتكم كأمتعتكم 

 فيميلوف عليكم ميلة كاحدة {.
كفهم كردىم إلى الطاعة ال قتلهم كإبادتهم كبهذا يعلم أنو   كبالنسبة ألىل البغي فالعلة في جواز قتالهم ىي - ّ

 ال حاجة إلى الكفار فلم تجز االستعانة بهم .
أف االستعانة بالكفار في تلك الحاؿ مواالة لهم كركوف إليهم كقد قاؿ تعالى : } كال تركنوا إلى الذين ظلموا  - ْ

 فتمسكم النار ".
كتقوية لبعض المسلمين على بعض كإشعاالن للحركب بينهم كدافعان لهم على ثم إف في االستعانة بهم تعزيزان  - ٓ

التنازع على الرئاسة كالملك كذلك ماال يقره الشرع بحاؿ بل إنو يدعو المسلمين في تلك الحاؿ إلى اإلصبلح 
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قة فالمقصود فيما إذا كانوا جميعان طبلب حق أك ملك أك رئاسة فإذا كانت إحدل الطائفتين المتحاربتين ىي المح
 من قتالها لؤلْرل دفع بغيها ال إبادتها كذلك يتحقق بدكف االستنصار بالكفار .

كاالستعانة بالكفار تمكين لهم في كسر شوكة المسلمين كالقضاء عليها بل ربما إبادتهم أك طردىم من  - ٔ
دلس مثبلن كقعت بينهم الفتن ببلدىم كاالستيبلء عليها ككفى بالتاريخ شاىدان على ما نقوؿ فالمسلموف في األن

العظيمة كاستنصر بعضهم بالنصارل على إْوانهم المسلمين حتى ىلكوا جميعان كزاؿ سلطاف المسلمين ىناؾ 
 كاألمر هلل من قبل كمن بعد.

كاالستعانة بهم كذلك سلم لهم للتدْل في شؤكف المسلمين الخاصة كاالطبلع على عورات المسلمين  - ٕ
وة فيهم األمر الذم قد يجعلهم سادات كحكاـ يحتكم إليهم المسلموف بل ربما آؿ األمر كمكامن الضعف كالق

بأكلئك إلى حشد جيوشهم كسبلحهم في ببلد المسلمين باسم المحافظة على األمن كفض النزاع كنصرة 
م مرض المستضعفين كالمظلومين كذلك بمجرد توجيو أدنى إشارة إليهم للنجدة كالنصرة من بعض من في قلوبه

 من المسلمين اىػ.
 .كقد ذىب بعض العلماء إلى أف من صور االستعانة بالكفار على أىل البغي ما يكوف كفران    
قاؿ اإلماـ أبو محمد علي بن حـز في المحلى: " كأما من حملتو الحمية من أىل الثَّغر من المسلمين     

لفو من المسلمين أك على أْذ أموالهم أك سبيهم فإف  فاستعاف بالمشركين الحربيين كأطلق أيديهم على قتل من ْا
يكوف بذلك كافران ألنو لم يأت شيئان  كانت يده ىي الغالبة ككاف الكفار لو كأتباع فهو ىالك في غاية الفسوؽ كال

كجب بو عليو كفره قرآف أك إجماع كإف كاف حكم الكفار جاريان عليو فهو بذلك كافر على ما ذكرنا فإف كانا 
 يين ال يجرم حكم أحدىما على اْلْر فما نراه بذلك كافران كاهلل أعلم ".متساك 

 .كىذا الحكم أعني منع االستعانة بالكفار شامل للكفار الحربيين كأىل الذمة كالمرتدين   
قاؿ اإلماـ أبو محمد علي بن حـز أيضان: " ىل يستعاف على أىل البغي بأىل الحرب أك بأىل الذمة أك بأىل     
يجوز أف يستعاف عليهم بحربي كال  آْرين قاؿ أبو محمد رحمو اهلل : اْتلف الناس في ىذا فقالت طائفة ال بغي

بذمي كال بمن يستحل قتالهم مدبرين كىذا قوؿ الشافعي رضي اهلل عنو كقد ذكرنا في كتاب الجهاد قوؿ رسوؿ 
نع من أف يستعاف بهم في كالية أك قتاؿ أك : " إنا ال نستعين بمشرؾ " كىذا عمـو ما صلى اهلل عليو كسلماهلل 

شيء من األشياء إال ما صح اإلجماع على جواز االستعانة بهم فيو كخدمة الهداية أك االستئجار أك قضاء الحاجة 
 كغير ذلك مماال يخرجوف فيو عن الصغار كالمشرؾ يقع على الذمي كالحربي " اىػ .

االستعانة بالكفار على قتاؿ أىل البغي عند الضركرة فليس لو حجة أما من قاؿ من المنتسبين للعلم بجواز     
 كال دليل من كتاب كال سنة كال أثر صحيح .
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قاؿ الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آؿ الشيخ رحمو اهلل : " أما استنصار المسلم بالمشرؾ على     
كالجامع بين األصل كفرعو كمن  إلى مناط الحكمالقياس كلم ينظر  على فلم يقل بهذا إال من شذ كاعتمدالباغي 

ص كنبذ األصل المقرر عند سلف  ىاىجم على مثل ىذه األقواؿ الشاذة كاعتمد في نقلو كفتواه فقد تتبع الْر
 .(ُِٖاألمة كأئمتها المستفاد من حديث الحسن كحديث النعماف بن بشير " اىػ )

***************************** 
 المسألة الخامسة

 اشتراط الراية في جهاد الدفع
 

إٌف جهاد الدفع جهاد ضركرة كال يشترط لو شرط ألٌف مقصود الشارع ىو إْراج العدك المحتل الصائل على     
ديار المسلمين، كالواجب قتالو حتى يخرج، كجهاد المسلمين اليـو ىو من قبيل حرب العصابات الذم يعتمد 

كىي من أشٌد أنواع الحرب على األعداء، كأما كثرة الفصائل الجهادية فإنها على السرايا الصغيرة كسرعة الحركة 
ال تعني تعدد المقاصد فإٌف قصد جميع الفصائل المجاىدة ىو إْراج العدك الصائل، كلكن رأل إْواننا 

جيش كذا المجاىدكف أف تعدد الفصائل كأسماءىا يرعب العدك كثيران، فالعدك عندما يسمع أٌف الذم قاتلو ىنا من 
كالذم قاتلو ىناؾ من جيش كذا فإنو سوؼ يشعر أنو يواجو جيوشان كليس جيشان كاحدان كىذا يزيد في رعبو 
وفو، كقد أْبرنا بعض إْواننا المجاىدكف بأف أغلب الفصائل المجاىدة في العراؽ متعاكنة كتستفيد من بعض  ْك

 جتمعة متعاكنة.ككم ىناؾ من العمليات الجهادية التي نفذتها عٌدة فصائل م
كأما ما يحصل أحيانان من الخبلؼ بينهم في كجهات النظر كتقدير األكلويات فإٌف ىذا أمر ال مناص منو فإنو     

طبيعة البشر، كقد حصل بين الصحابة كىم ْير البشر بعد األنبياء ما حصل من قتاؿ كفتنة مع تقواىم كغزارة 
 من جاء بعدىم؟علمهم كقربهم من عهد النبوة، فكيف األمر ب

نسأؿ اهلل أف يوحد صفوؼ المجاىدين كيجمع كلمتهم كيجعل بأسهم على عدكىم، كيخرج من بين صفوفهم      
 كل ْائنو كعميل كمخذّْؿو كمريدو للفتنة.

 ضررىم دفع فإف كجو للخبلؼ يبقى فبل العدك ىجم إذا فأما قاؿ ابن تيمية رحمو اهلل في الفتاكل الكبرل:    
 .اىػإجماعا كاجب كالحرمة النفسك  الدين عن
 الصائل فالعدك إجماعا فواجب كالدين الحرمة عن الصائل دفع أنواع أشد فهو الدفع قتاؿ كأماكقاؿ أيضان:   

 .اىػاإلمكاف بحسب يدفع بل شرط لو يشترط فبل دفعو من اإليماف بعد أكجب شيء ال كالدنيا الدين يفسد الذم
 يتعين كلهذا كجوبا كأعم الطلب قتاؿ من أكسع الدفع فقتاؿ في كتاب الفركسية:كقاؿ ابن القيم رحمو اهلل     
 غريمو إذف بغير كالغريم أبويو إذف بدكف كالولد إذنو كبدكف سيده بإذف العبد ،فيو كيجاىد ـو يقأف  أحد كل على
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 المسلمين ضعفي كالعد يكوف أف الجهاد من النوع ىذا في يشترط كال كالخندؽ أحد يـو المسلمين كجهاد كىذا
 ضركرة جهاد حينئذ ألنو عليهم كاجبا الجهاد فكاف المسلمين أضعاؼ كالخندؽ أحد يـو كانوا فإنهم دكف فما

 .اىػالحاؿ بحسب الخوؼ صبلة فيو تباح كلهذا اْتيار جهاد ال كدفع
 .اىػكعقبل شرعا المذمـو الجباف إال عنو يرغب كال أحد كل يقصده الدفع فجهادكقاؿ أيضان:     

 كأنقل ىنا فتول للشيخ حامد العلي
 تتعلق بمسألة الراية

 قاؿ الشيخ الفاضل حامد ابن عبد اهلل العلي حفظو اهلل:
 الرد على من زعم اشتراط الراية للجهاد

، أال لو كاف و، كما ضابطاب أـ بأيػٌة سنة جيء بهذا الشرط، كفي أٌم مذىب ذكر، كما معناه: بأٌم كتكيقاؿ ىنا    
المتخبط القائل باشتراط الراية ، يفقو في الدين لم يطلق لفظا غير منضبط فيجعلو شرطا في عبادة ىي ذركة  ىذا

سناـ اإلسبلـ ، فمن أين أتوا بهذا الشرط ) الراية ( ، فعلى ىذه الراية العفا ، كصفع القفا ، كعلى كل شريعة 
 شرعت بها .

لجهاد ىدؼ شرعي ، كلعمرم أم ىدؼ شرعي أكضح من قتاؿ غير أنو من المعلـو ، أنو  يجب أف يكوف ل    
المحتل الصليبي الذم حل بعقر دارنا ، كأم ىدؼ شرعي أكضح من قتاؿ من أعلن أنو يريد تغيير ببلد المسلمين  
كلها ، ليحقق أطماعو كأطماع الصهاينة في ببلد اإلسبلـ ، أم ىدؼ أكضح كأكثر شرعية من قتاؿ الذين يقاتلوننا 

 العالم ، كيحاربوف اإلسبلـ في أنحاء المعمورة .في كل 
، من كشمير جميع الحركات الجهادية من فلسطين، إلى  جنوب شرؽ آسيا، أف فلم يعد يخفى على مسلم    

إلى الفلبين تحاربها أمريكا ، كجميع المجاىدين في أفغانستاف كما حولها كفي الشيشاف ، بل ال ترفع راية جهاد 
ألرض إلعبلء كلمة اهلل كاسترداد حقوؽ المسلمين إال كاألمريكيوف الصليبيوف يتصدكف لها ، في أم بقعة من ا

 كيستعملوف من كافقهم من المنافقين من مطاياىم الذين يفتوف بتحريم جهادىم .
موف أف األبطاؿ الذين يقاتلوف األمريكيين  في العراؽ إنما يحء المفتوف الضاٌلوف المضٌلوف، أال يعلم ىؤال    

ىؤالء المفتونين أنفسهم، كيحموف دينهم ، كأعراضهم ، من بقاء ىيمنة أمريكػا على العالم كعلى شعوبنا اإلسبلمية 
. 

ىذا كال أحسب ىؤالء الذين يفتوف بإبطاؿ الجهاد ، ككجوب الدْوؿ في طاعة الحكومات التي ينصبها     
 م بطبلف ما يقولوف.المحتل في ببلد اإلسبلـ ، إالٌ  يعلموف في قرارة أنفسه

، كراية رفض االحتبلؿ كمن يتاف، راية االحتبلؿ كمن يؤيٌده، إنما ىي رارايات المتواجهة في العراؽ اليـوذلك أف ال
 يقف معها .
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الراية األكلى ىي راية الصليبيين كالرافضة كمن معهم من مرتزقتهم كزنادقة العلمانيين العرب الذين اتخذكا     
 ا .أمريكا ربا كإله

كالراية الثانية ىي راية المقاكمة كىو اسم عاـ يشمل كل رافض لبقاء القوات الصليبية المحتلة في العراؽ ،     
 كىي في أكساط أىل السنة عامة، كيتقدـ ىذه الراية المجاىدكف .

ة اي، كحمالمحتل الصليبي من ببلد اإلسبلـ ، كىو إْراجكاضح كضوح الشمس في رابعة النهاركالهدؼ     
، فإنو يتمكن من إنجاح مخططو يـو جديد يبقى المحتل في العراؽ ، ألٌف كلالمسلمين من بقاءه كتمكنو فيها
، كىو مشركع القرف األمريكي ، الذم صيغ إلسبلمية من كٌل ما مضى منذ عقودالواسع األشد ْطرا على أمتنا ا

 لى النظاـ الدكلي الجديد .ليعيد تشكيل المنطقة كٌلها كفق متطلبات الهيمنة األمريكية ع
كمن المعلـو أنو حتى في الجهاد األفغاني الماضي، ضٌد الغزك السوفيتي في أفغانستاف ػ مع أف االحتبلؿ    

السوفيتي لم يدْل في حرب أطاح فيها بنظاـ الحكم كأصبح قوة احتبلؿ ، بل بناء على طلب " نجيب اهلل " 
 الء المفتوف  المضلوف ، مثلها في العراؽ " حكومة كلي األمر " !!كفق معاىدة من حكومتو ، التي يسٌمي ىؤ 

ػ قد كانت الجبهات الجهادية كلها تقاتل ضد نظػػاـ " نجيب اهلل " الموالي للسوفيت ، كضد الجيش السوفيتي    
 في أفغانستاف ، على حد سواء .

دة االتجاىات، مختلفة العقائد، متعد، كانت الجبهات في الجهاد األفغاني، ك كما يحدث في العراؽ تماما    
عوا إلى ، كانت تدكغبلة أىل الشرؾ كالتصوؼ الفلسفي، غير أف الفتاكل كلها، ففيهم حتى من كاف يعبد القبور

، كأف اْتبلؼ الجبهات ال ينبغي أف يشتت الهدؼ المشترؾ ، كىو طرد الركس من توحيد المواجهة مع العدك
 أفغانستاف .

ذلك اليـو ، يتحدث عن تحريم قتاؿ جنود كلي األمر " نجيب اهلل " الذم كاف يظهر ػ كما  كلم يكن أحد في   
أذكر ذلك  ػ في صور تنشرىا بعض صحفنا االشتراكية آنذاؾ ػ في الكويت ػ  كىو يصلي كيدعو رافعا يديو ، 

اؿ ضد من استنجد كتصور تلك الصحف الخارجين عليو بأنهم ْوارج بغاة ، يرضوف سادتهم األمريكيين بالقت
 بالركس حلفاءه ليقمع المتمردين اإلرىابيين الخوارج !!

ككاف الحكم الشرعي في الجهاد األفغاني ال يختلف فيو اثناف ، فاالحتبلؿ الكافر ، احتبلؿ يجب جهاده ،     
 يات .كال يغير ىذا الحكم ، كونو نصب حكومة موالية لو ، كال تعدد جبهات القتاؿ ضده ، كاْتبلؼ الرا

ككذلك كاف األمر في احتبلؿ القرف الماضي لببلدنا اإلسبلمية ، كاف االحتبلؿ ينصب الحكومات ، كيتخذ     
من أىل الببلد الجند كالشرط من المسلمين ػ أك كانوا مسلمين قبل أف يوالوا المحتل ػ كلم يكن في علماء 

 المسلمين من ينكر جهاد المحتل كمن كااله .
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من يقـو بالجهاد كمقاكمة المحتل محمود في األمة ، كجهاده مشكور ، كمن يحرض على قتاؿ بل كاف كل     
المحتلين من العلماء يعظم في نفوسهم مكٌرما ، كينصبونو بينهم مقٌدما ، رغم كوف الرايات المحاربة الحتبلؿ 

 ، كالعلمانية ، كغيرىا .القرف الماضي ، أشد اْتبلفا ، كأعظم تباينا، فقد كاف فيها الرايات اإلسبلمية 
كما أف الجهاد اليـو في فلسطين ، تختلف فيو الرايات أيضا ، غير أف القتاؿ كلو يتوجو إلى ىدؼ كاضح ،     

ىو دحر الصهاينة عن ببلد المسلمين ، كإفشاؿ مخططهم الخبيث كاجتثاث سرطانهم المزركع في ببلد اإلسبلـ 
 احتماؿ أف يستفيد من بعض ثمرات الجهاد ، بعض الرايات العلمانية .، كذلك إلنقاذ األٌمة اإلسبلمية ، مع 

كلم يقل عاقل قط ، فضبل عن عالم بالشرع ، أف الجهاد في فلسطين حجر محجور ، كعمل محظور ،      
 كيحـر على المسلمين أف يقاتلوا اليهود المحتلين ، حتى يأتي اليـو الذم يتوحد الفلسطينيوف تحت راية إسبلمٌية

 سنٌية كاحدة ، كلو قاؿ ىذا مغفل لقدـ أكبر ْدمة لبلحتبلؿ .
كالحاصل أف اتفاؽ المسلمين مع غيرىم على قتاؿ عدٌك يراه الطرفاف ْطرا عليهما ، كفي دحره كإفشاؿ     

مخططاتو ، دفع ْطر عاـ على أمة اإلسبلـ ، ال ينكره إالٌ جاىل ، كقد صح في الحديث أف النبي صلى اهلل عليو 
سلم أْبر أف المسلمين يقاتلوف كالرـك عدكا من كراءىم في آْر الزماف ، فليس في ىذا ما يخالف الشرع ك 

 مادامت المصلحة في عاقبة القتاؿ أرجح .
دْوؿ المقاتلين عليهم من  ، ىوافوف مما يفشل مشركعهم في العراؽكمعلـو أف األمريكيين أشٌد ما يخ    

، يفعلوف فيها ما يشاؤكف كىم في أمن من أم كبير  ، كيحولوه إلى سجنا بالعراؽفهم يريدكف أف يستفردك  ،ْارجها
وا في ربوعومعٌكػر ْارجي حتى إذ لوا إلى ما يليو من ببلد ، انتقا انتهوا من االستقرار التاـ فيو، كباضوا كفْر

يخدموا العلم ، كلهذا فهم يفرضوف اليـو حتى على بعض العلماء ػ بواسطة حكومات المنطقةػ أف اإلسبلـ
 ، فتينزؿ بأٌمة اإلسبلـ كٌل قاصم .تحط رحاؿ الصليب في كٌل العواصم ، حتى، كيسيركا في ركابواألمريكي 

كيبدك كاضحان لكل ذم بصيرة أف الضغط األمريكي على حكوماتنا ىو الذم بات يوٌجو بعض الفتاكل الشرعية     
 أك أقواؿ الفئات الضالة المارقة . المنكوسة التي أشبو بهذياف المنافقين كالزنادقة ،

كىذا كإف كاف ال يحدث دائما بأسلوب مباشر ، غير أنو يمر عبر مراحل تنتهي بتوجيو الفتول لصالح السياسة     
 األمريكية المفركضة على دكلنا شاءت أـ أبت .

يكا ، كأنك ترل المتحٌمسين ككأنٌػك ترل لو كاف الركس ىم الذين احتلوا العراؽ أك أم دكلة أْرل تنافس أمر     
اليـو للفتاكل المخذلة إلْوانهم المجاىدين في العراؽ ، متجاكزين كل المعوقات ، متعامين عن كل شبهة ، 
يفتوف ببل ْوؼ من سلطاف ، كال جزع من جبلد أك سجاف ، بوجوب الجهاد كما كانوا يفتوف أياـ الجهاد 

ة ، كألصبح الجهاد في العراؽ أعظم من كل جهاد ، كالمحرضوف األفغاني ، في سبيل إرضاء السياسة األمريكي
 عليو جهابذة العلماء ، ليسوا ْوارج كال بغاة .
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نا من الفتن ما ، كنجفسبحانك اللهم، سبحانك مقلب القلوب كاألبصار، ثبت قلوبنا على دينك، كثبت عقولنا   
" إف ىي إال فتنتك تضل بها من تشاء مفتونين ؾ فتنة فاقبضنا إليك غير، كإذا أردت بعبادظهر منها كما بطن

 كتهدم من تشاء أنت كلينا فاغفػرنا لنا كارحمنا كأنت غير الغافرين.
ىذه األياـ من إضافة شركط للجهاد، ما أنزؿ اهلل بها من سلطاف، كال دؿ كينبغي أف يعلم أف ما ينتشر  ىذا    

أرجاء صدكر المنهزمين في حالة الغثائية التي تعيشها األمة ، سببو ىذا االنهزاـ الذم يمؤل عليها سنة كال قرآف
 المستولٌيو عليها أمم الكفر ، كأكلياؤىم .

كإف تعجٍب فعجبه أف ىؤالء المنهزمين عكسوا األمر الذم دلت عليو شريعة العزة ، لتحصيل أسباب العزة ،     
 بينما أقامو أعداء اإلسبلـ !

طا لمن يتوٌلى أمر المسلمين ، كقٌيدت سلطانو ، كجعلتو نائبا عن األمة يقـو فالشريعة اإلسبلمية كضعت شرك     
 بأمرين أساسين :

أحدىما : إقامة الشرع في ديار اإلسبلـ ، إذ ىو لم يينصب إماما إال لهذا الغرض العظيم ، كما قاؿ تعالى "     
معركؼ كنهوا عن المنكر " ، فذكر قيامهم الذين إف مٌكٌناىم في األرض أقاموا الصبلة كآتوا الزكاة كأمركا بال

بالدين في أنفسهم بالصبلة التي ىي رأس العبادات البدنٌية ، كالزكاة التي ىي رأس العبادات المالٌية ، كإقامتهم 
 للدين في ببلدىم كأرضهم باألمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر.

يها ، بإقامة الثغور كىي كلمة عامة تشمل امتبلؾ كالثاني : حماية أرض المسلمين من دْوؿ جيوش الكفار إل    
سبلح الردع الذم يخيف الكفار من الطمع في ببلد اإلسبلـ ، كما دؿ على ذلك قولو تعالى ) كأعدكا لهم ما 

و الكٌفار اليـو استطعتم من قوة كمن رباط الخيل ترىبوف بو عدك اهلل كعدككم ( ، كإقامة جهاد الطلب الذم يسٌمي
 ، لتبقى لهم الهيمنة على جميع األمم .ألرض غيرىم، كتعني منع أم قوة تطلب االستعبلء في اقائٌيةالحرب الو 

ىكذا قٌيدت الشريعة منصب " كلي األمر " ، كلم تجعلو ببل شركط كما ىو لساف حاؿ المفترين على اإلسبلـ     
ين ، فلو الحق المطلق أف يفعل ما شاء ، ىذه األيػاـ ، فلٍم تجعلو بحيث يكوف كٌل من تسٌلط على رقاب المسلم

 ، ككٌل اعتراض عليو فتنة ىي اشد من فتنة علو الكفار على ببلد اإلسبلـ ، فهذا من أبطل الباطل !!
بينما ػ من جهة أْرل ػ قػػد ْففت الشريعة المطٌهرة شركط الجهاد ، تشٌوفان لمصالحو الكثيرة التي يثمرىا ،     

فاجر ، حتى أباحت ما يذكر في مسالة التترس كنحوىا مما يوسع فيو الفقهاء الباب كلهذا أباحتو مع كل بر ك 
مراعاة لتحقيق مصالح الجهاد العظيمة النفع على األمة ، كأباحت فيو الكذب ، كالخيبلء ، كلبس الحرير ، 

اإلماـ ، بل ىي سبب كمنعت إقامة الحدكد في الجهاد ، بينما كاف منعها في غيره من أعظم الجرائم التي يرتكبها 
الهبلؾ ، بل إقامتها على الضعيف دكف الشريف ىو سبب الهبلؾ كما في الحديث " إنما أىلك الذين من قبلكم 

 أنهم إذا سرؽ فيهم الشريف تركوه ، كإذا سرؽ فيهم الضعيف أقاموا عليو الحد " .
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ف تنفر فيو ، كجعلت جهاد الطلب كما جعلت الشريعة ، جهاد الدفع ببل شركط أصبل ، حتى إف المرأة لها أ
 قائما ال يسقطو عدـ قياـ اإلماـ بو كما سيأتي بيانو .

ديكم للتهلكة ( كمعلـو أف كأنفقوا في سبيل اهلل كال تلقوا بأيتحقيقا للقاعدة القرآنية العظيمة: )كل ذلك     
م ، كما دؿ على ىذا المعنى الحق ، أنفقوا أركاحكم كأموالكم في الجهاد ، كإال فسوؼ تكوف الهلكة عليكمعناىا

 ، نصوص كثيرة ، كالواقع ، كسنن اهلل الكونية التي أقاـ عليها الحياة الدنيا .
أما ىؤالء المنهزموف ، فقد عكسوا األمر ، فقد أزالوا كل الشركط التي كضعتها الشريعة لمن يتولى أمر     

 سلطاف . المسلمين ، كقٌيدكا الجهاد بشركط ما أنزؿ اهلل بها من
ت كطأة الشعور ، بسبب داء االنهزامية  الذم استولى عليهم، كتحكبعد ىذا، فبل يخفى أف ذلك إنما كقع منهم   

، كفق تي غدت تفرض على العالم كالمفٌكر، حتى ما ينطق بو لسانو، رٌؽ األنظمة المستبدة البهذا الرٌؽ العصرم
 هلل العلي العظيم .ما يطلبو أعداء اإلسبلـ كال حوؿ كال قوة إال با

، تجدىم إلسبلـ غازين، كاستباحوىػا مفسدين، كأعلنوا فيو الكفر المستبينبينما تجد الكفار الذين حٌلوا ديار ا    
 قد أقاموا ىذين األمرين بما يحقق لهم الظهور كاالستعبلء .

، استبدلوا فإف حاد عنها كضعوا لمن يتوٌلى عليهم شركطػػا، تضمن تحققيو لمصالح شعوبهم، كقوة دكلهم، فقد
 غيره بو .

أما حركبهم كأسباب قوتهم العسكريٌة ، فقد ْففوا من شركطها ، ليضمنوا تحقيقها الستعبلئهم ، فإف عارضت     
حركبهم األمم المتحدة المزعومة ، نبذكىا كراء ظهورىم ، كمضوا في الحرب ، كإف اقتضت حربهم إبادة األبرياء 

اؽ دماءىم كلو أىرقوىا أنهارا تجرم ، كما فعلوا في العراؽ ، كإف اقتضت أف يكذبوا كذبوا ، لم يلتفتوا إلى إىر 
كزٌكرا الحقائق ، كإف اقتضت أف يمتلكوا السبلح النوكم المدٌمر ، أك يملئوا األرض من اإلشعاعات المضرة ، فبل 

 يبالوف بما تأتي بو من دمار للبشرية.
ى األمم ، كالعزة في األرض ، ال تأتي إال بإقامة السلطاف الذم تتوفر فيو ذلك أنهم يعلموف أف التفوؽ عل    

 شركط إقامة التفوؽ كالعٌزة ، كبالقوة الضاربة التي تضمن ذلك .
فنسأؿ اهلل تعالى أف يرزقنا البصيرة في الدين ، كأف يعيد لهذه األٌمة العظيمة ، الوعي الصحيح بشريعتها التي     

 المية ، كالعزيمة على القياـ بواجبها العالمي .اىػتحمٌلها مسؤكلٌية ع
 تنبيو مهم

بعد بياف حكم الحاكم بغير ما أنزؿ اهلل، كحكم مظاىرة الكفار على المسلمين، كحكم التحاكم إلى ىيئة     
 األمم الملحدة، كحكم منع الجهاد المتعين، كحكم حماية القبور كاألضرحة كالمشركين كشركهم، البٌد من توضيح

 أمرو مهم قد زٌلت قيو أقداـ كأْطأت فيو أفهاـ، كىو حكم من لم يكٌفر الكافر أك شٌك في كفره
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كىذا ليس على إطبلقو بل إٌف  ،لقد بٌين العلماء رحمهم اهلل أٌف من لم يكٌفر الكافر أك شٌك في كفره فإنو يكفر    
ـ فهمو إلى التسلسل في التكفير، كىذا ما كقع في المسألة تفصيبلن، كمن لم يفقو ضوابط ىذا الناقض أدَّل بو عد

لجماعات من الغبلة أبرزىا الجماعة اإلسبلمية المسلحة في الجزائر بعد انحراؼ مسيرتها، كالتي ىادنت 
 الطواغيت لتتفرغ لقتاؿ المجاىدين في سبيل اهلل.

تركيِّا الحمد تلفَّظ بما تلفَّظ بو من كمن لم يكفّْر الكافر فقد يكوف ال يعرؼ حالو، كمن لم يعلم أفَّ المدعٌو     
 الكفر، فهذا معذكره كليس داْبلن في القاعدة.

كأمَّا إذا كاف يعرؼ حالو، فيينظر فيو بحسب الكافر الذم لم يكفّْره أك شك في كفره أك صحح مذىبو، كىذا     
 على أقساـ:

كمن لم يعرفو فليس من أىل اإلسبلـ، كمن شك  الدين بالضركرة،ان من علوم: أف يكوف كفر ىذا الكافر ماألكَّؿ    
، فمن شك في كفر بعض ىؤالء الكفار فهو كافر  في كفر عباد األكثاف كالبوذيين كاليهود كالنصارل على العمـو
مثلهم، ألٌف كفر ىؤالء كأمثالهم معلـو من الدين بالضركرة فالذم ال يكٌفرىم إما أف يكوف مكٌذبان للكتاب كالسنة 

 .لم يعرؼ أصل الدين كوف غير عارؼ بأصل اإلسبلـ كحقيقتو كىذا ال يصٌح إسبلمو ألنوكإما أف ي
بطبلف عبادة غير اهلل  أف تعتقد   رحمو اهلل:)صفة الكفر بالطاغوت: قاؿ شيخ اإلسبلـ محمد بن عبد الوىاب    

 كتعاديهم (. كتتركها، كتبغضها، كتكفر أىلها،
:" أجمع المسلموف على كفر من لم يكفر اليهود كالنصارل أك يشك في كفرىم  قاؿ العبلمة عبد اهلل أبا بطين    

 كنحن نتيقن أف أكثرىم جهاؿ " . ] رسالة االنتصار[.
: أف يكوف كفره ليس من المعلـو من الدين بالضركرة، كلكن النصوص تدؿ عليو داللة قطعية، فمن شك الثاني    

ا كفر، كمثاؿ ذلك: عباد القبور الذين يدعونها كينذركف لها كيحجوف في كفره بػييّْنت لو النصوص فإف لم يقبله
 إليها من المنتسبين إلى اإلسبلـ، فمن شك في كفرىم بػييّْنت لو األدلَّة على ذلك فإف لم يكفرىم كفر.

في كفر القبوريين :" فإف كاف شاكا ن      في  قاؿ العبلمة سليماف بن عبداهلل فيمن توقف أكشك أك كاف جاىبل ن
كفرىم أك جاىبل ن بكفرىم بينت لو األدلة من كتاب اهلل  كسنة رسولو على كفرىم فإف شك بعد ذلك كتردد فأنو  
كافره بإجماع العلماء على أف من شك في كفر الكفار فهو كافره". ] أكثق عرم اإليماف ضمن مجموعة التوحيد 

:ُ  /َُٔ.] 
اتصف بو عدـ تكفير المشركين أك الشك في كفرىم فإف : مما يوجب الجهاد لمن كقاؿ بعض علماء نجد    

ذلك من نواقض اإلسبلـ كمبطبلتو فمن اتصف بو فقد كفر كحل دمو كمالو ككجب قتالو حتى يكفر المشركين 
:)) من قاؿ ال إلو إال اهلل ككفر بما يعبد من دكف اهلل حـر مالو كدمو  صلى اهلل عليو كسلمكالدليل على ذلك قولو 
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. فبل يعصم اؿ كالدـ بأمرين األمر األكؿ قوؿ: ال إلو إال اهلل الثاني: الكفر بما يعبد من دكف اهللعصمة الم(( فعلق 
 :ى يأتي بهذين األمريندـ العبد كمالو حت

 جميع أنواع العبادة.كمعناىا ىو توحيد اهلل ب ،كالمراد معناىا ال مجرد لفظها ،: ال إلو إال اهللاألكؿ قولو     
    . لبراءة منهم كمما يعبدكف مع اهللكالمراد بذلك تكفير المشركين كا ،: الكفر بما يعبد من دكف اهللر الثانياألم    
فمن لم يكفر المشركين من الدكلة التركية كعباد القبور كأىل مكة كغيرىم ممن عبد الصالحين كعدؿ عن     

بالبدع فهو كافر مثلهم كإف كاف يكره دينهم  صلى اهلل عليو كسلمتوحيد اهلل إلى الشرؾ كبدؿ سنة رسولو 
فإف الذم ال يكفر المشركين غير مصدؽ بالقرآف فإف القرآف قد كفر  ؛كيبغضهم كيحب اإلسبلـ كالمسلمين

 المشركين كأمر بتكفيرىم كعداكتهم كقتالهم .
شك  فر المشركين أك: من لم يكالثالث ىاب رحمو اهلل في نواقض اإلسبلـ:قاؿ الشيخ : محمد بن عبد الو     

 .في كفرىم أك صحح مذىبهم كفر
 : من دعا علي بن أبي طالب فقد كفر كمن شك في كفره فقد كفر" .شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهللكقاؿ     

 [ . ُِٗ/ ٗ] الدرر السنية : 
من كقف :" من ْصص بعض المواضع بعباده أك اعتقد أف شيخ محمد بن عبد اللطيف آؿ الشيخكقاؿ ال    

عندىا سقط عنو الحج كفره ال يستريب فيو من شم  رائحة اإلسبلـ كمن شك في كفره فبل بد من إقامة الحجة 
عليو كبياف أف ىذا كفر كشرؾ كأف اتخاذ ىذه األحجار مضاىاة لشعائر اهلل التي جعل اهلل الوقوؼ بها عبادة هلل 

 [ ّْْ/  َُرر السنية : ] الد فإذا أقيمت الحجة عليو كأصر فبل شك في كفره ".
ىذا إذا امتنع من تكفيرىم مطلقان، أما إف اعتقد أف فعلهم كفره كأٌف من بلغتو الحجة منهم كأصر على شركو     

 و حينئذو ال يكفر كإف كاف مخطئان.فهو كافر، كلكن امتنع من تكفير الجهلة منهم فإن
فإننا نحكم بكفره كإف كاف جاىبلن فإنو ال يجتمع التوحيد  أكبرشركان  فإٌف الحٌق أٌف من دعا غير اهلل كأشرؾ باهلل   

كالشرؾ األكبر، كال اإليماف كالكفر األكبر في قلب عبدو أبدان بل إف كيجد أحدىما زاؿ ضٌده كال يجتمعاف، فالذم 
رفع الجهل  ، فإف كاف يستطيعنحكم عليو في الدنيا أنو كافر مشرؾ كأما مصيره في اْلْرةشركان أكبر يشرؾ باهلل 

 عن نفسو كلكنو قٌصر أك فٌرط فإنو غير معذكر، كإف كاف في مكاف ال يستطيع أف يصل فيو إلى العلم كالعلماء فإف  
 تعالى يقوؿ:)كما كنا معٌذبين حتى نبعث رسوال(.اهلل 
ره يعبد غيره قاؿ شيخ اإلسبلـ رحمو اهلل :) كلهذا كاف كل من لم يعبد اهلل كحده فبلبد أف يكوف عابدا لغي    

فكل من لم يعبد اهلل مخلصا لو الدين فبل بد أف  -إلى أف قاؿ : -فيكوف مشركا، كليس في بني آدـ قسم ثالث 
 [.ِْٖ -ِِٖ/ ُْمجموع الفتاكل ج  يكوف مشركا عابدان لغير اهلل ك ىو في الحقيقة عابده للشيطاف (.]
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ألت عنو من أنو ىل يجوز تعين إنساف بعينو بالكفر إذا ارتكب : كأما ما سلعبلمة أبا بطين رحمو اهلل تعالىكقاؿ ا   
شيئان من المكفرات ؟ فاألمر الذم دؿ الكتاب كالسنة كإجماع العلماء عليو أنو كفر مثل الشرؾ بعبادة غير اهلل 

ك سبحانو فمن ارتكب شيئان من ىذا النوع أك حسنو فهذا ال شك في كفره كال بأس بمن تحققت منو شيئان من ذل
 [. ُْٔ/  َُك]الدرر السنية : [ ِّٓ/ ْل كالمسائل النجدية : ] الرسائ أف تقوؿ كفر فبلف بهذا الفعل.

كقاؿ الشيخ عبد الرحمن بن حسن آؿ الشيخ رحمهم اهلل :) كعبادة أصحاب القبور تنافي اإلسبلـ فإف     
فمن يكفر  نو كما قاؿ تعالى:أساسو التوحيد كاإلْبلص كال يكوف اإلْبلص إال بنفي الشرؾ كالبراءة م

كرماد اشتدت بو الريح   . كىذه األعماؿ مع الشرؾ تكوف بالطاغوت كيؤمن باهلل فقد استمسك بالعركة الوثقى
إلى  -.كسراب بقيعة يحسبو الظمآف ماءان حتى إذا جاءه لم يجده شيئان   كتكوف ىباء منثوران  في يـو عاصف

ْلفا من الصحابة كالتابعين كاألئمة كجميع أىل السنة أف المرء ال يكوف مسلما كأجمع العلماء سلفا ك  -أف قاؿ :
إال بالتجرد من الشرؾ األكبر كالبراءة منو ك ممن فعلو كبغضهم كمعاداتهم حسب الطاقة كالقدرة ك إْبلص 

كال يشركوا إف حق اهلل على العباد أف يعبدكه  «الذم في الصحيحين : األعماؿ كلها هلل كما في حديث معاذ
 – ْٓٓ/ ُُ. كالقرآف كلو في بياف ىذا التوحيد كما ينافيو من الشرؾ كالتنديد.] الدرر السنية  »بو شيئان 

ْٓٔ.] 
كقاؿ الشيخ عبد الرحمن بن حسن آؿ الشيخ )كذلك ألف من فعل الشرؾ فقد ترؾ التوحيد ، فإنهما ضداف     

 ال يجتمعاف فمتى كجد الشرؾ انتفى التوحيد (.
 كقاؿ ابنو الشيخ عبد اللطيف رحمو اهلل :) إف اإلسبلـ كالشرؾ نقيضاف ال يجتمعاف كال يرتفعاف(.    

أما الشرؾ فهو يصدؽ  كقاؿ رحمو اهلل في منهاج التأسيس عند كبلمو على من أشرؾ كىو يشهد الشهادتين:    
 هادة أف ال إلو إال اهلل.اىػ.عليهم كاسمو يتناكلهم كأم إسبلـ يبقى مع مناقضة أصلو كقاعدتو الكبرل ش

 فإف قيل: إنو يشهد أف ال إلو إال اهلل.    
فالجواب: أٌف ال إلو إال اهلل تقتضي أف يوحد اهلل كيفرده بجميع أنواع العبادة كال يصرؼ شيئا منها لغير اهلل،     

 فمن شهد أال إلو إال اهلل كأشرؾ باهلل فإنو نقض شهادتو بشركو.
 ال يعلم معناىا. فإف قيل: إنو    
فالجواب: ال يصح لو الدْوؿ في اإلسبلـ حتى يعلم معنى الشهادتين إذ ىما أصل اإلسبلـ كعليهما ينبني     

الدين كٌلو، قاؿ تعالى:)فاعلم أنو ال إلو إال اهلل كاستغفر لذنبك( فقٌدـ سبحانو العلم بالشهادة على العمل الذم 
:) إال من شهد بالحق كىم يعلموف( فمن شهػد بالحػق كىػو ال يعلم معنى ىو ثمرة معرفػة الشهادة، كقاؿ تعالى

ىذه الشهادة ال تصح شهادتو ألنو شهد بما ال يعلم معناه، كألف الشهادة يترتب عليها اعتقاد قلبي فكيف يعتقد 
 ما ال يعرؼ معناه.
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:)من قاؿ ال إلو إال اهلل ككفر بما  قاؿ  صلى اهلل عيو كسلمركل مسلم رحمو اهلل عن طارؽ بن أشيم أف النبي     
 يعبد من دكف اهلل حـر مالو كدمو كحسابو على اهلل(.

قاؿ الشيخ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل في :) مسائلو ( بعد ذكر ىذا الحديث :)كىذا من أعظم ما يبين     
ال معرفة معناىا كلفظها ، بل كال  معنى ال إلو إال اهلل ، فإنو لم يجعل التلفظ بها عاصمان للدـ كالماؿ ، بل ك

اإلقرار بها بل ك ال كونو ال يدعو إال اهلل كحده ال شريك لو ، بل ال يحـر مالو كدمو حتى يضيف إلى ذلك الكفر 
بما يعبد من دكف اهلل فإف شك أك توقف لم يحـر  مالو كال دمو ، فيالها من مسألة ما أعظمها كأجلها كيالو من 

 ة ما أقطعها للمنازع (.بياف ما أكضحو كحج
 -أم الشهادة  -كقاؿ العبلمة الشيخ سليماف بن عبد اهلل آؿ الشيخ في تيسير العزيز الحميد :) أف النطق بها    

 من غير معرفة معناىا كال عمل بمقتضاىا فإف ذلك غير نافع باإلجماع (.
أف يكوف الشاىد عالمان بأف ال إلو إال اهلل ، قاؿ كقاؿ ابن ىبيرة في اإلفصاح : شهادة أف ال إلو إال اهلل تقتضي     

كينبغي أف يكوف الناطق  بها شاىدان فيها فقد قاؿ تعالى ما أكضح بو أف  فاعلم أنو ال إلو إال اهلل   تعالى: 
الشاىد بالحق إذا لم يكن عالمان بما شهد بو فإنو غير بالغ من الصدؽ بو مع من شهد لك بما يعلمو في قولو 

قاؿ كاسم اهلل مرتفع بعد إال من حيث أنو الواجب  لو األلوىيو فبل  إال من شهد بالحق كىم يعلموف  ى:تعال
يستحقها غيره سبحانو قاؿ كاقتضى اإلقرار بها أف تعلم أف كل ما فيو أمارة للحدث فإنو ال يكوف  إلهان فإذا قلت 

بإلو فيلزمك إفراده سبحانو بذلك كحده قاؿ كجملة ال إلو إال اهلل اشتمل نطقك ىذا على أف ما سول اهلل ليس 
الفائدة في ذلك أف تعلم أف ىذه الكلمة ىى مشتملة على الكفر بالطاغوت كاإليماف باهلل  فإنك لما نفيت اإللهية 

 كأثبت اإليجاب هلل  كنت ممن كفر بالطاغوت كآمن باهلل.
 نهم مسلموف.فإف قيل: إٌف الجهلة الذين يدعوف غير اهلل يعتقدكف أ    
فالجواب: أٌف كفار قريش كانوا يعتقدكف أنهم على ملة إبراىيم ككاف أكثرىم جهلة كمع ذلك حكم اهلل عليهم     

بأنهم مشركوف كسماىم في كتابو بالمشركين، كلم ينفعهم اعتقادىم أنهم على ملة إبراىيم، كلم يمنع ذلك من 
وا أصل دعوتو، ككذلك ىؤالء ال يمنع اعتقادىم أنهم مسلموف كصفهم بالمشركين كتسميتهم بالكافرين ألنهم نقض

 من تسميتهم بحقيقة فعلهم كىو الشرؾ ألنهم بشركهم قد نقضوا أصل اإلسبلـ.
 فإف قيل: إٌف ىؤالء الذين يدعوف غير اهلل يعتقدكف أف فعلهم جائز كأنو ليس شركان.    
انوا يعتقدكف أف فعلهم جائز كأف ما يفعلونو من الشرؾ فالجواب: أٌف كفار قريش كغيرىم من مشركي العرب ك    

، ككانوا يعتقدكف كأنهم لم ييسٌوكا المخلوؽ بالخالق ىو من باب تعظيم اهلل، ككانوا يعتقدكف أف فعلهم ليس بشرؾ 
 أف الخالق كالرازؽ كالمدبر ىو اهلل كحده، كمع ذلك سماىم اهلل مشركين ككافرين.

 م بالكفر كال نسميهم مشركين حتى نقيم عليهم الحجة.فإف قيل: ال نحكم عليه    
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فالجواب: أٌف اهلل تعالى سمى كفار قريش مشركين قبل قياـ الحجة عليهم ألٌف حقيقة فعلهم ىو الشرؾ، فكوف     
الحجة لم تقم عليهم ال يعني ذلك عدـ كصفهم بحقيقة فعلهم كإنما عدـ قياـ الحجة يمنع من تعذيبهم حتى تقاـ 

 الحجة. عليهم
كقد كصف اهلل سبحانو ملكة سبأ كقومها بالكفر كسماىم كافرين قبل قياـ الحجة عليهم كما قاؿ     

 .تعالى:)كصٌدىا ما كانت تعبد من دكف اهلل إنها كانت من قـو كافرين(

 قاؿ ابن جرير الطبرم رحمو اهلل: يقوؿ أم ىذه المرأة كانت كافرة من قـو كافرين.    
اعبدكا اهلل )اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل بعد كبلـو لو:أْبر اهلل عن ىود عليو السبلـ أنو قاؿ لقومو: كقاؿ شيخ     

.فجعلهم مفترين قبل أف يحكم بحكم يخالفونو لكونهم جعلوا مع اهلل ما لكم من إلو غيره إف أنتم إال مفتركف
ؿ بو كيجعل معو آلهة أْرل كيجعل لو أندادا إلها آْر فاسم المشرؾ ثبت قبل الرسالة ، فإنو يشرؾ بربو كيعد

قبل الرسوؿ كيثبت أف ىذه األسماء مقدـ عليها ، ككذلك اسم الجهل كالجاىلية يقاؿ:جاىلية كجاىبل قبل مجيء 
 [.ّٖ-ّٕ/َِالرسوؿ ، كأما التعذيب فبل .]مجموع الفتاكل 

صلى ده ال شريك لو كاإليماف بما جاء بو رسولو كقاؿ ابن القيم رحمو اهلل: كاإلسبلـ ىو توحيد اهلل كعبادتو كح    
كاتباعو فيما جاء بو ، فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم كإف لم يكن كافرا معاندا فهو كافر  اهلل عليو كسلم

 جاىل.
م ف من أشرؾ باهلل كفر كلكقاؿ الشيخ عبد اهلل أبا بطين رحمو اهلل : )كجميع العلماء في كتب الفقو يذكركف أ    

كيذكركف أنواعان كثيرةن مجمعان على كفر صاحبها كلم يفرقوا بين المعين  -:إلى أف قاؿ -يستثنوا الجاىل 
.ثم نقل عن شيخ اإلسبلـ رحمو اهلل في مسألة الوسائط قولو : فمن جعل المبلئكة أك األنبياء كسائط …كغيره

يسألهم غفراف الذنوب كىداية القلوب يدعوىم كيتوكل عليهم كيسألهم جلب المنافع كدفع المضار مثل أف 
 كتفريج الكربات كسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين(

بلصة المسألة: أف الذين يدعوف غير اهلل كيشركوف بو في أم نوع من أنواع العبادة ىم في حقيقة فعلهم      ْك
لو كال الصدقة عنو كال ييصلى ، كإف مات أحدىم على ذلك لم يجز الدعاء مشركوف كنحكم عليهم بحقيقة فعلهم
كلكن ال نقيم عليهم حٌد الردة كال نجـز بحكمهم في اْلْرة إال بعد قياـ  عليو كال يدفن في مقابر المسلمين،

 الحجة عليهم.
صلى اهلل عليو كل من آمن برسالة نبينا محمد بحوث العلمية كاإلفتاء ما يلي:)جاء في فتول اللجنة الدائمة لل    

ر ما جاء بو في الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير اهلل من كلي ، كصاحب قبر أك شيخ طريق يعتبر كافران كسائ كسلم
مرتدان عن اإلسبلـ مشركان مع اهلل غيره في العبادة كلو نطق بالشهادتين كقت سجوده إلتيانو بما ينقض قولو من 

يعلم كتقاـ عليو الحجة كيمهل ثبلثة أياـ إعذاران  سجود لغير اهلل ، كلكنو قد يعذر لجهلو فبل تنزؿ بو العقوبة حتى
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إليو ليراجع نفسو عسى أف يتوب ، فإف أصر على سجوده لغير اهلل بعد البياف قتل لردتو .. فالبياف كإقامة الحجة 
 لئلعذار إليو قبل إنزاؿ العقوبة ال ليسمى كافران بعد البياف فإنو يسمى كافران بما حدث منو.اىػ

 باهلل ممن ينتسب إلى اإلسبلـ ال يخلو من حالتين:كمن أشرؾ     
: إف كاف عالمان بمعنى الشهادة كعالمان بحكم الشرؾ كمع ذلك أشرؾ باهلل فإنو يحكم بكفره كمن لم األكلى    

 يكفره أك شٌك في كفره كفر.
 نو يكفر.: أف يكوف جاىبلن فإف كاف يستطيع رفع الجهل عن نفسو كلكنو أعرض أك قٌصر فإالثانية    
قاؿ اإلماـ القرافي رحمو اهلل: القاعدة الشرعية دلت على أف كل جهل يمكن المكلف دفعو، ال يكوف حجة     

للجاىل، فإف اهلل تعالى بعث رسلو إلى ْلقو برسائلو، كأكجب عليهم كافة أف يعلموىا، ثم يعملوا بها، فالعلم 
 اىبلن، فقد عصى معصيتين لتركو كاجبين.اىػكالعمل بها كاجباف، فمن ترؾ التعلم كالعمل، كبقي ج

كقاؿ بن اللحاـ رحمو اهلل: جاىل الحكم إنما يعذر إذا لم يقصر كيفرط في تعلم الحكم، أما إذا قصر أك فرط     
 فبل يعذر جزمان.اىػ

ف يكوف كقاؿ اإلماـ السيوطي رحمو اهلل: كل من جهل تحريم شيء مما يشترؾ فيو غالب الناس لم يقبل، إال أ    
 [ّٕٓ،صُقريب عهد باإلسبلـ، أك نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك.اىػ]األشباه كالنظائر،ج

كقاؿ اإلماـ ابن قدامة رحمو اهلل أثناء كبلمو عن تارؾ الصبلة " فإف كاف جاحدان لوجوبها )أم الصبلة( نظر     
كالناشئ ببادية، عرؼ كجوبها كعلم ذلك، كلم فيو، فإف كاف جاىبلن بو، كىو ممن يجهل ذلك كالحديث اإلسبلـ، 

يحكم بكفره ألنو معذكر، فإف لم يكن ممن يجهل ذلك كالناشئ من المسلمين في األمصار كالقرل، لم يعذر كلم 
يقبل منو إدعاء الجهل، كحكم بكفره؛ ألف أدلة الوجوب ظاىرة في الكتاب كالسنة،ك المسلمين يفعلونها على 

بها على من ىذا حالو، كال يجحدىا إال تكذيبان هلل تعالى، كرسولو كإجماع األمة، كىو يصير الدكاـ، فبل يخفى كجو 
 [.ِٕٗ، صِمرتدان عن اإلسبلـ، كال أعلم في ىذا ْبلفان.]المغني،ج

كقاؿ الشيخ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل : إف الذم لم تقم عليو الحجة ىو الذم حديث عهد باإلسبلـ     
ادية، أك يكوف ذلك في مسألة ْفية مثل الصرؼ كالعطف فبل يكفر حتى يعرؼ، كأما أصوؿ الدين كالذم نشأ بب

التي أكضحها اهلل في كتابو فإف حجة اهلل ىي القرآف، فمن بلغو فقد بلغتو الحجة.]مجموع مؤلفات الشيخ محمد 
 بن عبد الوىاب[

مسألة معركفة، إذا قاؿ قوالن يكوف القوؿ بو  كقاؿ الشيخ محمد بن عبد الوىاب: " كمسألة تكفير المعين     
كفران، فيقاؿ من قاؿ بهذا القوؿ فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قاؿ ذلك ال يحكم بكفره حتى تقـو عليو 
الحجػة التي يكفػر تاركها، كىذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس... كأما ما يقع منهم 
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]الدرر السنية  ظاىرة الجلػية، أك ما يعلم من الدين بالضركرة فهذا ال يتوقف في كفر قائلو.اىػفي المسائل ال
ٖ/ِْْ.] 

كإف كاف ال يستطيع رفع الجهل عن نفسو أك أغواه دعاة الشرؾ كأضلوه فإنو يحكم عليو في الدنيا بأنو مشرؾ     
 يهم حجتو.كيكوف حكمو يـو القيامة حكم أىل الفترة يقيم اهلل سبحانو عل

ذكر أبناء شيخ اإلسبلـ محمد بن عبد الوىاب الشيخاف عبد اهلل كحسين رحمهم اهلل في بعض أجوبتهم أف     
:)من مات من أىل الشرؾ قبل بلوغ ىذه الدعوة فالذم يحكم عليو : أنو إذا كاف معركفا بفعل الشرؾ كيدين بو ، 

يدعى لو كال يضحى لو ، كال يتصدؽ عنو ، كأما حقيقة كمات على ذلك فهذا ظاىره أنو مات على الكفر ، فبل 
أمره فإلى اهلل تعالى فإف قامت عليو الحجة في حياتو كعاند فهذا كافر في الظاىر كالباطن  ، كإف لم تقم عليو 

 [.ُِْ/َُالحجة فأمره إلى اهلل تعالى (.] الدرر السنية 
فإنو ال يغسل كال يصلى عليو كال يدفن في مقابر  كثمرة الخبلؼ: أٌف المشرؾ الجاىل إف مات على شركو    

المسلمين كال ييستغفر لو ألنو مات على الشرؾ المناقض ألصل التوحيد كما ىو حكم من مات على الشرؾ من 
 أىل الفترة، كلكن ال نحكم عليهم بجنة كال نار كاهلل سبحانو ال يعذبهم يـو القيامة حتى يقيم عليهم الحجة.

ؿ:نحكم بإسبلمو كال نكفره فإنو يرل أنو يغسل كيكفن كيصلى عليو كيدفن في مقابر المسلمين كأما من قا    
 كيستغفر لو.

بحجة الجهل فإنو ال يدْل المنتسبين لئلسبلـ كالحق مع األكؿ، كلكن من لم يكفر الجاىل من المشركين     
 علمفي حكم من لم يكفر الكافر أك شٌك في كفره؛ لوجود التأكيل. كاهلل أ

جاء في فتول اللجنة الدائمة قولهم :"... ال يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدكف كفر عباد القبور أف     
يكفركا إْوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرىم حتى تقـو عليهم الحجة ألف توقفهم عن تكفيرىم لو شبهة 

قبل تكفيرىم  بخبلؼ من ال شبهة في كفره كاليهود كىي اعتقاد أنو البد من إقامة الحجة على أكلئك القبوريين 
 [ .ٗٗ/ ِكالنصارل كالشيوعيين كأشباىهم فهؤالء ال شبهة في كفرىم  كال في كفر من لم يكفرىم " . ] 

كالحكاـ الحاكمين بغير ما أنزؿ اهلل كنحوىم، فهؤالء كإف كاف  أف يكوف تكفيره محتمبلن للشبهة، :الثالث    
من حقق المسألة، فإفَّ كركد الشبهة محتمل فبل يكفَّر من لم يكفّْرىم، إالَّ إف أيقيمت عليو  كفرىم قطعيِّا عند

 الحجة، ككهشفت عنو الشبهة كأزيلت، كعرؼ أفَّ حكم اهلل فيهم ىو تكفيرىم.
ىذه : أف يكوف تكفيره مسألةن اجتهاديَّةن فيها ْبلؼ بين المسلمين، كحكم تارؾ الصبلة كنحوه فإٌف الرابع    

 المسائل ال يكٌفر فيها من لم ير كفر مرتكبها بل كال يبدٌع ماداـ أٌف أصولو أصوؿ أىل السنة كالجماعة.
 كبعد ىذا نقوؿ



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

478 

لقد تبين لك أيها الموحد في ىذا الرد كفر الحكومة السعودية كغيرىا من الحكومات التي ىي مثلها أك أشد     
 التي ذكرت في ىذا الرد:منها في الضبلؿ كاالنحراؼ، كمن المكٌفرات 

 ػ كفرىا في مسألة الحكم بغير ما أنزؿ اهلل من جهتين:    
 األكلى/ التشريع مع اهلل كمنازعتو سبحانو في ربوبيتو كحكمو.   
 الثانية/ الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة كالمضاٌدة لحكم اهلل.    
 ية.ػ كفرىا في مسألة التحاكم إلى ىيئة األمم الطاغوت   
 ػ كفرىا بمظاىرة الكفار على المسلمين.   
 ة الجهاد.ر يػ كفرىا بإلغاء شع   
 ػ كفرىا في مسألة الربا من ثبلثة أكجو:   
 األكؿ: االمتناع من التزاـ تحريمو.    
 الثاني: التشريع مع اهلل بتحليل ما حـر اهلل.    
 الثالث: استحبلؿ ما حٌرـ اهلل.    
ييبٌرئ ىذه الحكومة أك غيرىا من الكفر أف ينقض ىذه األمور باألدلة الشرعية، كإف قدر  كعلى من يريد أف    

على نقض أحد ىذه المكفرات فبل يستعجل فينفي الكفر عن تلك الحكومة فإف المكفرات عديدة كليس مكٌفران 
 كاحدان.

******************************************* 
 شبهة كالرد عليها

 وؿ: مالفائدة من تكفير الطواغيتىناؾ من يق
لهؤالء  –كما أزاؿ أقوؿ  –ثم قلت قاؿ بعضهم:  :فك اهلل أسره قاؿ الشيخ الفاضل عبد الحكيم حساف    

أف ىناؾ  –أيضان  –الذين يدندنوف حوؿ تكفير حكاـ المسلمين: ىبوا أف ىؤالء الحكاـ كفار كفر ردة، كىبوا 
كلكن اْلف: ماذا  ،أف يطبق ىذا الحاكم األعلى فيهم الحد –كالحالة ىذه  –حاكمان أعلى على ىؤالء، فالواجب 

أف ىؤالء الحكاـ كفار كفر ردة؟! ماذا يمكن أف تصنعوا  –جدالن  –تستفيدكف أنتم من الناحية العملية إذا سٌلمنا 
كعلى حسب  –قلبية كعملية  –قالوا: كالء كبراء؛ فنقوؿ: الوالء كالبراء مرتبطاف بالمواالة كالمعاداة  اإذ كتفعلوا؟

بل إف الوالء كالبراء قد يكوناف في مبتدع أك ، االستطاعة، فبل يشترط لوجودىما إعبلف التكفير كإشهار الردة
ثم أقوؿ لهؤالء: ىاىم ىؤالء الكفار قد احتلوا من ببلد اإلسبلـ مواقع عدة، كنحن مع األسف ، عاص أك ظالم

ضد  –كحدكم  –ما الذم نستطيع نحن كأنتم فعلو مع ىؤالء؟! حتى تقفوا أنتم ف، ابتلينا باحتبلؿ اليهود لفلسطين
 أكلئك الحكاـ الذين تظنوف أنهم من الكفار؟!
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ؤالء الذين يحكموف على الوالة ػد، يعني أف ىػذا الكبلـ جيػ: ىآْر في تعليقو على الكبلـ السابققاؿ ك     
د ػم؟ أيستطيعوف إزالتهم؟ ال يستطيعوف، كإذا كاف اليهود قػفرىالمسلمين بأنهم كفار ماذا يستفيدكف إذا حكموا بك

ة اإلسبلمية كلها عربها كعجمها أف يزيحوىا ػو ْمسين عامان، كمع ذلك ما استطاعت األمػاحتلوا فلسطين قبل نح
ؽ عن مكانها، فكيف نذىب كنسلط ألسنتنا على كالة يحكموننا؟ كنعلم أننا ال نستطيع إزالتهم، كأنو سوؼ ترا

إذا ما الفائدة؟ حتى لو كاف اإلنساف يعتقد فيما بينو  ،دماء كتستباح أمواؿ كربما أعراض أيضا كلن نصل إلى نتيجة
كافر كفر مخرجا عن الملة حقا فما الفائدة من إعبلنو كإشاعتو إال إثارة   كبين ربو أف من ىؤالء الحكاـ من ىو

 الفتن.
)إف عليك إال الببلغ( كما قاؿ لو عليك بتكفير صلى اهلل عليو كسلم كقاؿ بعضهم إف اهلل تعالى قاؿ لنبيو     

 الناس، فبل علينا إف لم نكفر الكافر، بل علينا إببلغ الدعوة فقط.
 ......الجػػػػػػواب........

تعامل مع الناس جميعا مؤمنهم أك  لأكال: يجب أف ييعلم أف طرؽ تغيير األنظمة كاألكضاع الجاىلية كأسلوب ا    
م يتركها اهلل تعالى للهول كاالستحساف أك لمجرد الفكر أك االْتيار الشخصي العارم من الدليل لافرىم ك

إف اهلل تعالى قد بينها كأكضحها في شريعتو أحسن بياف، قاؿ تعالى )قل ىذه سبيلي أدعو إلى اهلل  بلالشرعي، 
م كأتممت عليكم نعمتي كرضيت لكم اإلسبلـ على بصيرة أنا كمن اتبعني( ، كقاؿ تعالى )اليـو أكملت لكم دينك

 دينا(
كقد سن اهلل تعالى لنا سنة حسنة في إماـ الحنفاء إبراىيم عليو كعلى جميع األنبياء الصلوات كالتسليم، فقد 
أرسلو اهلل تعالى في بيئة جاىلية تشبو إلى حد كبير ىذه الجاىلية الحديثة كإف اْتلفت معها في بعض الصور، 

اصة المؤل  -ىواء البشر فقد كانت أ ىي الحاكمة كالموجهة لحياة الناس، سواء في األمور االعتقادية أك  -ْك
 العملية أك اْلداب كالشرائع، تماما كما يحدث في عالمنا المعاصر.

 مثأف يتبع سنة ْليلو إبراىيم، فقاؿ تعالى ) -كاألمة تبع لو  -صلى اهلل عليو كسلم كقد أمر اهلل تعالى نبيو     
إبراىيم  صدؽ اهلل فاتبعوا ملة قلكقاؿ تعالى ) ، (لمشركيناأكحينا إليك أف اتبع ملة إبراىيم حنيفا كما كاف من 

 .(لمشركينا حنيفان كما كاف من
كانت لكم أسوة حسنة في إبراىيم كالذين معو إذ قالوا  دققد قاؿ تبارؾ كتعالى في بياف أصوؿ ىذه الملة )ك     

نكم كمما تعبدكف من دكف اهلل كفرنا بكم كبدا بيننا كبينكم العداكة كالبغضاء أبدا حتى تؤمنوا لقومهم إنا برؤاء م
ن كانوا ذيالذين على طريقتو كأنصاره ال اؿ المفسركف فيها: أم المرسلين( قلذين معوكاقولو تعالى )ك  ، (باهلل كحده

ين، كىي الطريقة المثلى في التعامل مع الواقع لة إبراىيم عليو السبلـ ىي طريق الدعوة عند جميع المرسلممعو، ف
الجاىلي، كمن تدبر آيات القرآف يجد أف اهلل تعالى قد كصف أصحاب ىذه الدعوة بأنهم أعقل الناس كأحكمهم 
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 إفقاؿ تعالى )ك  ، (قد آتينا إبراىيم رشده من قبل ككنا بو عالمينكلكأرشدىم كأحلمهم، فقاؿ تبارؾ كتعالى )
 .(كاه منيبإبراىيم لحليم أ

إذا أردنا أف نستبين أىم أسس ىذه الدعوة كالملة الحنيفية فسنرل أف أىم معالم ىذا المنهج ىو البراءة ك     
 التامة كالمعلنة من الشرؾ كالمشركين، كتسفيو أكثانهم كعبادتها، كالتصريح بكفرىم كعداكتهم.

ر غيرىا من الطرؽ ياس ىذه الدعوة كاْتكقد بين عز كجل أف السفاىة كل السفاىة في اإلعراض عن أس    
المبتدعة كالمعوجة، كالتي يقـو ساقها على إرضاء أصحاب السلطاف بأم حجج فارغة أك مزاعم جوفاء، كمصلحة 

ن يرغب عن ملة إبراىيم إال من سفو نفسو كمالدعوة التي اتخذىا الفجار مطية لمصالحهم الدنيوية، قاؿ تعالى )
 (كإنو في اْلْرة لمن الصالحين ايفي الدن كلقد اصطفيناه

ؿ تعالى اكقد فصل اهلل تعالى كجلى لنا حقيقة ىذه الملة العظيمة كثوابت ىذه الدعوة الكريمة كأسسها، كما ق    
ين معو إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم كمما لذكانت لكم أسوة حسنة في إبراىيم كا  قدفي آيات الممتحنة )

لى قولو تبارؾ ( إنا بكم كبدا بيننا كبينكم العداكة ك البغضاء أبدان حتى تؤمنوا باهلل كحدهتعبدكف من دكف اهلل كفر 
في ك  ،يد(قد كاف لكم فيهم أسوة حسنة لمن كاف يرجو اهلل كاليـو اْلْر كمن يتوؿ فإف اهلل ىو الغني الحم)لتعالى 

 ينقسم إلى موقفين ثابتين: الملة العظيمة الدعوة في ىذهق ىذه اْليات المفصلة بياف كاضح أف طري
 قف من األقواـ المشركين العابدين لغير اهلل تبارؾ كتعالى، كىذا مقدـ على الثاني.مو األكؿ:     
 وقف من معبوداتهم كأكثانهم كشركياتهم.مالثاني:     
أصنامان تعبد من دكف ة من اْللهة المعبودة من دكف اهلل كالشرؾ بصوره المختلفة سواءن كانت أكثانان ك ءا البرامأ    

اهلل بأم نوع من أنواع العبادة كانت، أك كانوا حكامان كأمراء أك أحبارا كرىبانان يشرعوف للناس ما لم يأذف بو اهلل 
قراطية كالشيوعية أك غيرىا من زباالت مأك دساتير أك مناىج أك أدياف كالدي ينتعالى، كسواء كاف ذلك الشرؾ قوان

لى كل مسلم حريص على اتباع ملة أبيو إبراىيم كعلى تحقيق أحد أصلي الدين كىو لواجب عفاأفكار البشر، 
ينزع ذلك كلو على فالكفر بالطاغوت أف يتبرأ من ذلك كلو كمنذ اللحظة األكلى التي يدْل بها إلى ىذا الدين، 

ا، فإنو السبب الذم ىر سويغو بحجة المصلحة أك الحكمة أك غيت عتبة اإلسبلـ، كال يحل تأْير ذلك أك تأجيلو أك
 ىلك بو من ىلك كنجا بو من نجا، كأقل ذلك أف يبرأ منو كيكفر بو بقلبو، كيجتنبو بأعمالو كأقوالو.

المبلحظ من آيات القرآف أف صفة إبراىيم عليو السبلـ الظاىرة كالتي عرفها بو المشركوف ىي البراءة من ك      
 أؼ، كقاؿ لهم ) (قالوا عنو )سمعنا فتى يذكرىم يقاؿ لو إبراىيم ىتهم كأكثانهم كمعبوداتهم الباطلة كتسفهها حيند

)كإذا رآؾ الذين  ؿ تعالى اصلى اهلل عليو كسلم قنبينا  في صفةك ،  (لكم كلما تعبدكف من دكف اهلل أفبل تعقلوف
ابن كقاؿ  ،يعيبهم (:يذكرىم) :قاؿ ابن جريج ( أم يعيبها،أىذا الذم يذكر آلهتكمكفركا إف يتخذكنك إال ىزكا 
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أم  (،ُٔٓ)يريد يعيب آلهتكم :قاؿ الفراء، ك سمعناه يسبها كيعيبها كيستهزلء بها( سمعنا فتى يذكرىم) :إسحاؽ
 يسفههم كيتنقصهم كيتبرأ منهم.

ب آلهتنا كسفو عاكما كرد في الحديث أنهم قالوا عنو: صلى اهلل عليو كسلم  كذلك كصف المشركوف نبينا ك     
عبد اهلل بن ل عركة قاؿ: قلت عنكالبزار كالطبرم في التاريخ كابن ىشاـ في السيرة  أحبلمنا، فقد ركل أحمد

حضرتهم كقد  :قاؿ ؟ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسوؿ اهلل فيما كانت تظهر من عداكتو :عمرك بن العاص
سفو  ،يو من ىذا الرجل قطما رأينا مثل ما صبرنا عل :فقالوا، فذكركا رسوؿ اهلل  ،اجتمع أشرافهم يوما في الحجر

 -أك كما قالوا  -لقد صبرنا منو على أمر عظيم  ،أحبلمنا كشتم آباءنا كعاب ديننا كفرؽ جماعتنا كسب آلهتنا
فلما أف مر  ،فبينما ىم كذلك إذا طلع عليهم رسوؿ اهلل فأقبل يمشي حتى استلم الركن ثم مر بهم طائفا بالبيت

فلما مر بهم الثانية غمزكه بمثلها فعرفت ذلك في  ،لك في كجهو ثم مضىفعرفت ذ ،بهم غمزكه ببعض ما يقوؿ
تسمعوف يا معشر قريش أما كالذم نفس محمد بيده لقد ) فقاؿ ،ثم مر بهم الثالثة فغمزكه بمثلها ،كجهو ثم مضى
هتهم لما كاف يبلغهم من عيب آل ،فأطافوا بو يقولوف أنت الذم تقوؿ كذا ككذا...إلى قولو: جئتكم بالذبح

فيو قد صرح ىو من ركاية ابن إسحاؽ ك ك ...(الحديث قوؿ ذلكأنعم أنا الذم : فيقوؿ رسوؿ اهلل ،كدينهم
 كإسناده صحيح بالسماع كبقية رجالو رجاؿ الصحيح

 تسبوا الذين كالد يشكل على البعض ىذا األمر مع قولو تعالى )ق نبيو:تقاؿ أبو محمد المقدسي حفظو اهلل:     
كلو حق كصدؽ كيكمل كيبين بعضو كال يعارض  فيقاؿ كبلـ اهلل( اهلل فيسبوا اهلل عدكا بغير علم من دكفف يدعو 

بعضو بعضا، فمطلوب الرسل كأصل دعوتهم ىو البراءة من األكثاف كالطواغيت كالمناىج التي تعبد من دكف اهلل 
ها، فهذا كلو مطلوب مشركع كإف ر بها كاجتنابكفكتسفيهها ببياف نقائصها كعيوبها للناس، لدعوتهم من ثم لل

موه سبان كإف ترتب عليو ما ترتب من مفاسد مزعومة، ألف أعظم مفسدة في الوجود ىي سأغضب المشركين كإف 
الشرؾ، فبل يقر الشرؾ الحقيقي الموجود أك يسكت عنو لمفسدة ظنية محتملة، أما المنهي عنو في اْلية فهو 

يعقل منو الخصم إال االستثارة المجردة، فيكوف ردة فعلو أف يسبنا  السب المجرد الذم ليس كراءه دعوة كال
ذه ىي المفسدة التي نهينا عنها ألنها مفسدة ميستجلبة من غير ىكيسب الذم أمرنا بسب أكثانهم كما يظنوف، ك 

إذا   تهم المجردة ْصوصان دامصلحة، كيجب أف يتنبو الموحد لهذا األمر فيفرؽ بين مسبة المشركين أك مسبة معبو 
ىي من نضح أفواىهم كآنيتهم المنتنة كال تليق بآنيتنا المطهرة، فالواجب  يكانت تلك المسبة باأللفاظ البذيئة الت

على الموحد أف يجتنب ذلك، كيستعلي عليو ألنو يحمل دعوة غالية عظيمة مطهرة اصطفى اهلل لها ْيرة ْلقو 
ق بين ىذا يو بأْبلؽ حميدة كصفات مجيدة، فبل بد من التفر م كاصطفاىم على عيناىمن أنبيائو كاتباعهم الذين رب
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كبين البراءة من الشرؾ كأىلو كتعرية آلهتهم كقوانينهم كدساتيرىم ككشف زيوفها كبياف تناقضها كتهافتها لدعوة 
إف ىذا الناس إلى البراءة منها كالكفر بها كاجتنابها ببياف أنها ال تستحق أف تعبد كال تصلح أف تشرع أك تحكم، ف

من أىم المهمات كال يترؾ أبدا،ن كأْيران يجب أف يعرؼ الموحد أف ىناؾ فرؽ بين ما نهي عنو للمفسدة كما نهي 
ف األكؿ يزكؿ النهي عنو بزكاؿ المفسدة بخبلؼ الثاني، فعلم من ىذا أف مسبة األكثاف فإعنو نهيان مطلقا، 

 ىو ما يترتب عليها من مفسدة.انتهىيس بمنكر كإنما المنكر ل كالدساتير كالمناىج الفاسدة
ىج اىكذا ينبغي أف يكوف حاؿ العلماء كالدعاة كالمصلحين تجاه الدساتير كالقوانين الجاىلية الوضعية كالمنك     

الباطلة، فيبينوف زيفها كيظهركف للناس نقائصها كعيوبها ليحذركىا كيهجركىا كيكفركا بها كيعلنوف البراءة منها، 
 ب تجاه ىؤالء الطواغيت كىذه ىي الفائدة األكلى من تكفيرىم كإظهار ذلك.فهذا أكؿ ما يج

كإذا كانت البراءة من األكثاف كالتشريعات الشركية الجاىلية المعاصرة المعبودة من دكف اهلل أصل من أصوؿ     
لبراءة من األكثاف الدين كالتوحيد، فإف البراءة من عابديها كذلك ال يقل عنو أىمية كمنزلة، بل ىو مقدـ على ا

قدـ البراءة من المشركين على البراءة من الشرؾ نفسو، فقاؿ تعالى في آية ل نفسها، كلذلك فإف اهلل عز كج
( لذلك فقد قاؿ إبراىيم لقومو )أؼ لكم كلما تعبدكفك  ،(ا برءاؤا منكم كمما تعبدكف من دكف اهللإنالممتحنة )

سفو : صلى اهلل عليو كسلم معبوداتهم، كتدبر قوؿ المشركين عن نبينا  ى البراءة منعلأمل تقديم البراءة منهم تف
، كتأمل ما كرد في قولو تعالى عن الفتية من أىل أحبلمنا كشتم آباءنا كعاب ديننا كفرؽ جماعتنا كسب آلهتنا

اعتزاؿ األكثاف  فقدموا اعتزاؿ العابدين لؤلكثاف على( لتموىم كما يعبدكف من دكف اهللز ذ اعتكإالكهف أنهم قالوا )
نفسها، ككم من إنساف يتبرأ من الشرؾ كيعتزلو كيجتنبو كلكنو ال يتبرأ من عابديها كأربابها كأنصارىا فبل يكوف 
بذلك قد حقق أصوؿ الدين كأسس ملة إبراىيم، فبلبد من البراءة من العابدين لؤلكثاف قبل البراءة من األكثاف 

 نفسها، كقد صدؽ من قاؿ:
 ك في الفبل           كفعل صػػػبلة كالسكوت عن المبليػػػػين لبظنوف أف الدي

الط مػن لذا الػدين قػد قبلكس              كما الدين إال الحب كالبغػض كالوال           الم ْك
 ذاؾ البرا من كل غاك كآثمك

أف  –جدالن  –سٌلمنا ماذا تستفيدكف من الناحية العملية إذا إذا عرفت ىذا عرفت بطبلف قوؿ من يقوؿ:     
كقوؿ من يقوؿ: ليس مهم معرفة الذم كفر كمن ىو ىؤالء الحكاـ كفار كفر ردة؟! ماذا يمكن أف تصنعوا كتفعلوا؟ 

الذم ارتد عن دين اهلل، كقل لي باهلل عليك كيف يحقق العداكة كالبراءة من األكثاف كمن عابديها من ال يعرؼ ما 
ىم كفار أـ مسلموف؟ كاإلجابة كاضحة لكل ذم عينين كلكن )من يضلل اهلل ىي األكثاف كمن ىم عابدكىا؟ كىل 

فبل ىادم لو(، كإذا لم يعرؼ اإلنساف من ىو المسلم كمن ىو الكافر، كمن الذم كفر كمن الذم ارتد، كمن 
 يعادم كمن يوالي، فكيف يحقق أصل الدين، ككيف يكوف من أتباع ملة الخليل إبراىيم؟ ككيف يكفر بالطاغوت
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كيحقق أحد أصلي الدين من ال يعرفو؟ كإليك بعض أقواؿ العلماء فيمن حقق التوحيد في نفسو كلكن قاؿ: ال 
 عىلىيَّ إف لم أكفر المشركين كأتعرض لهم:

ؿ الشيخ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل: كأنت يا من منَّ اهلل عليو باإلسبلـ، كعرؼ أف ما من إلو إال اهلل؛ اق    
إذا قلت: ىذا ىو الحق، كأنا تارؾ ما سواه، لكن ال أتعرض للمشركين كال أقوؿ فيهم شيئان، ال تظن ال تظن أنك 

أف ذلك يحصل لك بو الدْوؿ في اإلسبلـ، بل ال بدَّ من بغضهم، كبغض من يحبهم كمسبتهم كمعاداتهم، كما 
رنا بكم كبدا بيننا كبينكم العداكة قاؿ أبوؾ إبراىيم كالذين معو )إنا برءاء منكم كمما تعبدكف من دكف اهلل كف

كالبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باهلل كحده(، كقاؿ تعالى )فمن يكفر بالطاغوت كيؤمن باهلل فقد استمسك بالعركة 
 (.ُٖٓ(، كقاؿ تعالى )كلقد بعثنا في كل أمة رسوالن أف اعبدكا اهلل كاجتنبوا الطاغوت()ُٕٓالوثقى()

كىو على الحق، لكن ال أتعرض البلت كالعزل كال أتعرض لى اهلل عليو كسلم صكلو يقوؿ رجل: أنا اتبع النبي     
 (.ُٗٓأبا جهل كأمثالو ما علي منهم، لم يصح إسبلمو. اىػ)

؛ فيجب على اؿ أيضاقك      : اعلم رحمك اهلل: أف فرض معرفة شهادة أف ال إلو إال اهلل قبل فرض الصبلة كالصـو
، كتحريم الشرؾ كاإليماف بالطاغوت العبد أف يبحث عن معنى ذلك أعظم من ك  جوب بحثو عن الصبلة كالصـو

 أعظم من تحريم نكاح األمهات كالعمات؛ فأعظم مراتب اإليماف باهلل شهادة أف ال إلو إال اهلل.
كمعنى ذلك أف يشهد العبد أف اإللهية كلها هلل ليس منها شيء لنبي كال لملك كال لولي، بل ىي حق اهلل على     

كاأللوىية ىي التي تسمى في زماننا السر؛ كاإللو في كبلـ العرب ىو الذم يسمى في زماننا: الشيخ عبادة، 
كالسيد الذم يدعى بو كيستغاث بو...إلى أف قاؿ: كمعنى الكفر بالطاغوت: أف تبرأ من كل ما يعتقد فيو غير اهلل، 

ضبلؿ كتبغضو، كلو كاف أنو أبوؾ أك من جنى أك أنسى أك شجر أك حجر أك غير ذلك؛ كتشهد عليو بالكفر كال
أْوؾ، فأما من قاؿ أنا ال أعبد إال اهلل كأنا ال أتعرض السادة كالقباب على القبور كأمثاؿ ذلك، فهذا كاذب في 
قوؿ ال إلو إال اهلل كلم يؤمن باهلل كلم يكفر بالطاغوت، كىذا كبلـ يسير يحتاج إلى بحث طويل كاجتهاد في معرفة 

كالبحث عما قاؿ العلماء في قولو )فمن يكفر صلى اهلل عليو كسلم عرفة ما أرسل اهلل بو رسولو دين اإلسبلـ كم
صلى اهلل عليو كسلم بالطاغوت كيؤمن باهلل فقد استمسك بالعركة الوثقى(، كيجتهد في تعلم ما علمو اهلل رسولو 

فطبع اهلل على قلبو كآثر الدنيا على  أمتو من التوحيد؛ كمن أعرض عن ىذاصلى اهلل عليو كسلم كما علمو الرسوؿ 
 (َُٔالدين، لم يعذره اهلل بالجهالة كاهلل أعلم. اىػ)
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حمد بن عبد الوىاب رحمهم اهلل جميعا: فمن قاؿ ال أعادم المشركين أك ماؿ حسين كعبد اهلل ابنا قك     
ؾ كعادكا دين اهلل، أك قاؿ ال اهلل كلو فعلوا الكفر كالشر  العاداىم كلم يكفرىم، أك قاؿ ال أتعرض أىل ال إلو إ

أتعرض للقباب، فهذا ال يكوف مسلما بل ىو ممن قاؿ اهلل فيهم )كيقولوف نؤمن ببعض كنكفر ببعض( إلى قولو 
 (.ُُٔ)أكلئك ىم الكافركف حقا() تعالى
من حاد اهلل كاهلل أكجب معاداة المشركين كمنابذتهم كتكفيرىم )ال تجد قوما يؤمنوف باهلل كاليـو اْلْر يوادكف     

 (ُِٔكرسولو(اْلية. اىػ)
الرحمن بن حسن رحمو اهلل: فبل يتم ألىل التوحيد توحيدىم إال باعتزاؿ أىل الشرؾ  بدكقاؿ الشيخ ع    

 كعداكتهم كتكفيرىم.
كأصحابو ما جرل من األذل العظيم كما صلى اهلل عليو كسلم اؿ أيضا: كلوال التغليظ لما جرل على النبي كق    

 (ُّٔاىػ)م. في السير مفصبل، فإنو بادأىم بسب دينهم كعيب آلهته ىو مذكور
لفا من الصحابة كالتابعين كاألئمة كجميع أىل السنة أف المرء ال : أاؿ أيضا رحمو اهللقك      جمع العلماء سلفا ْك

 (ُْٔلبراءة منو. اىػ)ايكوف مسلما إال بالتجرد من الشرؾ األكبر ك 
قة كشاىدة على بطبلف دعول من قاؿ ما عليَّ من تكفير المشركين كال فائدة فهذه نصوص أقواؿ العلماء ناط    

طورة ىذا القوؿ، كرًٌقة دين من قالو كائنا من كاف، كمنها يظهر لك مسألة  من تكفير الطواغيت كإظهار ذلك، ْك
على مناصب ىامة نشير إليها ىنا إشارة، كىي أف الطواغيت يقدموف من يقولوف ىذه األقواؿ كينصبونهم في أ

الدكؿ كيسلمونهم دكر اإلفتاء كاإلرشاد ككزارات األكقاؼ ألنهم يعلموف يقينا أف ال ضرر مهم على عركشهم 
ىم حائط الصد أماـ ىجمات  -المشايخ  -ككراسيهم كمناىجهم كقوانينهم كىذا كاضح مشاىد، بل ىؤالء 

قاـ بها ْارجي ضاؿ محارب هلل كرسولو  المجاىدين، فإنهم يسارعوف بعد كل عملية جهادية باإلفتاء أف من
كللمؤمنين سفاؾ لدماء األبرياء كالمستأمنين مستحق للعقوبة في الدنيا كيـو الدين، فتنبو أيها الموحد لتعلم من 

 ىم أئمتك كمن قطاع الطريق إلى اهلل، لتكن على بينة كبصيرة من دينك كال تغتر بكثرة الهالكين.
ال يعني ترؾ البراءة من الكفار كمعبوداتهم كإنما ( ما عليك الببلغإنقولو تعالى ) كيظهر مما تقدـ كذلك أف    

القها، فما عليك إال أف  -ىداية التوفيق  -يعني أنك ال تستطيع أف تهدم القلوب  كإنما الذم يهديها ىو ربها ْك
، ىذا ىو قوؿ المفسرين كالعلماء كاهلل تعالى يتولى ىداية القلوب -ىداية الداللة كاإلرشاد  -تبلغ ما أنزؿ إليك 
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كال يجوز أف يفهم من  ،(ُٓٔ)( تهدم من أحببت لكن اهلل يهدم من يشاءالك إنكلذلك فقد قاؿ اهلل تعالى )
ير المشركين أك فلقان غير الببلغ، فليس عليك تكمطم ليس عليك شيئان ( أا على الرسوؿ إال الببلغكمقولو تعالى )

باطلة كليس عليك معاداتهم، كالـز ىذا أف يقاؿ أيضا: كليس عليك الجهاد كال عليك البراءة منهم كمن أديانهم ال
إقامة الحدكد كالشرائع، كال عليك أمر بالمعركؼ كال نهي عن المنكر، فإف قالوا ىذا غير صحيح ألف اهلل تعالى 

كباهلل تعالى التوفيق  كأمرنا بهذه الواجبات، فهذا ىو عين جوابنا على قولهمصلى اهلل عليو كسلم أمر نبيو 
 كالسداد.

ثم إنا نقوؿ لهؤالء: ألم يحكم الرسل حاؿ استضعافهم على أقوامهم المكذبين بالكفر، بل كأعلنوا لهم ذلك؟     
أفلم يكن لهم في ىذا فائدة كفعلوا ذلك عبثا كسدل؟ كما كانوا يستطيعوف قتلهم كال جهادىم، أىكىكىاف األنبياء في 

 ير مثيرم فتنة ببل فائدة؟إظهارىم ىذا التكف
لقومو )قل يا أيها الكافركف ال أعبد ما تعبدكف كال أنتم صلى اهلل عليو كسلم  دمحمكىل كاف قوؿ سيد الخلق     

قوال ببل فائدة؟ كىذه  (ُٔٔعابوف ما أعبد كال أنا عابد ما عبدتم كال أنتم عابدكف ما أعبد لكم دينكم كلي دين()
 قد فرض حين نزكلها بل كاف ممنوعا.آية مكية كلم يكن الجهاد 

و تعالى على من أظهر الكفر ممن ينتسب إلى القبلة بالردة كذكره ذلك في القرآف ببل فائدة، مكحكاف  كىل    
كلئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض كنلعب قل أباهلل كآياتو كرسولو كنتم تستهزءكف ال تعتذركا قد  تعالى ) اؿق

 (ُٕٔ)(كفرتم بعد إيمانكم
 ؿو كقومو الذين عبدكا األصناـ بالضبليبأ ىلصلى اهلل عليو كسلم ع مىيْليل الرحمن إبرا حكمكىل كاف     

 (ُٖٔكالكفر ببل فائدة حينما قاؿ لهم )إني أراؾ كقومك في ضبلؿ مبين()
كإثارة ضبلؿ كإعبلف ذلك لهم ببل فائدة لاك  جهالةالقومو ب ىلععليو السبلـ  م رسوؿ اهلل نوحككىل كاف ح    

 للفتنة كىو الضعيف الذم ال يستطيع قتلهم؟
كصحابتو الكراـ قبل فرض القتاؿ لطاؿ بنا صلى اهلل عليو كسلم كلو ذىبنا نتتبع ما كرد من ىذا في سيرة نبينا     

 –جدالن  –ماذا تستفيدكف من الناحية العملية إذا سٌلمنا المقاـ، كلكن المقصود مما ذكرناه بطبلف قوؿ من قاؿ: 
 ؟أف ىؤالء الحكاـ كفار كفر ردة؟! ماذا يمكن أف تصنعوا كتفعلوا

المسلمين كاجبات كثيرة غير ما ذكرنا تتوقف على تمييز المسلم من  ىلع كجل زع كلقد أكجب اهلل اىذ    
 الكافر نذكر منها:
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 .>;( سورة القصص، اآلية:  (
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 ( سورة الكءف  ن كءملة. (
 . >> - ;>( سورة التونة، اآلية: 167)
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 .:=( سورة األنعءم، اآلية:  (
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عصيتو، كال يجوز في أبواب اإلمامة كالقضاء: حيث تجب مواالة الحاكم المسلم كنصرتو كطاعتو كتحـر م -    
الخركج عليو أك منازعتو ما لم يظهر كفران بواحان، كتجب الصبلة ْلفو كالجهاد معو بران كاف أك فاجران ما داـ 

كيسن الدعاء لو كتبجيلو كتأليف القلوب عليو، أما الحاكم الكافر فبل  محكمان لشرع اهلل، كىو كلي من ال كلي لو،
التو أك الخركج معو أك أف يكوف مسلما في جنده كعسكره، كال يحل القتاؿ تجوز بيعتو كال تحل نصرتو كال موا

تحت رايتو كال الصبلة ْلفو كال التحاكم إلى ما يسنو من قانوف أك شريعة، كال تصح كاليتو على مسلم البتة، بل 
أىل اإلسبلـ  كإقامة حاكم المسلم مكانو، كمن نصره على (ِ)تجب منازعتو كالسعي في ْلعو كالعمل على تغييره

ككاف من جنده كعسكره كنصر كفره فهو كافر مرتد مثلو، كال يصح تولي الكافر للقضاء كفصل الخصومات بين 
المسلمين، كال يحل التحاكم إلى قوانين الكفار التي يشرعونها من دكف اهلل تعالى، بل التحاكم إليها كفر مخرج 

 هادة كافر على مسلم..من الملة ألنها باطلة أصبل كموضوعا، كال تقبل ش
في أحكاـ الوالية: ال تصح كالية الكافر على المسلم، فبل يصح أف يكوف الكافر كاليان أك قاضيان ك  -    

للمسلمين كال إمامان للصبلة بهم، كال تصح كاليتو أك حضانتو ألبناء المسلمين، كال كصايتو على أمواؿ األيتاـ 
 منهم كنحو ذلك.

اح: ال يجوز نكاح المسلم للكافرة كال الكافر من مسلمة، كال يكوف الكافر كليا على كفي أبواب النك -    
 مسلمة في النكاح، كيبطل النكاح كيفرؽ بين الزكجين بردة أحدىما.

كفي أحكاـ المواريث: ال يرث المسلم الكافر كال الكافر المسلم، فإف االْتبلؼ في الدين مانع من  -    
 د جماىير العلماء.التوارث على الصحيح عن

كفي أحكاـ الدماء: ال يقتل مسلم بكافر بنص الحديث الصحيح ألف دماءىما غير متكافأة، كليس في قتل  -    
 الكافر أك المرتد دية كال كفارة بخبلؼ المسلم.

ار لو كفي أحكاـ الجنائز: ال يصلى على كافر كال يغسل كال يدفن في مقابر المسلمين، كال يجوز االستغف -    
 بعد موتو.

كفي أحكاـ القتاؿ: فاألصل في المسلم أنو معصـو الدـ كالماؿ في دار اإلسبلـ أك دار الكفر عند تميزه،  -    
، كىناؾ فوارؽ كبيرة بين قتاؿ الكفار كالمرتدين كقتاؿ المسلمين  بخبلؼ الكافر فإف دمو كمالو مهدر غير محتـر

رىم كيجهز على جريحهم كتغنم أموالهم كتسبى نساؤىم كيسترؽ أبناؤىم من البغاة، فالكفار يجوز أف ييتبع مدب
بخبلؼ البغاة من المسلمين، أفيصح أف ييقاؿ بعد ىذا ماذا تستفيدكف من تكفير الطواغيت؟ كأترؾ الجواب 

 للقارئ الكريم.اىػ
                                                 

بنا  ، الصءرم ادلسلول79/73:77، فتح البءري ج ?78/88ش ح صحضح مسلم للنو ي جراجع يف ذلك:  (2)
النجءة   ىو ضما ال سءئل السلفضة، سبضل ;9: 99، ال  ا  العءجل يف دفع الع   الصءئل للشوكءين/ >87، 79تضمضة/

  ىو ضما كتءب رلموعة التوحض .  78: الفكءك ما موابة ادل ت يا  أىل اإلش اك حلم  نا عتض  النج ي/
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كبعد ىذا أذكر بعض الصور من كذب اإلعبلـ السعودم في تهمو التي كجهها ضد المجاىدين 
 منها:ف

ػ زعمهم أف المجاىدين أرادكا إفساد موسم الحج كقتل الحجاج، كىذا ىراء كاستخفاؼ بالعقوؿ فإٌف قتل     
الحجاج أسهل من قتل أمريكي كاحد، كلكن ىل يصدؽ عاقل بمثل ىذا الكذب، كيف يقتل المسلمين من ْرج 

 من ببلده للدفاع عنهم كحمايتهم كالقتاؿ دكنهم؟
مجاىدين أرادكا تدمير بعض األماكن المقدسة، سبحاف اهلل كيف يدٌمر المجاىدكف األماكن ػ زعمهم أف ال    

 المقدسة كىم إنما يجاىدكف لحمايتها كاستنقاذىا من أيدم المرتدين؟
ػ زعمهم أف المجاىدين يتقصدكف قتل المسلمين، كالمجاىدكف إنما يجاىدكف لدفع العدك الصائل عن     

 فييعقل أف يدفع عنهم العدك الصائل ثٌم ىو يقتلهم؟المسلمين كأراضيهم، أ
 كأحب أف كرد بيانان كتبو المجاىدكف في جزيرة العرب حوؿ بعض افتراءات كزارة الداْلية كاإلعبلـ السعودم:    
الحمد هلل رب العالمين، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ المرسلين، نبينا محمد كعلى آلو كصحابتو أجمعين، أما    

 بعد:
ٌْرنا، كالمواد التي اٌدعوا أنٌهم عثركا      فقد اطٌلعنا على الدجل كالتلبيس الذين جاءت بهما كزارة الداْلية مؤ

، كحرصنا على إزالًة اللبًس، ككشًف األكاذيًب كاألالعيًب الَّتي قامت بها كزارة  عليها، كأكىموا تحقيقى إنجازو بذلكى
 ؛ فإنٌنا نبٌين ما يلي:الداْلية، كعلى بياف الحقيقًة لؤليمَّة

أكالن: إعداد القٌوة كالسبلح كاجبه شرعيّّ على األمَّة، أمر اهلل بو عٌز كجلَّ فقاؿ: )كأعدُّكا لهم ما استطعتيم من     
قٌوةو كمن رباًط الخيًل تيرىبوف بو عدكَّ اهلل كعدكَّكم كآْرين من دكنهم ال تعلمونهم اهلل يعلمهم كما تنفقوا من شيءو 

يل اهلل يوؼَّ إليكم كأنتم ال تيظلموف( كليس لؤلمة قوةه كال ىيبةه إاٌل بالسبلًح، كال نصر كال عٌزةه إال بالجهاد في سب
 في سبيل اهلل.

 ثانيان: اشتمل بياف كزارة الداْلية على األكاذيب التالية:    
ًح المعركفينى، كىي معدَّةه للبيع كاالٌتجار المواد التي عيثر عليها في ْزافو في مكة، تابعةه ألحًد تٌجاًر السّْبلػ     

 بها، كلم تعٌد لشيءو من األعماؿ الجهاديَّة، كليست تابعةن للمجاىدين كال مملوكةن لهم.
 األسلحةي الٌتي عيثر عليها في شقراء كذلك ألحد المشتغلين بتجارًة السّْبلح، كليس للمجاىدين منها شيءه.ػ     
لم تكن تابعةن للتنظيًم، كإنٌما ىي محاكلةه لتلفيق تهمةو على مجموعةو من “ تمير”عليها في األسلحةي التي عيثر ػ     

، كاألسلحة التي عيثر عليها معهم ال تزيًد عن التسليح الشخصٌي.  الشباب الملتزـً
، فقد دكىم المحٌل اٌلذم بحٌي السويدم كذبةه ال حقيقةى لها، كىي تابعةه لكذبة مداىمة السويدم قبل شهرينػ     

ْمسةه من المجاىدين في السويدم كنجوا بعد أف أيصيب أحد المجاىدين، كقيتل أربعةه من المعتدين كأيصيبى 
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آْركف، ككانوا ينقلوف أغراضنا عاديَّةن على سيارة بيك أب صغيرة، فلٌما مينيت الداْلية بهذه الهزيمة المنكرة، 
رل، كاٌدعوا أنٌهم كجدكا  اٌدعت أنٌها كانت شاحنةن، كأنٌها كانت تيقلُّ  موادَّ متفجرةن، كقد ألحقوا بها اْلف كذبةن أْي

 المتفٌجراًت في محلٍّ تجارمٍّ، كالمجاىدكف ليسوا أغبياءى فيضعوا أسلحتهم في مثل ىذه األماكن المكشوفة.
رٌشاشو كمسٌدس،  ما كيجد في جٌدة، عبارةه عن سبلحو عادمٍّ، كمن رآه علم أنٌو سبلحه شخصيّّ ال يزيد عنػ     

ا يدافع بو عن نفسو  ، كقٌل أف ييسافر أحده كال يحمل معوي سبلحن كقلَّ أف تجد بيتنا في ببلًد الحرمين يخلو من سبلحو
 كمالو كعرًضو في حاالًت الطوارئ.

كانتباىتها، تسٌلح  ثالثان: بعد حرب العراؽ، كإدراًؾ األيمًَّة الخطرى الميقبل عليها، كاٌلذم ال تأمنو بين غمضًة عينو     
كثيره من الٌناًس كحاكلت الحكومة منع ذلك، كاعتقلت عددنا من التجار في أنحاءو متفرقة، كازدادت نيقاط التفتيش 
َـّ  بكثافةو، كاستمٌرت الحملة بعد حرب العراؽ تحت شعار "حملة نزع السبلح"، فلٌما أدركًت الحكومةي عجزىا الٌتا

مسلمين لن يتركوا سبلحهم، قامٍت بهذه الحمبلًت إلرىاب الناس كتخويفهم من كفشلها الذريع، كعلمٍت أٌف ال
 اقتناء السبلح أك االحتفاظ بو، كأظهرت اقتناء الرشاش، بل حٌتى المسٌدس الشخصٌي، في صورًة الجريمة.

كاحدةن(، كما  كصدؽ اهلل عٌز كجلَّ: )كٌد اٌلذين كفركا لو تغفلوف عن أسلحتكم كأمتعتكم فيميلوف عليكم ميلةن     
 الحمبلت التي تشٌنها الداْلية إالٌ من ىذا الباب، كال يهدؼي إلى نزًع السّْبلًح من الناس من ييريدي باألمًَّة ْيرنا.

رابعان: المجاىدكف في جزيرة العرب ييعدُّكف بفضل اهلل العٌدة، كيجمعوف ما استطاعوا من قٌوةو، إضافةن إلى     
تي اكتسبوىا في شٌتى ميادين الجهاد، كلم ييعدُّكا ىذه العٌدة، كال حملوا رايةى الجهاد إالَّ لتكوف  الخبراًت القتاليًَّة الٌ 

ا بمحاربًة أمريكا في كلّْ  كلمة اهلل ىي العليا، كحتى ال تكوف فتنةه كيكوف الدين هلل، كقد أْذكا على أنفسهم عهدن
اصةن في ببلد الحرمين التي اتخذىا الصليبيوف  ، ْك قاعدةن النطبلؽ الحملة الصليبية كقيادتًها كإدارتها، مكافو

 كغيزيت أفغانستاف كالعراؽ من قواعًدىا المتفٌرقة، كعلى رأًسها قاعدةي سلطاف.
ْامسان: بٌين المجاىدكف مرارنا كذبى كسائل إعبلـ الدكلة العميلة التي ال ندرم ما في جعبتها من جديدو في     

حوا أنٌهم لو كانوا يكٌفركف عمـو المسلمين كيستحلُّوف دماءىم، ما ذىبوا لييقاتلوا حرب اإلسبلـ كالمسلمين، كأكض
دفاعنا عن المسلمين في أفغانستاف كالشيشاف كالبوسنة كالصوماؿ ككشمير كالعراؽ كالفلٌبين، كمنهم من ال يعرؼ 

كمة كاألحاديث الصحيحة، من اإلسبلـ إالَّ اسمو، كلكٌنهم يكٌفركف من كٌفره اهلل كرسولوي في اْليات المح
كأجمعت عليو األمة: من تحكيم القوانين الوضعيَّة المحٌكمة اليـو في ببلد الحرمين، كجميع ببلد المسلمين، كمن 
تحاكمو إلى األمم المٌتحدة كاٌتخاذىا ربِّا لو الطاعة المطلقة، حٌتى في حصار المسلمين كقتاًلًهم كاإلعانة على 

فرين كإعانةو لهم على المسلمين، كمن حماية المشركين الذين يسبوف اهلل كرسولو كدينو، قتلهم، كمن مواالةو للكا
كالذين يدعوف األكلياءى كالصالحينى كيستغيثونهم من دكف اهلل، مع معاقبًة من يدعو إلى الٌتوحيد كلو كاف باللساًف 
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، كغير كسجنو كالتنكيل بو، كمن الدْوؿ في الكفريٌات العظيمة؛ كالمساىمة في ال حملة الصليبية على اإلسبلـً
 ذلك من النواقض المجمع عليها.

سادسان: إٌف حربنا مع أمريكا مجاليها العالمي كلُّوي، كإنٌا لن نتوٌقف بإذف اهلل حٌتى نرل النصر، أك يمنَّ اهلل علينا     
ومة كرزام، كحكومة بركيز بالشهادة، كنقوؿ ألعدائنا من األمريكاف، كمن حالفهم كالبريطانيين، كعمبلئهم: حك

مشرؼ، كجميع الحكومات العميلة: )قيل ىل ترٌبصوف بنا إاٌل إحدل الحيسنيين؟ كنحن نترٌبصي بكم أف ييصيبكم 
 اهلل بعذابو من عندهو أك بأيدينا فترٌبصوا إنٌا معكم مترٌبصوف(.

آمنوا إف جاءكم فاسقه بنبأ فتبٌينوا(، كإلى سابعان: ندعو المسلمين جميعنا إلى العمل بقولو تعالى: )يا أيها الذين     
 العمل لدين اهلل، كالجهاد في سبيل اهلل بالنفس كالماؿ كاللساف.

نسأؿ اهلل أف يعٌز اإلسبلـ كالمسلمين، كيذٌؿ الشرؾ كالمشركين، كيدٌمر أعداء الدين، كأف ييبـر لهذه األمة أمر     
 عركؼ كيينهى فيو عن المنكر، كتكوف كلمةي اهلل ىي العليا.رشدو ييعزُّ بو أىل الطاعًة، كييؤمري فيو بالم

كاهلل أعلم، كصلى اهلل كسلم على إماـ المرسلين، كقائد الغٌر المحٌجلين، محمد بن عبد اهلل كعلى آلو     
 كصحابتو أجمعين.

 ككتبو
 إْوانكم المجاىدكف في جزيرة العرب

 ىػُِْْ/ٖ/ِٓالثبلثاء 
يصة كقصص كاذبة، كأكرد ػ كمن كذبهم قائمة المط     لوبين التسعة عشر كما حاكوه حولهم من تهم ْر

ىنا ما كتبو الشيخ الشهيد يوسف العييرم تقبلو اهلل، ككاف أحد المطلوبين في تلك القائمة يبين في 
 رسالتو كذب الحكومة:

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ىدين كقائد الغر المحجلين، أفضل من صابر كصبر الحمد هلل رب العالمين كالصبلة كالسبلـ على إماـ المجا    
ير من جاىد فانتصر، فعليو أفضل الصبلة كأتم التسليم كعلى آلو كصحبو أجمعين ثم أما بعد:  ْك

 من عبد اهلل: يوسف بن صالح العييرم إلى عامة المسلمين.    
يـو األربعاء السادس من شهر ربيع لقد تلقيت نبأ التهمة التي نسجتها كزارة الداْلية لي كلبعض إْواني،     

ىػ، حيث عرضت صورتي مع بعض الشباب، كقالوا بأننا كنا نعـز على ارتكاب عمل إجرامي ُِْْاألكؿ لعاـ 
على حد تعبيرىم، لقد تلقيت تلك التهمة ببل ذىوؿ كال استغراب، فقد تعودت على مثل ىذه التهم الباطلة في 

ظلمان كزكران من قبل كزارة الداْلية بالقضية المنسوبة لعدد من الشباب، قضايا سابقة، كبصفتي أحد المتهمين 
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أكتب ىذه الرسالة أكضح فيها ما آمل أف يسهم في بياف الحق كرد الظلم، كإيقاؼ من كلغ في أعرضنا أك سب 
جيرات، كاتهامنا الدين كالجهاد، استنادان على تلك التهمة الباطلة، كلما رأيت الربط ببل بينة بين صورنا كبين التف

مقدمان كإصدار حكم اإلعداـ ضدنا من قبل القضاء األعلى كىيئة كبار العلماء ككزارة الداْلية، رأيت أف أكتب 
ىذه الرسالة أبين فيها كذب التهمة، كعدـ عبلقتنا فيها ال من قريب كال من بعيد، لعل ىذا األمر ينبو الغافل أك 

 يرد الضاؿ أك يردع الظالم.
لقد سرني كسر إْواني تلقي عمـو المسلمين لهذه التهمة بالتكذيب، كاكتشافهم لبعض جوانب الكذب  أكالن:  

في بياف كزارة الداْلية الذم رمانا بهذه التهمة العظيمة، فقد أثلج صدكرنا جميعان ما رأيناه من مظاىر الرفض لدل 
يص الذم تهدؼ من كرائو السلطات إلى تحقيق ما ىو أكبر من القبض  عمـو المسلمين لهذا األسلوب الْر

علينا، كتصفية بعض المجاىدين لديها، أك استهداؼ شريحة أكبر من المجاىدين كأىل الخير، فهذه التهمة كىذه 
الحملة اإلعبلمية التي أعقبت البياف دبرت بليل كلها ما بعدىا، كليس ببعيد أف تفتعل حادثة أْرل لتدْل الببلد 

ْضر كاليابس كال تستثني أحدان، كلذا فإننا نحذر المسلمين من مغبة ىذه التهمة كما في دكامة دموية تأكل األ
بعدىا إذا لم يعلنوا رفضها كاستنكارىا، بدالن من شجب المتهمين قبل أف تثبت التهمة عليهم كيسمعوا منهم، 

 ه المؤامرات المكشوفة.فالواجب ىو شجب كاستنكار أفعاؿ المباحث العامة، التي تجر الببلد إلى فتنة بمثل ىذ
لقد باف لكل مطلع حجم التزكير كالكذب في بياف كزارة الداْلية، مما يؤكد براءتنا مما نسب إلينا،  ثانيان:   

كعلى سبيل المثاؿ ال الحصر، زعم البياف أنهم كجدكا داْل الشقة )قوالب من مواد عجينية شديدة االنفجار 
اشة مادة داْل الصناديق ىي مادة )تي إف تي( كمن المعلـو لدل من قالبان(، كعرضوا على الش ُّٗكعددىا 

لديو أقل قدر من المعلومات بالمتفجرات أف مادة )التي إف تي( مادة صلبة كليست عجينية، فهناؾ فرؽ بين 
 العجيني كالصلب!!.

يـو أف المادة ثم صرح مصدر مسئوؿ من كزارة الداْلية للصحف، كمنها صحيفة الشرؽ األكسط في نفس ال    
شديدة االنفجار التي ذكرىا البياف ىي مادة )أر دم إكس(، كأنا أقوؿ إف ىذه المادة معركفة بأنها مادة بلورية 
بيضاء صلبة، فزيادة على أنها صلبة فهي معركفة بأنها أشد المواد المتفجرة بياضان، كالمادة التي تم عرضها كانت 

األصفر كاألبيض كبين المادة العجينية كالصلبة!! فتنبو، فإف دؿ ىذا على ذات لوف أصفر، فهناؾ فرؽ بين اللوف 
شيء دؿ على أف البياف قد أعد بعيدان عن عين المخرج، فهو أمر دبر بليل، كمن أراد التأكد من ذلك فما عليو 

ن بهذه الحادثة إال أف يتمعن بهذا البياف كبتصريحات المسئولين التي كردت بعده ليتأكد أنو ال عبلقة للمطلوبي
 كاهلل المستعاف.

من الغريب أف اكتشاؼ الشقة، أك ما عبركا عنو بأنو إحباط عملية إرىابية كبيرة، حصلت في يـو الثبلثاء  ثالثان:    
عصران، كجاء اإلعبلف عنها بعد أقل من أربع كعشرين ساعة، كلم تكن ىذه عادة السلطات بإصدار بياف مفصل 
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ركر أربع كعشرين ساعة من حصولها، فإف دلت ىذه السرعة فإنها تدؿ على أف األمر كمصور ألم حادثة قبل م
معد من قبل، كاألغرب من ىذا أف البياف قاؿ )كأكد المصدر عـز ىؤالء اإلرىابيين على القياـ بأعماؿ تخريبية  

ين جميعان، فكيف تالي(، فنعجب من سرعة تحديد أسماء كصور المتهمالكبيرة كقد تم تحديد أسمائهم كصورىم ك
تم تحديد األسماء كالصور أثناء المطاردة؟ كإذا كانوا يزعموف بأنهم كجدكا األسماء كالصور في الشقة المزعومة 
فهذا كذب، فبل يتصور عاقل أف شخصان مطاردان منذ أكثر من عاـ يمكن أف يترؾ في شقة مليئة بالمتفجرات 

 كاألسلحة صورتو أك اسمو.
ة لي شخصيان فالصور التي تم عرضها مع صورتي ال تربطني بهم عبلقة عمل على الواقع، العبلقة بالنسب رابعان:    

التي بيني كبينهم ىي عبلقة التوحيد كالجهاد، ال أظن إال أف ىذه ىي العبلقة الحقيقية، فهم قد عرضوا صوران 
جهاد اليهود كالنصارل، كأنهم لشباب ال تربطهم عبلقة عمل إرىابي كما زعموا، كلكن تربطهم صفة كاحدة ىي 

 على قائمة ككالة االستخبارات األمريكية منذ أكثر من سنة.
كيمكن للبعض أف يسأؿ إذا لم يكن ىؤالء كراء العملية اإلرىابية التي ألصقتها بهم الدكلة، فما سبب  ْامسان:   

بعد سقوط كابل مباشرة طلبان مطاردتهم؟ أقوؿ إف سبب مطاردتنا ىي أف أمريكا تريدنا، كقد أرسلت أمريكا 
إسمان ككنية، تم الحصوؿ عليها من أسرل غوانتنامو، ضمن إطار  ُُْللسلطات السعودية باإلفادة عن 

التحقيقات معهم، كالتي أشرؼ عليها لواء سعودم من إدارة المباحث العامة كاف رئيس الوفد المنتدب إلى 
كتمكنت السلطات من القبض على البعض، كعلم البعض اْلْر غوانتنامو لمساعدة األمريكيين على التحقيقات، 

بأصل الطلب فقرركا التوارم عن األنظار، ككنت من ضمن من قرر ذلك، ككاف ىذا الطلب لي كلكثير من األْوة 
قبل عاـ أك يزيد قليبلن، كبعدما عجزت السلطات عن تحديد أماكن تواجدنا كتحقيق المطلب األمريكي، الذم زاد 

عد سقوط بغداد، قررت السلطات أف تستعين بالناس ليساعدكىا، فلفقت لنا ىذه التهمة لتكوف مبرران ضغطان ب
لنشر صورنا كأسمائنا كاإلعبلف عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنا، فهذا الطلب البد كأف يكوف لو سبب مقنع 

ـ بتعظيم ىذه الجريمة، ليكوف دافعان أماـ الناس، فتم افتعاؿ ىذه القضية كتضخيم حجمها كإطبلؽ العناف لئلعبل
قويان للناس لئلعانة على مبلحقتنا كاإلدالء بأم معلومات عنا، مع العلم أف القائمة طويلة كسوؼ يعلن عن مشايخ 
كتجار في األياـ القادمة إذا تم االنتهاء من ىذه الدفعة كىذا ما أشار إليو بياف الداْلية بقولو بعد أف عد أسماءنا 

إلى آْرين سيلعن عنهم في الوقت المناسب(، فإذا كاف اْلْركف اشتركوا مع ىؤالء المجرمين كما )إضافة 
كصفهم البياف، فلماذا يتم تأْير اإلعبلف عنهم كىم ْطر عظيم على أمن الببلد كالعباد كما كصفهم البياف؟ ىذا 

 لة.ال يدؿ إال على أف األسماء معدة منذ مدة كالحادثة مفتعلة كالقائمة طوي
لقد اطلعت على ما سطره بعد التهمة بيـو أْي علي بن عبد الرحمن الفقعسي الغامدم، كىو أحد  سادسان:   

المتهمين في ىذه الكذبة المكشوفة، كتأكدت من صحة نسبة الرسالة إليو، كإني أؤكد في رسالتي ىذه على ما 
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ليهود كالصليبيين، كلن تجرنا إلى مواجهة مع قالو في رسالتو، كأف ىذه الكذبة المكشوفة لن تشغلنا عن جهاد ا
رجاؿ األمن، إال أننا نحتفظ بحق دفع الصائل المعتدم علينا مهما كاف شكلو كىيئتو كانتماؤه كدينو، فمن أراد 
إيصالنا ألمريكا، أك تنفيذ ما تريده بنا فسنعاملو كما لو كاف أمريكيان، كسندفع عن أنفسنا الظلم كالعدكاف بكل 

، كمن أراد السبلمة منا فبل يتعرض لنا، كلن نتعرض ألحد سول العدك الذم كضعناه أصبلن في مشركع الوسائل
 جهادنا كىو العدك الصليبي كاليهودم.

كما أؤكد أيضان على ما قالو أْي علي في رسالتو، بأننا لم نرفع راية الجهاد لنقتل المؤمنين، إف العقوؿ   سابعان:   
ة عنا فضبلن عن األدلة الشرعية، إذ كيف نخرج كنكابد المشاؽ كنعالج المخاطر كالفتن، السليمة تنفي ىذه التهم

نخرج من ببلدنا كمن رغد العيش كالسبلمة، لنصل إلى ببلد األفغاف كالشيشاف كالبوسنة كالصوماؿ ككشمير 
نا إلى ىناؾ لندافع عن كغيرىا من ديار اإلسبلـ، لماذا ذىبنا إلى ىناؾ كتجاكزنا كل المشاؽ كالمخاطر؟ لقد ذىب

أعراض المسلمين كعن دينهم كعن أمنهم كنحفظ أركاحهم كنضع دماءنا دكف دمائهم، فهل يعقل أف نفدم 
األبعدين بدمائنا، كنضع نحورنا دكف نحورىم، ثم نقرر تركيع األقربين من أىلنا كسفك دمائهم؟!! ىذا ال يقبلو 

ة الكتاب كالسنة، إننا لسنا من أىل الضبلؿ كالزيغ حتى نوجو عقل سليم، فضبلن عن مسلم يعرؼ شرع اهلل كأدل
سبلحنا ألم مسلم، فإف كاف يزعم زاعم بأننا نكفر عمـو المسلمين كنستبيح قتلهم، فنعوذ باهلل من ىذا الضبلؿ، 

من  كلو كنا نكفر عمـو المسلمين لماذا ذىبنا للدفاع عن إْواننا في البوسنة أك في الشيشاف الذين ال يعرفوف
اإلسبلـ إال الشهادة؟، فإف كنا نفدم بدمائنا من ال يعرؼ من اإلسبلـ إال الشهادة، كنحكم بإسبلمو كنرل أنو من 
الواجب علينا أف نفديو بدمائنا، أيعقل أف نفدم بدمائنا من نراه كافران؟ ثم نقتل مسلمان يعيش في مجتمع يعمل 

لم يستحلو، كمنهجنا في ذلك منهج أىل السنة  قبلة بذنب مابأصوؿ الدين كلها، نحن ال نكفر أحدان من أىل ال
 كالجماعة كلسنا بحاجة إلى عرضو فهو معلـو لكل مسلم.

نقوؿ إلْواننا المسلمين في كل مكاف، أف جريمتنا كاهلل ليست أكثر من جهاد الصليبيين، فقد أقلقهم  ثامنان:   
ضدىم في العراؽ كىذا ما فعلناه بفضل اهلل تعالى،  كقوفنا ضدىم في أفغانستاف كغيرىا، كىم يخشوف أف نقف

فنحن نعلنها أننا لن نتراجع عن ىذا الطريق، كسوؼ ننازؿ الصليبيين حتى النصر أك الشهادة، فلن تخيفنا ىذه 
المؤامرات، كلن تريعنا ىذه األكاذيب، كسوؼ نمضي على طريق الجهاد كقد كضعنا رؤكسنا على أكفنا كلبسنا 

قنا األىل كاألكالد رغبة بما عند اهلل تعالى، كنسأؿ اهلل أف يثبتنا على ىذا الطريق حتى نلقاه، كلكننا أكفاننا كفار 
نطلب من إْواننا المسلمين أف يكونوا سندان كعونان ألىل الجهاد بكل كسيلة كسبيل، فاحذركا من الوشاية بهم، 

ليبيين على إْوانو المسلمين، كما أعظم جـر كاحذركا من اإلعانة عليهم، فمن فعل ىذا فليعلم أنو معين للص
إعانة الكافر على المسلم، فاعلموا أف ْصمنا ىم الصليبيوف، فهم من يطالب بنا منذ مدة أحياءن أك أمواتا، فبل 
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تكونوا دليبلن للصليبيين على أبنائكم كأىل دينكم، فما طالبوا بنا إال لشعيرة الجهاد التي أقلقت راحتهم كنكدت 
 كسنواصل الدرب شم األنوؼ، ال نمل كال نكل بإذف اهلل تعالى.عيشهم، 

لقد بلغ بي الحزف مبلغان عندما رأيت عددان ممن ينتسبوف للدعوة كالعلم، ممن كلغ في أعراضنا، كتهجم  تاسعان:   
ف كزارة علينا كرمانا بأبشع األكصاؼ، ككاؿ لنا السباب كالشتم، كدليلهم ضدنا بياف كزارة الداْلية، ككأف بيا

الداْلية ال يأتيو الباطل من بين يديو كال من ْلفو، كاألعظم من ذلك أنهم كقبل أف يعرفوا من الذم فجر في 
الرياض، اتهمونا كأصدركا الحكم ضدنا، كال حوؿ كال قوة إال باهلل، إف الواجب على كل مسلم أف يتثبت قبل أف 

ا الًَّذينى آمى  الىةو فػىتيٍصًبحيوا عىلىى مىا يتهم أحدان قاؿ تعالى )يىا أىيػُّهى يػَّنيوا أىٍف تيًصيبيوا قػىٍومان ًبجىهى نيوا ًإٍف جىاءىكيٍم فىاًسقه بًنىبىأو فػىتىبػى
يػَّنيوا كىال تػىقيوليو  ا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا ضىرىبٍػتيٍم ًفي سىًبيًل اللًَّو فػىتىبػى ٍيكيمي السَّبلـى ا ًلمىٍن أىٍلقىى ًإلى فػىعىٍلتيٍم نىاًدًمينى(. كقاؿ )يىا أىيػُّهى

نٍػيىا(، فاألصل ىي براءة ذممنا من كل ما نسب إلينا من قبل كزارة الداْلية،  لىٍستى ميٍؤًمنان تػىٍبتػىغيوفى عىرىضى اٍلحىيىاًة الدُّ
فكيف إذا كاف المتهم لنا قد اشتهر ظلمو كجوره، كمن أراد أف يضعنا في موضع المجرمين فيحتاج إلى أدلة 

ماـ القضاء الشرعي، )كالبينة على المدعي كاليمين على من أنكر(، كلكننا كاهلل ال نحلل من كبينات كشهود تقبل أ
كقع في أعراضنا، كال من تهجم علينا، كال من أعاف علينا، أك قدح بنا تصريحان، أك تلميحان، كسوؼ نلتقي يـو 

ذ للشاة الجلحاء حقها من الشا ، يـو أف يْؤ ة القرناء، عند من ال يظلم عنده القيامة كعند اهلل تجتمع الخصـو
أحد سبحانو ىو أىل الحق كالعدؿ ال إلو إال ىو، فموعدنا مع من ناؿ منا بأم شكل كاف، موعدنا يـو العرصات 
يـو تذىل كل مرضعة عما أرضعت، يـو ترل الناس سكارل كما ىم بسكارل، يـو يقوؿ األنبياء اللهم سلم سلم 

ن شغلتم منابركم بلمزنا كتجريحنا، لنا لقاء يا من أطلقتم ألسنتكم فينا، ال تقولوا يا م  من ىوؿ الموقف، لنا لقاء 
 غرنا بياف الداْلية، فسوؼ تقفوف أماـ من يعلم ْائنة األعين كما تخفي الصدكر.

حقيقة أتخوضوف في أعراضنا تكفيران كتفسيقان كتبديعان كتضليبلن قبل أف تتثبتوا مما نسب إلينا؟ كقبل أف تعلموا     
أم شيء، بدالن من الوقوؼ معنا كرفع الظلم عنا، تقفوف ىذا الموقف ضدنا، لقد طاردكنا، كشردكنا من ديارنا، 
كاستحلوا أموالنا، كداىموا بيوتنا، كفرقوا بيننا كبين آبائنا كأمهاتنا كأبنائنا كنسائنا، لقد استحلوا دماءنا فهم يطلقوف 

ا لنا كل مرصد، ككأف اهلل أمرىم بجهادنا بدالن من جهاد أمريكا، كل شنيعة النار علينا أينما ثقفونا، لقد قعدك 
ارتكبوىا في حقنا، ككل ظلم أكقعوه علينا، بدءكا بتكفيرنا كاتهامنا بالخوارج، كاستباحوا أموالنا فداىموا بيوتنا 

إال اهلل، ال يرقبوف في كصادركا كل ما فيها، ثم استحلوا ظلمنا فمن كجدكه منا أْذكه كال حسيب لهم كال رقيب 
أحد منا إالن كال ذمة، كمن عجزكا عن أْذه طاردكه، فإف ظفركا بو أْذكه فغلوه، فإف لم يظفركا بو فأينما أدركوه 
أطلقوا عليو النار فإما قتيل أك جريح، كما ىي التهمة إنو الجهاد كال حوؿ كال قوة إال باهلل، فبدالن من رفع الظلم 

د من أصحاب المنابر كأصحاب الفضيلة ىذه اإلعانة الظالمة علينا، فيصدركف أحكامان عنا كالدفاع عنا، نج
ضدنا، لم يصدركىا في حق الرافضة الذين فجركا الخبر، كال في حق البريطانيين الذين فجركا في كل مكاف، كال 
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كا األحكاـ حتى ضد في حق إسماعلية نجراف، لم يصدركا األحكاـ كلم يطلقوا ألسنتهم ضد المجرمين، لم يصدر 
أمريكا التي قتلت ْلقان من المسلمين ال يحصيهم إال اهلل تعالى، سكتوا عن اليهود كالنصارل، سكتوا عن أىل 
الشرؾ بين أظهرىم، سكتوا عن أىل البدع كالكفر كالعلمنة كالزندقة كالنفاؽ كالردة، فلم يجدكا إال أعراضنا 

امة قصرت في ظلمنا أك استحبلؿ أموالنا كأعراضنا كدمائنا، فقرركا أف كلحومنا ليأكلوا منها، ككأف المباحث الع
 يعينوىا علينا تبرعان منهم، كلكن ال نقوؿ إال حسبنا اهلل نعم الوكيل عليكم جميعان.

كمن استنكر دفاعنا بالسبلح عن أنفسنا، فليعلم أننا لم نصل إلى ىذه المرحلة اْتياران، بل ألجئنا إليها     
لها بأفعاؿ المباحث العامة، كبعوف أصحاب الفضيلة، كليعلم كل من أطلق كلمة ضدنا بأم شكل من كاضطررنا 

األشكاؿ من صحفي أك طالب علم أك داعية أك عالم، فإنو معين علينا شعر أـ لم يشعر، نعم معين على ظلمنا 
لكم ال تزيد الظالم إال ظلمان كال تزيد كإراقة دمائنا كاستباحتنا لهؤالء الظلمة، فليتق اهلل كل شخص منكم، فإف أقوا

 حقوؽ المظلـو إال ضياعان.
كلكن ليس لنا حيلة إال أف نرفع أكف الضراعة إلى اهلل في كل كقت، كننتظر منو اإلجابة كل حين فنقوؿ     

يا أكبر )اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، كانصرنا على من عادانا، كال تجعل مصيبتنا في ديننا، كال تجعل الدن
ىمنا كال مبلغ علمنا، كال تسلط علينا من ال يرحمنا(، اللهم عليك بمن ظلمنا أك أعاف على ظلمنا، اللهم حوؿ 
عنو عافيتك، كأزؿ عنو نعمتك، كفاجئو بنقمتك، كاحلل عليو جميع سخط، كاجعل الموت أعز أمانيو، اللهم 

ا يشفي صدكرنا، اللهم مزقو كل ممزؽ، كاحلل عليو جمد الدـ في عركقو، اللهم اشدد عليو كطأتك، كأرنا فيو م
 اىػمن المصائب كالقوارع في مالو كنفسو ككلده كدينو، ما يشغلو عنا إنك أنت القوم العزيز.

******************************** 
ردان على بعض  -فك اهلل أسره  –ثٌم بعد ىذا أكرد ما كتبو الشيخ الفاضل أحمد بن حمود الخالدم 

 الت عبد العزيز الريس ليهلك من ىلك عن بينة كيحيى من حٌي عن بينة، كقد سمى كتابو:ضبل
 التنبيهات على ما في كبلـ الريّْس

 من الغلطات كالورطات
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم كأصلى كأسلم على النذير المبين كالرحمة المهداة  كبو نستعين كال    
 آلو كصحبو أجمعين كمن تبعهم بإحساف إلى يـو الدين . لعالمين محمد بن عبداهلل كعلىل

: فاعلم أيها الطالب للسبلمة الساعي في أسباب تحصيل الفوز كالكرامة أنو كاف يبلغنا كيرفع إلينا منذ أما بعد    
الريس كأنو تصدل لجمع الشبو زمن عن رجل من منطقة الرياض من أىالي السويدم يقاؿ لو عبد العزيز بن ريس 

من أماكنها كتتبعها من مظانها فصار يبدم من الشبهات كالترىات ما ييمج سماعو كال يركج إال على من ىو من 
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يتوقف الحكم بفساده على نظر في  أمثالو كيكفي الناقد في رده نظره كاطبلعو كيظهر بطبلنو ببدائو العقوؿ كال
رفع إلي ثبلث رسائل كبعض أجوبة كتبها بيده األكلى  بعنواف :] مهمات كمسائل   المعقوؿ كالمنقوؿ كقد ي

متفرقات [  كالثانية :] الرد األكؿ[ كالثالثة:] الرد الثاني[  كفيها من تحريف الكلم عن مواضعو كالكذب على 
من قبلو من يحصيو إال اهلل كرأيتو قد زاد على  أىل العلم كعدـ الفقو فيما ينقلو كيحكيو من كبلمهم ما ال

أفمن زين لو سوء عملو فرآه حسنان فإف  )المعارضين بزيادات كضبلالت تليق بتلك الفهـو كالقلوب المقفبلت :
كالمؤمن إذا كقف على كبلـ ىذا الرجل  (اهلل يضل من يشآء كيهدم من يشاء فبل تذىب نفسك عليهم حسرات 

لل اإليماف كاإلكراـ فازداد تعظيمان لربو كتمجيدان عرؼ قدر ما ىو فيو من نعمة اإلسبلـ كما اْتص بو من ح
 كإْبلصان في معاملتو كتوحيدان .

 لو شاء ربك كنت أيضان مثلهم  ***  ***  فالقلب بين أصابع الرحمن .
فأطرح ىذر كبلمو ك ال أعرج على رد  كقد     عنَّ لي أكالن أف أضرب عنها صفحا ن كأطوم عن جوابها كشحا ن

ور ىجنتو في نفسو كأنو مما يتنزه العاقل عن إفكو كحدسو كمجرد حكايتو يكفي في بياف بطبلنو إفكو كآثامو لظه
ألصحابو  صلى اهلل عليو كسلمكأف في ذلك تحقيرا ن لشانو ثم بدا لي أف لكل ساقطة القطة كقد قاؿ رسوؿ اهلل 
ال تجيبوه(( تهاكنان بو كتحقيران لما قاؿ أبو سفياف يـو أحد:أفيكم محمد أفيكم أبو بكر أفيكم ابن الخطاب)) 

)) قولوا : اهلل أعلى كأجٌل (( كلما قاؿ :  صلى اهلل عليو كسلم:لشأنو فلما قاؿ : أعلي ىيبل : قاؿ لهم  رسوؿ اهلل 
لنا العزل كال عيزل لكم قاؿ لهم : )) قولوا : اهلل موالنا كال مولى لكم (( كالببلغة كما قيل : مطابقة الكبلـ 

اؿ . فوجدت فيما أبداه من المخالفات الكثيرة كالورطات العظيمة القبيحة لما فيها من التحريفات لمقتضى الح
الجريئة الصريحة العتقاد أىل السنة كالجماعة : كقد تضمنت ألمور من الباطل ال يسع مسلمان السكوت عليها 

أف كل عصر ال يخلو من قائل ببل ْشية أف يفتن بها بعض الجاىلين فيعتمد عليها كقد مضت سنة اهلل في ْلقو 
لقولو تعالىعلم كمت ككذلك جعلنا لكل نبي عدكا شياطين اإلنس كالجن يوحي ) :كلم بغير إصابة كال فهم مصداقا ن

رؼ القوؿ غركرا * كلو شاء ربك ما فعلوه فذرىم كما يفتركف* كلتصغى إليو أفئدة الذين ال  بعضهم إلى بعض ْز
لرجاؿ بقايا كقد جعل اهلل في كل في اكلكن في الزكايا ْبايا ك (  ىم مقترفوف يقترفوا مايؤمنوف باْلْرة كليرضوه كل

زماف فترة بقايا من أىل العلم كما قاؿ اإلماـ أحمد رحمو اهلل في كتاب الرد على الجهمية :)) الحمد هلل الذم 
كيصبركف منهم على األذل جعل في كل زماف فترة من الرسل بقايا من أىل العلم يدعوف من ضل إلى الهدل 

كيبصركف بدين اهلل أىل العمى كيحيوف بكتاب اهلل الموتى فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه كتائو ضاؿ قد ىدكه 
فما أحسن أثرىم على الناس كما أقبح أثر الناس عليهم (( كقد عنَّ لي الجواب لتمييز الخطأ من الصواب رجاء 

اهلل ك ليستبصر طالب الهدل من عباد اهلل كذلك بتوفيق اهلل كال حوؿ كال  أف يكوف ذلك سببان موصبلن إلى رضواف
قوة إال باهلل الذم ال إلو إال ىو كال رٌب سواه فقد كنت عزمت على أف أتتبع كبلمو كأجيب عنو تفصيبلن ثم إنو 
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ي أف أقتصر عرض لي ما يجب أف يكوف ىو المقصود بالذات حماية لجانب التوحيد كصيانة للشريعة ثم بدا  ل
في جواب الرجل لما في االقتصار من رعاية الصبر كاالصطبار كما ال يدرؾ كلو ال يترؾ كلو فأحببت التنبيو على 
أىم  ما فيها من تلك المخالفات ك أعظم المجازفات ألنا لو أجبناه بكل ما يليق في الجواب لم نسلم من أمثالو 

البشر قديمان كحديثان مع كل من قاـ بالحق كنطق بالصدؽ فكل من  ممن نسج على منوالو كما ىو الواقع من أكثر 
كاف أقـو في دين اهلل كاف أذل الناس إليو أسرع كالعداكة لو أشد كأفظع كلو أف كل كلب نبح ألقمتو حجرا ن 

 ألصبح مثقاؿ الحجر بعدلو ذىب ". ] مقتبس من كبلـ بعض أئمة الدعوة [.
فما من مسألة إال  االبتداعلرد على ىذا المفتوف إذ الواجب علينا اإلتباع كترؾ فالحمد هلل قد كيفينا مؤكنة ا    

تكلم فيها كما علينا إال أف ننقل الكبلـ من م انو كالفضل في ذلك للمتقدـ بعد اهلل فالحق قديم ككتاب اهلل ظكقد ي
ما على اإلنساف إال أف يطلب قد بلغ الببلغ المبين ف صلى اهلل عليو كسلم كاضح حتى عند العامي البليد كالنبي

 الحق كيلتمس الدليل : قاؿ الشيخ سليماف بن سحماف :
 ككم من أْا جهلن رمانا بجهلو            فعاد حسيرا ن ْائبا ن نائبل ن شػػػرا
 بمحكم آيات و كسنة أحػمػد           نصوؿ على األعداء فنأطرىم أطػرا

أىاف المصحف ال يكفر إال  أكد بها صحائفو : أف من قتل نبيا ن سو فمن تلك المجازفات التي سطرىا بخطو ك     
ِن سوء أدبو مع أبينا آدـ عليو السبلـ حيث جعل ظاىر فعلو الكفر  بعد ثبوت الشركط كانتفاء الموانع . كأيضا ن

ٍعػلي  ًِ كؼى كل منهما   لوال ما أباف  عما في باطنو مع أف كليهما ػ أم آدـ عليو السبلـ كإبليس اللعين ػ عصى اهلل ى
 ييتصور أف يأتي على كجو كفرم ككجو غير كفرم .

ككصفو بالرياء كالظلم كالجور في القسمة كمحاباة قرابتو ال يكفر  صلى اهلل عليو كسلمكأف من طعن في النبي     
 إال بعد ثبوت الشركط كانتفاء الموانع.. كما يزعم .

يا محمد ليس من السب الذم يكفر صاحبو  اعدؿْر عمتك كقوؿ اْل ابن: أف كاف كأيضان أف قوؿ الرجل    
كراميا لو  صلى اهلل عليو كسلم كتشبيو قوؿ أمهات المؤمنين بأقواؿ المنافقين مع أف القائل طاعن في حكم النبي
 بالجور كالمحاباة كالظلم كبياف كىمو على شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل تعالى .

في تكفير من سجد لؤلصناـ كاألكثاف كالشمس كالصلباف إف لم يرد الساجد نفيو كجود نص شرعي  كأيضان     
 التقرب إليها كأنها من األمور المحتملة .

ثم عاد فناقض نفسو بنفسو فقاؿ:" إف اإلجماعات المحكية ما بين أمرين : إما أنها إجماعات منقوضة     
 لـز منو تقرب القلب للوثن " .مخركمة أك محمولة على السجود لو على كجو االستحقاؽ الذم ي

كجعلو اإلجماعات المحكية في كفر من سجد لؤلكثاف كاألصناـ كغيرىا منقوضة كمخركمة أك محمولة على     
 السجود بنية التقرب القلبي كأف ىذا ال يعارض مذىب أىل السنة...  كما زعم .
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نص كبلمو ػػ على غير كجو التقرب ال ينافي  ن ]عابده [ػػ ىكذا قاؿ كما سيأتيكأف السجود للصنم كالوثن م    
 الكفر بالطاغوت .

كأيضا زعم أف من سجد لؤلصناـ كطاؼ باألكثاف كتمسح بالصلباف إذا اعتقد بطبلف عبادتها يكوف ممن كفر     
م ال يحك -عبدتي غير اهلل  -اعترؼ بلسانو كقاؿ:  بما يعبد من دكف اهلل مع المخالفة الظاىرة في األعماؿ كلو

 على باطنو بالكفر كإذا علم أنو كأف كاذبان في قولو: "عىبدتي غير اهلل " يتراجع عن تكفيره . كأف منزع التكفير
 كعلتو في الساجد للصنم كالوثن ىي نية التقرب بالقلب ك قصد العبادة للمسجود لو دكف الفعل الظاىر .

ادعا     ف الساجد لؤلصناـ كالصلباف ال يريد التقرب القلبي لها ه عدـ التبلـز بين الظاىر كالباطن إذا كاؤ كأيضا ن
 كإنما يريد الماؿ أك أمرا ن دنيويا ن فبل يكفر بذلك .

يعتقد ذمها  ككذلك من سجد لؤلصناـ كطاؼ باألكثاف أك سجد إلنساف كذبح للبوذا كتمسح بالصلباف كىو    
ذلك ألمر دنيوم كالرياسة كالجاه كالماؿ أك فعل يقصد ذلك بقلبو أك فعل  حتىكلم يقصد تعظيمها بقلبو ال يكفر 

وؼ المبلمة كالعيب أك ْوفا ن من الكفار كعنده كلو أف قريشا ن فعلت ذلك أف رسوؿ  ذلك مداىنة ن لقومو ْك
ال يكفرىم كيقبل منهم مع كونهم آثمين  أك قاؿ "عبدتي غير اهلل كاذبا ن ": من غير إكراه ال  صلى اهلل عليو كسلم

 قى مسلما ن موحدا ن .يكفر كيب
كصلى اهلل على محمد كعلى آلو  كسيأتي التنبيو على كل مسألة من ىذه المسائل على حدة إف شاء اهلل تعالى    

 .كصحبو كسلم
ؿ أف يعيننا على حصوؿ المطلوب : فنقوؿ سبحانك اللهم ال ك كىذا أكاف الشركع في المقصود فاهلل المسؤ     

 --علم لنا إال ما علمتنا :
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الحمد هلل ككفى كسبلـ ه على عباده الذين اصطفى .
 بياف فحش غلطو كبطبلف قولو: أف قاتل النبي أك من أىاف المصحف فصل في

 ال يكفر إال بعد ثبوت الشركط كانتفاء الموانع
 [ :ُقاؿ : في]مهمات كمسائل متفرقات كتنبيهات متممات تتعلق بالتكفير : 

المهمات كالضركريات التفريق بين األعماؿ الظاىرة التي ال تحتمل إال الكفر األكبر ػ ) من لة األكلى / أف ) المسأ
ال تضاد اإليماف من كل كجو ( ػ كقتل النبي كإىانة المصحف كنحو ذلك ، كاألعماؿ التي تحتمل الكفر كغيره ػ ) 

و مطلقا ن إذا توفرت في حقو الشركط كانتفت الموانع تضاد اإليماف من كل كجو ( ػ . فإف النوع األكؿ يكفر صاحب
.) 

************************************ 
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الجواب : ال يخفى ما في ىذا الكبلـ من الخطأ الفاحش كالغلط الواضح الذم تنفر منو الطبائع كالنفوس     
وقف ه التكفير فيهما على كتقشعر منو الجلود  حيث جعل صاحب الرسالة أف قتل النبي كإىانة المصحف مت

ثبوت الشركط كانتفاء الموانع فبل أدرم أم مانع يمنع من تكفير قاتل النبي كأم شرط ييحتاج إلى ثبوتو في ذلك .  
كما نقلو ىنا مقتبس بعضو من كتاب الصبلة البن القيم رحمو اهلل تعالى كلكنو أضاؼ عبارة كىي قولو :" فإف النوع 

 إذا توفرت في حقو الشركط كانتفت الموانع (.  كابن القيم رحمو اهلل أطلق كلم يقيد  ن األكؿ يكفر صاحبو مطلقا
تكفير من قتل نبيا ن أك أىاف المصحف بثبوت شرط أك انتفاء مانع ال كما زعم مورد ىذا الكبلـ الذم ليس لو 

لقيٌم : " الكفر نوعاف : كفر حظ من الحق كالصواب إال المعاندة كالشقاؽ  كلنورد نص كبلمو رحمو اهلل قاؿ ابن ا
عمل ، ككفر جحود كعناد . فكفر الجحود : أنو يكفر بما علم أف الرسوؿ جاء بو من عند الٌلو جحودان كعنادان من 
أسماء الرب كصفاتو كأفعالو كأحكامو ، كىذا الكفر يضاد اإليماف من كل كجو ، كأما كفر العمل ، فينقسم إلى ما 

 يضاده ، فالسجود للصنم ، كاالستهانة بالمصحف ، كقتل النبي كسبو يضاد اإليماف ". يضاد اإليماف، كإلى ماال
 [ .ّٓ] كتاب الصبلة : 

فأين ذكر الشركط كالموانع كلو باإلشارة إليها من قريب أك بعيد في كبلمو رحمو اهلل كأىل العلم لم يستثنوا     
لب كلو كاف ىنالك ثمة عذر أك مانعو لذكركه كلم يغفلوا أمره الق طمأنينةفعل كفرا ن إال المكره بشرط  فيمن قاؿ أك

لعظم شأنو ككثرة الوقوع فيو كما ذكره ابن القيم أمره مجمعه عليو بين أىل الملل من اليهود كالنصارل كغيرىم ممن 
ي ذلك كاإلجماع فيو ضركرم لما في ذلك من االستخفاؼ كاإلىانة كاإلذالؿ كاالمتهاف كف ،يقركف بأصل النبوات

يقوؿ ابن تيمية: " إف االنقياد إجبلؿ كإكراـ كاالستخفاؼ إىانة كإذالؿ كىذاف ضداف فمتى حصل في القلب 
أحدىما انتفى اْلْر فعلم أف االستخفاؼ كاالستهانة بالرسوؿ ينافي اإليماف منافاة الضد للضد " ]الصاـر 

 = تحقيق ْالد العلمي [ . ْٗٗالمسلوؿ : 
ؽ الرسوؿ ك لم ينقد لو كيطيعو فكيف بمن قتلو . بل من ىٌم بقتل نبٌي من األنبياء  ن صدٌ فكبلـ الشيخ فيم    

أف نفرا ن من المنافقين  (كىموا بما لم ينالوا ) كفر كحٌل دمو كما جاء عن الضحاؾ في سبب نزكؿ قولو تعالى :
الي في حاؿ السير ككانوا بضعة كىو في غزكة تبوؾ في بعض تلك الليصلى اهلل عليو كسلم ىموا بالفتك بالنبي 

 عشر رجبل ن ففيهم نزلت ىذه اْلية.
: كىذا بٌين فيما ركاه الحافظ البيهقي في كتاب دالئل النبوة من حديث محمد بن قاؿ ابن كثير في تفسيره    

ل ؽ عن األعمش عن عمرك بن مرة عن أبي البخترم عن حذيفة بن اليماف رضي اهلل عنو الحديث كفيو :) ىاسحإ
عرفتم ىؤالء القـو ((  قلنا ال يا رسوؿ اهلل قد كانوا متلثمين  كلكنا  قد عرفنا الركاب  قاؿ :)) ىؤالء المنافقوف 

أرادكا أف يزاحموا رسوؿ اهلل في العقبة فيلقوه منها (( قلنا قاؿ: ))، إلى يـو القيامة كىل تدركف ما أرادكا (( قلنا ال
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أكره أف يتحدث  ،كل قـو برأس صاحبهم قاؿ: )) الىم حتى يبعث إليك  يا رسوؿ اهلل أفبل نبعث إلى عشائر 
 العرب بينها أف محمدا ن قاتل بقـو و حتى أظهره اهلل بهم أقبل عليهم يقتلهم... (( الحديث

كافره عند أىل العلم   أك المصحف أك بشئ منو .... فهو ،القاضي عياض:" اعلم أف من استخف بالقرآف كيقوؿ
 [. َُٕٔ/ ِػ  َُُُ/  ِالشفا : ] باإلجماع ".

صلى اهلل عليو كقاؿ اإلماـ إسحاؽ بن راىويو:" أجمع المسلموف على أف من سب اهلل أك سب رسوؿ اهلل     
أك دفع شيئا ن مما أنزؿ اهلل عز كجل أك قتل نبيا ن من أنبياء اهلل عز كجل أنو كافر ه بذلك كإف كاف مقرا ن بكل  كسلم

 [ ّّػ  ِّاـر : ما أنزؿ اهلل".] الص
مه فيو مفركغ منو كاألمر أشد من ذلك كأفظع ألف العلماء لم يتكلموا في كفر القاتل ألٌف ذلك أمره مسلٌ     

كيعدكنو من بديهيات الدين كالعقيدة كىذا مما ال يخفى على العامي البليد فضبل ن عن أىل العلم كالتحقيق  كإنما 
كعذابو كما قاؿ محمد بن سحنوف القيركاني :" أجمع العلماء على أف بحثوا كفر من توقف أك شك في كفره بل 

كالمتنقص لو كافره كالوعيد جار عليو بعذاب اهلل كحكمو عند األمة القتل كمن  صلى اهلل عليو كسلم شاتم النبي
 [ . ّّػ  ِّشك في كفره كعذابو كفر ". ] الصاـر : 

ما في ىذا الكبلـ تارة ن بعد تارة كاسأؿ اهلل أف يعيذؾ مما كقع فقف ىنا أيها الطالب للهدل كالرشاد كتأمل     
فيو ىذا المسكين الذم يلقي بالكبلـ كال يدرم أنو مؤاْذ بما يقوؿ كعليو مسؤكؿ كىذا من القوؿ على اهلل ببل 

منير قاؿ تعالى: علم كال كلئك كاف كال تقف ما ليس لك بو علمه إف السمع كالبصر كالفؤاد كل أ)ىدلِّ كال كتاب ه
 (عنو مسؤكال 

، فالمؤمن الذم حكموا عليو كما حكموا على الجاحدكمما أجمعوا على تكفيره ك كقاؿ إسحاؽ بن راىويو:"    
، فهو كافر .] قتلو، كيقوؿ قتل األنبياء محـر ، أك أعاف علىبالٌلو تعالى، كمما جاء من عنده، ثم قتل نبيان آمن 

 [ َّٗ/ِمركزم :تعظيم قدر الصبلة لمحمد بن نصر ال
فإذا كاف من أعاف القاتل يكفر فكيف بمن قتلو كقد تكوف اإلعانة بالدعاء عليو قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تٍيميىة :     

، كسىبُّ لو ، كلو قالو المسلم لصار بو مرتدان ، ألنو ديعاء على  صلى اهلل عليو كسلم"...  الدعاء أذىل للنبٌي 
 .[ ِْٓفي حياتو بأنو يموت ".]الصاـر :  لمصلى اهلل عليو كسرسوؿ اللَّو 

لقومو كسبب نزكؿ األيآت :]     ال يخفى ما في قصة بلعاـ كأنو دعا على موسى موافقة ن [ ُٕٔػ  ُٕٓكأيضا ن
في شأنو من سورة األعراؼ كنصوص الكتاب طافحة بذلك لكل من قرأ الكتاب كآمن بو كصدؽ ْبره كاتبع أمره 

ت اهلل كيقتلوف النبيين بغير حق ػ إلى قولو ػ أكلئك حبطت أعمالهم في ايآالذين يكفركف ب إف) كنهيو كقولو تعالى:
كفي  ( كقتلهم األنبياء بغير حق كنقوؿ ذكقوا عذاب الحريق) كقولو تعالى: ( الدنيا كاْلْرة كما لهم من ناصرين 

كال يحتاج إلى دليل و أك تعليل  الحديث الصحيح : )) شر الناس من قتل نبيا أك قتلو نبي (( فاألمر كاض ح جدا ن
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كال يقاؿ إف ىذا من قبل الفرضيات كضرب المثاؿ كأف يقوؿ: من قتل نبيا ن بالخطأ أك أىاف المصحف كىو ال 
يعلم أنو مصحف. إذ ال مجاؿ لذلك فافهم ىداؾ اهلل كانتبو لسر المسألة إذ الكبلـ في األمور القطعية ال الظنية 

تػىوىىمة كىذا أصلو الذم يرجع إليو كيعوؿ عليو كما سيأتي بيانو إف شاء اهلل أثناء الرد . المي  كالمحتملة أك
صوصا ن قتل النبي ال يجوز حتى في حاؿ اإلكراه بل ىو كفر إذ في حق غيره محـر ال يجوز ككبيرة من كبائر  ْك

ل ثم يقاؿ من الذم ذكر من أىل الذنوب كما ىو مقرر كمستقره عند أىل العلم كاألثر فكيف بقتل األنبياء كالرس
قل ىل عندكم ) العلم أف قاتل النبي ال يكفر حتى تثبت الشركط ك تنتفي الموانع كفي أٌم كتابو كجدت  ذلك :

 . ( إف تتبعوف إال الظن كإف أنتم إال تخرصوف لنامن علم و فتخرجوه 
كالسعي في األرض فسادان .... كإذا كاف من  قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية :" قتل النبي أعظم أنواع المحاربة    

قاتل على ْبلؼ أمره محاربان ساعيان في األرض فسادان فمن قاتلو أك قتلو فهو أعظم محاربة كأشد سعيان في األرض 
فسادان كىو من أكبر أنواع الكفر كنقض العهد كإف زعم أنو لم يقتلو مستحبلن كما ذكره إسحاؽ بن راىويو من أف 

من المسلمين كىو ظاىر.... فإف أعظم الذنوب الكفر كبعده قتل النفس كىذا أقبح الكفر كقتل  ىذا إجماع
أعظم النفوس قدران ..... كأقبح بهذا من قوؿ ما أنكره كأبشعو ! كإنو ليقشعر منو الجلد أف تطل دماء األنبياء في 

الذلة كالمسكنة كالغضب حتى سفك  موضع تثأر فيو دماء غيرىم كقد جعل اهلل عامة ما أصاب بني إسرائيل من
منهم من الدماء ما شاء اهلل كنهبت األمواؿ كزاؿ الملك عنهم كسبيت الذرية كصاركا تحت أيدم غيرىم إلى يـو 
القيامة إنما ىو بأنهم كانوا يكفركف بآيات اهلل كيقتلوف النبيين بغير الحق ككل من قتل نبيان فهذا حالو..... ككذلك  

فران باتفاؽ العلماء . فالمرتد : كل من أتى بعد اإلسبلـ من القوؿ أك العمل بما يناقض اإلسبلـ كاف قتل النبي ك
 [ . َْٓ- ْْٔبحيث ال يجتمع معو " . ] الصاـر المسلوؿ 

 في بياف جرأتو الصريحة على آدـ عليو السبلـ فصل
 كتشبيو فعلو بفعل إبليس اللعين

أف القوؿ الظاىر دليل معتمد على الباطن ما لم يتبين أف الباطن بخبلفو : )  -قاؿ في حق أبينا آدـ عليو السبلـ 
، ألم تر كيف أف اهلل سبحانو كفر إبليس لما أباف بقولو سبب امتناعو عن السجود كلم يكفر آدـ عليو السبلـ لما 

ٍعػلي كل منهما يتصور أف يأتي على ًِ كؼى كجو كفرم ككجو  أباف بقولو سبب أكلو من الشجرة مع أف كليهما عصاه ى
 .[ ِٕغير كفرم ( . الرد األكؿ ]ص: 

عن      فالمتأمل في ىذا الكبلـ يجد فيو من الوحشة كالغلظة كالنفرة  مما ال يخفى على عواـ المسلمين فضبل ن
العلماء من حماة الدين  إذ كيف ييجعل عمل إبليس اللعين في الظاىر كخطأ آدـ عليو السبلـ كييتصور من ذلك 

على الباطن ما لم يتبين أف الباطن بخبلفو  ان معتمد لكفر الظاىر عياذا ن باهلل ثم يصبح فعلو الظاىر دليبلن الفعل ا
حتى ييبين آدـ عن فعلو كيخبر عن باطنو كقد عصم اهلل أنبياءه عن الكبائر كاإلقرار على الصغائر فضبل ن عن 
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مو اهلل :" فإف األنبياء معصومين عن الكبائر دكف الكفر كما قرره شيخ اإلسبلـ كنقل اإلجماع على ذلك  قاؿ رح
الصغائر...بل لم ينقل عن السلف كاألئمة كالصحابة كالتابعين كتابعيهم إال ما يوافق ىذا القوؿ... كعامة ما ينقل 

ػ  ُّٗ/ْعن جمهور العلماء أنهم معصومين عن اإلقرار على الصغائر كال يقركف عليها ". ] مجموع الفتاكل: 
َِّ ]. 

كىذا أمره معلـو من الدين بالضركرة كمما ال ينازع فيو أحد ألبتو كبالجانب اْلْر ييجعل امتناع إبليس     
يتصور منو أف يأتي على كجو غير كفرم كمثل ىذا حكايتو تكفي في رده كبياف عواره كظهور سوأتو  الرجيم ي

 . سبحانك ىذا بهتاف عظيم كبطبلنو.. : 
 .... في الرد على قولو فصل

يا محمد كتشبيهو  اعدؿلم يكفر من قاؿ:أف كاف ابن عمتك كمن قاؿ   صلى اهلل عليو كسلم أف رسوؿ اهلل    
كراميا ن لو بالجور   صلى اهلل عليو كسلم قوؿ أمهات المؤمنين بأقواؿ المنافقين مع أف القائل طاعن في حكم النبي

 كالمحاباة كالظلم كبياف كىمو على ابن تيمية.
 -د كىرىدت عليو أسئلة فأجاب عليها فكاف منها ىذا السؤاؿ :فق   
الحكم في رجل و يشهد أال إلو إال اهلل ك أف محمدا ن رسوؿ اهلل : لكنو  يقوؿ إف النبي صلى  السؤاؿ الثاني : ما   

ثل ىذا مسلما ن ، اهلل عليو كسلم كاف مرائيا ن ، ككاف يظلم الناس ، كيجور في قسمتو ، كيحابي قرابتو  ػ كإذا كاف م
 فما حد السب الذم يضاد اإليماف من كل كجو ، كالذم يعتبر كفرا ن يخرج بو صاحبو من اإلسبلـ .

القائل ألحد ىذه األمور كافره كال يعذر بجهلو ، إذا توافرت في حقو الشركط  فقاؿ :" جواب السؤاؿ الثاني/
ظ كقوؿ البدرم : أف كاف ابن عمتك كقوؿ الرجل : كانتفت عنو الموانع . لكن أرجو أف تفرؽ بين ىذه األلفا

أزكاجو إياه العدؿ إذ ىذه ال تكوف سبا ن إال من باب البلـز كالـز المذىب ليس الزما ن  كمناشدةمحمد ،  يا  اعدؿ
لذا لم يكفرىم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كما سبق في الوريقات األكلى" ػ يريد رسالتو]مهمات كمسائل 

 كتنبيهات متممات تتعلق بالتكفير[. متفرقات
) كما يدريك لعل اهلل اطلع على أىل بدر فقاؿ اعملوا ما شئتم  صلى اهلل عليو كسلم كقاؿ : بعد ذكره لقوؿ النبي

[ : كىذه القصة مما أجمع أىل  ُّّ:  ْفقد غفرت لكم ( قاؿ ابن تيمية عن حديث حاطب في المنهاج ] 
عندىم ، معركفة عند علماء التفسير كعلماء الحديث  كعلماء المغازم كالسير  العلم على صحتها كىي متواترة

كالتواريخ كعلماء الفقو كغير ىؤالء . ا.ىػ  كىذا ْبلؼ صنيعو األكؿ في الصاـر إذ حاكؿ التشكيك في صحة 
ق بالتكفير[. زيادة " كما يدريك أف اهلل اطلع على أىل بدر" . ]مهمات كمسائل متفرقات كتنبيهات متممات تتعل

 [ . ٓ] ص : 
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فنقوؿ : سبحاف اهلل كال حوؿ كال قوة إال باهلل لو تصور ىذا القائل ما يخرج من فيو ألحجم كلم يتكلم كاألمر     
كىو عند اهلل عظيم) كما قاؿ تعالى:  أية شركطو تلك التي تريدىا تثبت في حق من طعن في (  تحسبونو ىينا ن

أك اتهمو بالظلم كالجور كالعياذ باهلل كالمحاباة في دين اهلل كأم مانع و يمنع من  لمصلى اهلل عليو كسحكم النبي 
الد رضٌي اهلل عنهما كال نكثر الكبلـ في ىذا فقد كفانا شيخ  تكفيره بل قتلو من غير استتابة كما فعل عمر ْك

ؤمنوف حتى يحكموؾ فيما شجر فبل كربك ال ي):بلـ ابن تيمية ذلك قاؿ رحمو اهلل:" بعد ذكره لقولو تعالىاإلس
. فأقسم سبحانو بنفسو أنهم ال يؤمنوف حتى (بينهم ثم ال يجدكا في أنفسهم حرجان مما قضيت كيسلموا تسليما 

صلى اهلل يحكموه ثم ال يجدكا في نفوسهم حرجان من حكمو ؛ فمن شاجر غيره في حكم كحرج لذكر رسوؿ اهلل 
ر بنص التنزيل ، كال يعذر بأف مقصوده  رٌد الخصم ؛ فإف الرجل ال حتى أفحش في منطقو فهو كاف عليو كسلم

يؤمن حتى يكوف اهلل كرسولو أحب إليو مما سواىما ، كحتى يكوف الرسوؿ أحب إليو من كلده ككالده كالناس 
 كقوؿ اْلْر: اعدؿ فإنك لم تعدؿ. ،ىذه لقسمة ما أريد بها كجو اهلل : إفاب قوؿ القائلأجمعين كمن ىذا الب
إنما  صلى اهلل عليو كسلم، حيث زعم أف النبي أف كاف ابن عمتك فإف ىذا كفر محض: كقوؿ ذلك األنصارم

حكم للزبير ألنو ابن عمتو، كلذلك أنزؿ اهلل تعالى ىذه اْلية، كأقسم أنهم ال يؤمنوف حتى ال يجدكا في أنفسهم 
عفا عن الذم قاؿ : إف ىذه لقسمة ما أريد بها  حرجان من حكمو ، كإنما عفا عنو النبي عليو الصبلة كالسبلـ كما

كجو اهلل . كعن الذم قاؿ : اعدؿ فإنك لم تعدؿ كقد ذكرنا عن عمر رضي اهلل عنو أنو قتل رجبلن لم يرض بحكم 
النبي عليو الصبلة كالسبلـ ، فنزؿ القرآف بموافقتو ، فكيف بمن طعن في حكمو .... فإف قيل : ففي ركاية 

أنو قاؿ : ))  كما  صلى اهلل عليو كسلمن أىل بدر . كفي الصحيحين عن علي عن النبي صحيحة أنو كاف م
كلو كاف ىذا القوؿ كفران للـز أف يغفر  ((يدريك لعل اهلل اطلع على أىل بدر فقاؿ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

 : إنو كفر.يغفر ، كال يقاؿ عن بدرم الكفر كالكفر ال
رىا أبو اليماف عن شعيب كلم يذكرىا أكثر الركاة ، فيمكن أنها كىم ، كما كقع في ة ذكد: ىذه الزيافيقاؿ   

حديث كعب كىبلؿ بن أمية أنهما لم يشهدا بدرا ن ، ككذلك لم يذكره ابن اسحاؽ في ركايتو عن الزىرم ، كلكن 
 الظاىر صحتها .

ألف عبداهلل بن كيسمي الرجل بدريا ن  ،فلعلها قبل بدر ،حديث أف ىذه القصة كانت بعد بدر: ليس في الفنقوؿ    
، فعن عبداهلل بن الزبير عن أبيو أف رجبل ن من األنصار ْاصم الزبير عند  الزبير حٌدث بالقصة بعد أف صار بدريا ن

في ًشراج الحرة التي يسقوف بها النخل .... إلى أف قاؿ : كىذا يقوم أف القصة  صلى اهلل عليو كسلم النبي
قضى في سيل مهزكر أف األعلى يسقي ثم يحبس حتى يبلغ   صلى اهلل عليو كسلم يألف النب متقدمة قبل بدر ،

الزبير بعد ىذا القضاء لكاف قد عيلم كجو الحكم فيو ، كىذا القضاء الظاىر  ةالماء الكعبين ، فلو كانت قص
ـى النبي ـى ، كلعل قصة الزبير ألف الحاجة إلى الحكم فيو من حي صلى اهلل عليو كسلم المتقدـ من حيث قىًد ن قىًد
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أكجبت ىذا القضاء .... كإف كانت ىذه القصة بعد بدر فإف القائل لهذه الكلمة يكوف قد تاب كاستغفر كقد عفا  
لو ، كالمضموف ألىل بدر إنما ىو المغفرة : إما بأف يسغفركا إف   عن حقو ، فغفر صلى اهلل عليو كسلم لو النبي

باالستغفار أك لم يكن كذلك . كإما بدكف أف يستغفركا ، أال ترل أف قدامة بن مظعوف يغفر إال  كاف الذنب مما ال
ليس على الذين آمنوا كعملوا ) من قولو تعالى :  ككاف بدريا ن تأكؿ في ْبلفة عمر ما تأكؿ في استحبلؿ الخمر

و كأصحابو ، فإف أقركا اْلية حتى أجمع رأل عمر كأىل الشورل أف يستتاب ى (الصالحات جناح فيما طعموا...
بالتحريم جلدكا ، كإف لم يقركا بو كفركا ، ثم إنو تاب ككاد ييأس لعظم ذنبو في نفسو ، حتى أرسل إليو عمر بأكؿ 
غافر ، فعلم أف المضموف للبدريين أف ْاتمتهم حسنة ، كأنهم مغفور لهم كإف جاز أف يصدر  عنهم قبل ذلك ما 

موجب للقتل فالذم عسى أف يصدر ، فإف التوبة تجب م ا قبلها . كإذا ثبت أف كل سب تصريحا ن أك تعريضا ن
 -َٓٓيجب أف يعتنى بو الفرؽ بين السب الذم تقبل منو التوبة كالكفر الذم تقبل منو التوبة ... . "] الصاـر :

َٖٓ ] 
أىل بدر" يريد قوؿ  كأما رميو شيخ اإلسبلـ بمحاكلة التشكيك في صحة زيادة " كما يدريك أف اهلل اطلع على    

:" فإف قيل : ففي ركاية صحيحة أنو كاف من أىل بدر . كفي الصحيحين عن علي عن ]الشيخ الذم تم نقلو آنفا 
أنو قاؿ : ))  كما يدريك لعل اهلل اطلع على أىل بدر فقاؿ اعملوا ما شئتم فقد غفرت  صلى اهلل عليو كسلمالنبي 
 يغفر ، كال يقاؿ عن بدرم : إنو كفر. أف يغفر الكفر كالكفر الكلو كاف ىذا القوؿ كفران للـز  ((لكم
فيقاؿ : ىذه الزياة ذكرىا أبو اليماف عن شعيب كلم يذكرىا أكثر الركاة ، فيمكن أنها كىم ، كما كقع في    

ن حديث كعب كىبلؿ بن أمية أنهما لم يشهدا بدرا ن ، ككذلك لم يذكره ابن اسحاؽ في ركايتو عن الزىرم ، كلك
 .[الظاىر صحتها 

كىذا مما يدؿ على كفور جهلو كقلة علمو فإف الشيخ رحمو اهلل تكلم على حديث اْتصاـ الزبير كاألنصارم     
حديث  في شراج الحرة كلم يتكلم على حديث حاطب ابن أبي بلتعو كما ظنو ىذا المتحذلق المفتوف كلكن ذكر

وبهم فكيف يصدر الكفر من بدرم كما ىو كاضح في تتمة حاطب من باب اإليراد كأف  أىل بدر غفرت لهم ذن
النقل السابق كلو أمعن النظر ألراح كاستراح كلكن األمر كما قيل حبك الشئ يعمي كيصم فبهت الشيخ ك نسب 
إليو ما لم يقل ثم ذىب يبني على ىذا الوىم تخطئة الشيخ كأنو حاكؿ التشكيك في صحة زيادة الحديث كظن 

 .ية التحقيق كنهاية التدقيق فيا محنة الدين من ىذا الجنس قاتل اهلل الجهل ما فعل بأىلونفسو قد أتى بغا
اليماف تفرد بهذه الزيادة ػ أنو كاف من أىل بدرػ  عن شعيب كلم يذكرىا غيره ممن  فبين الشيخ رحمو اهلل أف أبا    

ها ".  لتوفر قولو :" كلكن الظاىر صحت ركل عنو ثم إنو بين في آْر كبلمو رحمو اهلل أف ظاىرىا الصحة كما في
تدؿ على ضعف تلك الزيادة كما ذكره شيخ اإلسبلـ بشأف  شركط الصحة كانتفاء كجود علة قادحةن في الظاىر

ىذه الزيادة ىي مسألة معركفة عند أىل الدراية في الحديث في قبوؿ زيادة الثقة إذا انفرد بها عن غيره ممن رككا 
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نى بجمعها كمعرفتها أبو بكر عبد اهلل بن زياد النيسابورم كأبو نعيم الجرجاني كأبو الوليد ذلك الحديث كممن اعت
حساف بن محمد القرشي كغيرىم من أىل الحديث كقد اْتلف العلماء في قبوؿ تلك الزيادة على ثبلثة أقواؿ  

األكثق فهذه حكمها القبوؿ : زيادة ليس فيها منافاة لما ركاه الثقات أك ذكره ابن الصبلح  القوؿ األكؿكما 
كالقوؿ الثاني: زيادة منافية لما ركاه الثقات أك األكثق  فهذه حكمها الرد كىو الحديث الشاذ كالقوؿ الثالث : 

حكمو زيادة فيها نوع منافاة لما ركاه الثقات أك األكثق كتقيد المطلق أك تخصيص العاـ كىذا القسم سكت عن 
حنيفة  فقد  كىذا مذىب الشافعي كمالك كأما أبوكالصحيح قبوؿ ىذا األْير".ابن الصبلح كقاؿ عنو النوكم:"

 .[ ِْٕ/  ُ: ػ كالتقريب مع التدريب ِْْػ كالكفاية:  ٕٕدـ قبولها.]علـو الحديث: ذىب إلى ع
كما ذكر ىنا يعرفو كل طالب كدارس إذ ىو من أكلويات علم مصطلح الحديث ككأف الرجل أجنبي لم يمارس     

من فنوف العلم كأبوابو ثم أتى من بعد التقصير بالمعرفة كالتحقيق فليتو سكت لوسعنا السكوت عنو كعدـ  شيئا ن 
 التعرض لو كلكنو كعنز السوء تبحث عن حتفها بظلفها .

كأما كوف النبي ترؾ قتل ىؤالء كإقامة الحدكد عليهم فلعدة أسباب ذكرىا شيخ اإلسبلـ قاؿ رحمو اهلل تعالى     
كاف لو أف يعفو عمن شتمو كسبو في حياتو كليس لؤلمة أف    صلى اهلل عليو كسلمواب الرابع : أف النبي :" الج

أك عابو بعد موتو من  صلى اهلل عليو كسلميعفوا عن ذلك . يوضح ذلك أنو ال ْبلؼ أف من سب النبي 
يا أيها الذين ) قاؿ اهلل تعالى : المسلمين كاف كافران حبلؿ الدـ ككذلك من سب نبيان من األنبياء كمع ىذا فقد 

كإذ قاؿ موسى لقومو : يا قـو لم تؤذكنني )كقاؿ تعالى :  (آمنوا ال تكونوا كالذين آذكا موسى فبرأه اهلل مما قالوا 
، فكاف بنوا إسرائيل يؤذكف موسى في حياتو بما لو قالو اليـو أحد من ( كقد تعلموف أني رسوؿ اهلل إليكم 

يقتدم بو في ذلك فربما  صلى اهلل عليو كسلمقتلو كلم يقتلهم موسى عليو السبلـ ككاف نبينا  المسلمين كجب
،  (كمنهم الذين يؤذكف النبي كيقولوف ىو أذف ) سمع أذاه أك بلغو فبل يعاقب المؤذم على ذلك قاؿ تعالى : 

. كعن (منها إذا ىم يسخطوف  ايعطو كمنهم من يلمزؾ في الصدقات فإف أعطوا منها رضوا كإف لم  )كقاؿ تعالى : 
يقسم إذ جاء عبداهلل بن ذم الخويصرة التميمي  صلى اهلل عليو كسلمالزىرم عن أبي سعيد قاؿ :" بينا النبي 

... فهذا الرجل (كمنهم من يلمزؾ في الصدقات   )فقاؿ : اعدؿ يا رسوؿ اهلل " كذكر الحديث كفيو نزلت : 
، أم يعيبك كيطعن عليك  (كمنهم من يلمزؾ في الصدقات  )نافقين بقولو : الذم قد نص القرآف أنو من الم

صلى اهلل عليو : اعدؿ كاتق اهلل بعد ما ْص بالماؿ أكلئك األربعة نسب النبي  صلى اهلل عليو كسلمكقولو للنبي 
ؿ فيها أك ما أكريد إلى أنو جار كلم يتق اهلل " ... كمن ىذا الباب قوؿ الرجل : كاهلل إف ىذه لقسمة ما عد كسلم

بها كجو اهلل ... كذكر الواقدم أف المتكلم بهذا كاف معتب بن قشير كىو معدكد من المنافقين . فهذا الكبلـ مما 
بأف  صلى اهلل عليو كسلمظالمان مرائيان كقد صرح النبي  صلى اهلل عليو كسلميوجب القتل باالتفاؽ ألنو جعل النبي 

ل في العفو عن ذلك بموسى عليو السبلـ كلم يستتب ألف القوؿ لم يثبت فإنو لم ىذا من أذل المرسلين ثم اقتد
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يراجع القائل كال تكلم في ذلك بشئ ... كمن ذلك قوؿ األنصارم الذم حاكم الزبير في شراج الحرة لما قاؿ: 
يث الرجل الذم زبير ثم سرح إلى جارؾ (( فقاؿ : أف كاف ابن عمتك ((. كحد )) اسق يا صلى اهلل عليو كسلملو 

قضى عليو فقاؿ : ال أرضى ثم ذىب إلى أبي بكر ثم إلى عمر فقتلو . فهذا الباب كلو مما يوجب القتل كيكوف 
كغيره من األنبياء يعفوف كيصفحوف عمن قالو  صلى اهلل عليو كسلمبو الرجل كافران منافقان حبلؿ الدـ كاف النبي 

... فالكبلـ الذم يؤذيهم يكفر بو الرجل (العرؼ كأعرض عن الجاىلينْذ العفو كأمر ب)امتثاالن لقولو تعالى :  
فيصير بو محاربان إف كاف ذا عهد كمرتدان أك منافقان إف كاف ممن يظهر اإلسبلـ... كمما يوضح ذلك أف رسوؿ اهلل 

زدت على لو يشك في نفاقهم حتى قاؿ : )) لو أعلم أني  كاف يعفو عن المنافقين الذين ال  صلى اهلل عليو كسلم
لو لزدت (( حتى نهاه اهلل عن الصبلة عليهم كاالستغفار لهم كأمره باإلغبلظ عليهم فكثير مما  السبعين غفر

يحتملو من المنافقين من الكبلـ كما يعاملهم من الصفح كالعفو كاالستغفار كاف قبل نزكؿ ) براءة ( لما قيل لو : 
شية نفور العرب عنو إذا قتل  (تطع الكافرين كالمنافقين  كدع أذاىم كال ) الحتياجو إذ ذاؾ إلى استعطافهم ، ْك

لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز   )لما قاؿ ابن أبٌي : صلى اهلل عليو كسلمأحدا ن منهم كقد صرح رسوؿ اهلل 
ئبل يتحدث كلما قاؿ ذك الخويصر : اعدؿ فإنك لم تعدؿ كعند غير ىذه القصة أنما لم يقتلهم ل  (منها األذؿ

الناس أف محمدان يقتل أصحابو فإف الناس ينظركف إلى ظاىر األمر فيركف كاحدا ن من أصحابو قد قتل فيظن الظاف 
أنو يقتل بعض أصحابو على غرض أك حقد أك نحو ذلك ، فينفر الناس عن الدْوؿ في اإلسبلـ كإذا كاف من 

، ليقـو دين اهلل كتعلو كلمتو ، فؤلف  يتألفهم بالعفو أكلى شريعتو أف يتألف الناس على اإلسبلـ باألمواؿ العظيمة 
كأحرل فلما أنزؿ اهلل ) براءة ( كنهاه عن الصبلة على المنافقين كالقياـ على قبورىم ، كأمره أف يجاىد الكفار 

بو من  كالمنافقين كيغلظ عليهم ، نسخ جميع ما كاف المنافقوف يعاملوف بو من العفو ، كما كاف الكفار يعاملوف
 ِٗٓ – َِٓالكف عمن سالم ، كلم يبق إال إقامة الحدكد ، كإعبلء كلمة اهلل في حق كل إنساف ".] الصاـر : 

. ] 
العدؿ في المحبة بأقواؿ القائلين  صلى اهلل عليو كسلم النبي بمناشدةكأما تشبيهو لقوؿ أمهات المؤمنين     

أرجو أف تفرؽ بين ىذه األلفاظ كقوؿ البدرم : أف كاف ابن  " ]اعدؿ يا محمد كأف كاف ابن عمتك كما في قولو :
أزكاجو إياه العدؿ إذ ىذه ال تكوف سبا ن إال من باب البلـز  كمناشدةمحمد ،  عمتك كقوؿ الرجل : اعدؿ  يا

 .[كالـز المذىب ليس الزما ن لذا لم يكفرىم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " 
 ظٌن بهن إذ كيف يتصور أف أزكاج النبي وءة كسوء أدب مع أمهات المؤمنين كسفهذه زلة عظيمة ككرطة كبير     

يطعن في حكمو كيرمينو بما ال يليق بمقامو الشريف . ككل ذلك نصرة للمذىب كتقوية  صلى اهلل عليو كسلم
كقبحا ن كمثل ىذا القائل ال يعذر الط بلعو على القصة الحجة بما ال يزيدىا إال كىنا ن كال يزيد قولو إال شناعة ن

ككقوفو على الخبر كلنذكر الشاىد من الحديث الذم كردت فيو القصة ألنو أشار إليو إشارة موىمة ظنا منو أنها 
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تخدمو كتنصر ما ذىب إليو كانتحلو نسأؿ اهلل العافية فقد جاء في صحيح البخارم عن عائشة رضي اهلل عنها : 
زبين : فحزب فيو عائشة كحفصة كصفية كسودة كالحزب اْلْر أـ كن حصلى اهلل عليو كسلم  أف نساء رسوؿ اهلل 

صلى اهلل عليو كسلم ككاف المسلموف قد علموا حب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم سلمة كسائر نساء رسوؿ اهلل 
ؿ أْرىا حتى إذا كاف رسو صلى اهلل عليو كسلم عائشة فإذا كانت عند أحدىم ىدية يريد أف يهديها إلى رسوؿ اهلل 

في بيت عائشة صلى اهلل عليو كسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم اهلل 
يكلم الناس فيقوؿ : من أراد أف صلى اهلل عليو كسلم فقلن لها : كلمي رسوؿ اهلل أـ سلمة فكلم حزب أـ سلمة 
حيث كاف من بيوت نسائو فكلمتو أـ سلمة بما قلن  ىدية فليهدىا إليوصلى اهلل عليو كسلم يهدم إلى رسوؿ اهلل 

لها فلم يقل لها شيئان ... فقاؿ لها : ) ال تؤذيني في عائشة فإف الوحي لم يأتني كأنا في ثوب امرأة إال عائشة ( . 
صلى اهلل عليو كسلم قالت : فقالت :أتوب إلى اهلل من أذاؾ يا رسوؿ اهلل ثم إنهن دعوف فاطمة بنت رسوؿ اهلل 

تقوؿ : إف نساءؾ ينشدنك اهلل العدؿ في بنت أبي بكر فكلمتو صلى اهلل عليو كسلم فأرسلت إلى رسوؿ اهلل 
.فقاؿ : ) يا بنية أال ت  .] كتاب الهبة كفضلها [حبين ما أحب (.. الحديث مختصرا ن

معناه  كاضح لكل و كبياف تهوره كتعسفو فئكلو ساؽ ىذا المفتوف الحديث على كجهو لكاف كافيا ن في رد ْط   
لى سوء من قرأه أك سمعو فضبل ن عمن رجع إلى بياف مفرداتو ك شرحو كجمع أطرافو كتتبعو كلنذكر األلفاظ الدالة ع

كمنها " إذا  عائشة "صلى اهلل عليو كسلم :" ككاف المسلموف قد علموا حب رسوؿ اهلل فهمو كتمحلو فمنها قولها
في صلى اهلل عليو كسلم بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسوؿ اهلل في صلى اهلل عليو كسلم كاف رسوؿ اهلل 

يكلم الناس فيقوؿ : من أراد أف يهدم إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كمنها " كلمي رسوؿ اهلل بيت عائشة "
عدؿ في ىدية فليهدىا إليو حيث كاف من بيوت نسائو " كمنها " إف نساءؾ ينشدنك اهلل الصلى اهلل عليو كسلم 

 بنت أبي بكر فكلمتو فقاؿ : يا بنية أال تحبين ما أحب " .
أعدؿ الناس على اإلطبلؽ في قسمو بين نسائو لكن كاف يحب عائشة كيميل صلى اهلل عليو كسلم فالنبي     

لرضى النبي و صلى اهلل علي إليها أكثر من غيرىا ككاف أصحابو يعلموف ذلك منو فيتحركف يومها بهداياىم طلبا ن
كموافقة ن لما يحبو كإلدْاؿ الفرح كالمسرة عليو  فكاف أمهات المؤمنين يغرف من ذلك كالغيرة في النساء  كسلم

أف يسوم صلى اهلل عليو كسلم غريزة ْلقية ال يمكن دفعها كلو بلغت المرأة مهما بلغت فلذا أردف من النبي 
 كليس في مقدكره ككسعو كأيضا ال يستطيع عليو كسلمصلى اهلل  بينهن في المحبة القلبية التي ال يملكها النبي

أف يقوؿ للناس من أراد أف يهدم إلٌي ألف ىذا الطلب كأنو طلبه لئلىداء كتشوفا ن للهدية  صلى اهلل عليو كسلم 
كقد نهي عن أف يهدم الهدية كينتظر اإلثابة عليها أك التماس ْيرا ن منها كما جاء عن ابن عباس كغيره في معنى 

قاؿ رضي اهلل عنو : ال تعطي العطية تلتمس أكثر منها . كأمهات المؤمنين أعظم  (كال تمنن تستكثر) :و تعالى قول
صلى اهلل عليو كسلم من غيرىن كلم ينسبن للنبي صلى اهلل عليو كسلم صيانة لجناب النبوة كالرسالة كتوقير النبي 
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كليس في ذلك مسبة لو أك قدح فيو كما ظنو ىذا المأفوف في القسم كالعياذ باهلل  المحاباةالجور في الحكم أك 
كلن تستطيعوا أف تعدلوا )فأرداه سوء ظنو في مهاكم الردل كقد جاء عن ابن أبي مليكة في سبب نزكؿ ىذه اْلية:

رحيما  بين النساء كلو حرصتم فبل تميلوا كل الميل فتذركىا كالمعلقة* كإف تصلحوا كتتقوا فإف اهلل كاف غفورا ن
حكيم صلى اهلل عليو أنها نزلت في عائشة رضي اهلل عنها قالو ابن كثير ثم قاؿ : يعني أف النبي ( ا ككاف اهلل كاسعا ن

كاف يحبها أكثر من غيرىا كما جاء في الحديث الذم ركاه اإلماـ أحمد كأىل السنن من حديث حماد بن كسلم  
يقسم بين صلى اهلل عليو كسلم ئشة قالت كاف رسوؿ اهلل سلمة عن أيوب عن أبي قبلبة عن عبداهلل بن يزيد عن عا

نسائو فيعدؿ ثم يقوؿ: )) اللهم ىذا قسمي فيما أملك فبل تلمني فيما تملك كال أملك (( يعني القلب ىذا لفظ 
أبي داكد كىذا إسناد صحيح لكن قاؿ الترمذم : ركاه حماد بن زيد كغير كاحد عن أيوب عن أبي قبلبة مرسبل 

أم فإذا ملتم إلى كاحدة منهن فبل تبالغوا في الميل بالكلية )  (أصح كقولو ) فبل تميلوا كل الميل قاؿ كىذا
فتذركىا كالمعلقة ( أم فتبقى ىذه األْرل معلقة ... كإف أصلحتم في أموركم كقسمتم بالعدؿ فيما تملكوف 

ساء دكف بعض ". ] باْتصار[ فبين اهلل كاتقيتم اهلل في جميع األحواؿ غفر اهلل لكم ما كاف من ميل إلى بعض الن
أف العدؿ في المحبة القلبية كالميل إلى بعض النساء ال يمكن كلو حرص اإلنساف على ذلك كل الحرص كلكن 
نهى عن اإلجحاؼ كالميل التاـ الذم تتضرر بو المرأة فتصبح كأنها أيم ال مطلقة كال ذات زكج كعلى الزكج أف 

كمن لم يجعل  ) أك زلل فاهلل يغفره كليس بعد كبلـ اهلل كبلـ كال بعد بيانو بياف :  و يتقي كيصلح كما حدث من ْلل
 . (اهلل لو نورا ن فما لو من نور

 ... في بياف فساد قولو فصل
إال إذا نول بقلبو عبادتها كقصد  أف الساجد للصنم كالوثن كالبوذا كالشمس كالمتمسح بالصلباف ال يكفر    

 ىو منزع التكفير كعلتو كأف ذلك ال ينافي الكفر بالطاغوت التقرب لها كأف ذلك
قاؿ : في السجود للصنم كالوثن... ) إف قدر أف أحدا ن سجد لو على غير كجو التقرب فهو غير كافر إذ منزع 

لو ال لذات السجود ..إلى أف قاؿ... : لذا من سجد لصنم و غير متقرب و لو فهو  التكفير ىو التقرب للمسجود
يلـز من السجود لشئ عبادتو فمن  لواقع ساجدا ن أمامو كقدامو ال لو ... ثم قاؿ ..: فيلخص مما سبق أف الفي ا

كإف ثم من سجد لشئ فبل يلـز منو عبادتو لو بل األمر محتمل  فييستفصل منو فإف كاف عابده  متقربا ن لو فهو كفر 
الفضبلء : بلى يكفر من جهة أْرل كىي أف ىذا لم يكن كذلك فليس كفرا ن  .... إلى أف قاؿ ..: قاؿ بعض 

بالطاغوت لما سجد للوثن . كاإليماف ال يصح إال بالكفر بالطاغوت. االف عل لم يكفر بالطاغوت إذ لو كاف كافرا ن
بالطاغوت لتقرب إليو...( . نقل قولو من رسالتو ]مهمات كمسائل  فيقاؿ : ىذا غير صحيح إذ لو لم يكن كافرا ن

[ : ) نحن ال  ُْ[ كقاؿ في الرد األكؿ : ] ص:  ٓػػ  ُبيهات متممات تتعلق بالتكفير[. ] ص : متفرقات كتن
نختلف في أف اإليماف ال يصح إال بالكفر بالطاغوت لكن الخبلؼ بيننا ىل السجود للصنم على غير التقرب 
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قنا أيضا ن أنو آثم لكن اإلثم شئ منافي للكفر بالطاغوت أـ ال .... كأنا أزعم أنو غير منافي لو مطلقا ن مع اتفا
[ إجابة االعتراض الثالث / أف يقاؿ : إف من المعلـو أف  ُّكالكفر شئ آْر .. ( كقاؿ في ]الرد األكؿ : ص : 

المتبلزمين ال ينفكاف كما كاف ىذا ليخفى على مثل ىذا اإلماـ الفحل الذم نقلت عنو ما يدؿ على أف المتبلزمين 
التبلـز فيمن سجد لو على كجو االستحقاؽ فالسجود مراد لذاتو ال ألمر دنيوم من ماؿ ال ينفكاف ، لذا ىذا 

كنحوه ، إذ ما من عمل إال كلو دافع ، سجود بدكف أم دافع ىذا ال يكوف إال تقربا كتعظيما للمسجود . أما عند 
ريد الماؿ كىذا ىو السجود إليو كجود دكافع كالماؿ كنحوه فإف التبلـز ينفك إذ ىو ال يريد التقرب القلبي كإنما ي

(. كقاؿ في مذكرة لو بعنواف ) الرد  -رضي اهلل عنو  –، كالقلب ىو الملك كاألعضاء جنوده كما قاؿ أبو ىريرة 
[:) كىذا مثل الساجد للصنم فقد تكوف البلـ بمعنى إلى االستحقاؽ فإننا نكفره على  ٖ ّالثاني ( :]ص :

 ظاىره لكن ال نقطع بباطنو (.
 قاؿ في مذكرة و لو بعنواف :) الرد األكؿ( :ػ  أْي الفاضل / من المهم غاية األىمية أف نفرؽ بين أمرين :ك 

السجود لصنم )كالبلـ ( بمعنى االستحقاؽ ، فهو ساجد لذات الصنم ال ألمر آْر فمثل ىذا معظمه لو  أ ػ
ذا كفر في الشرع كفاعلو لم يستمسك كتعظيمو ىذا دليل على عدـ إنكاره لو كبغضو إياه كعلى إقراره بو كى

 بالعركة الوثقى .
السجود للصنم كالبلـ بمعنى )إلى ( . فهو ساجد ال لذات الصنم لكن ألمر آْر ، كإنما الصنم قدامو  ب ػ

كأمامو..... فهذا يختلف حكمو باْتبلؼ المسجود إليو فقد يكوف كاجبا كالصبلة إلى القبلة في الفريضة كقد 
كقد يكوف محرما كالسجود إلى الصنم لما فيو من المشابهة بعباد األكثاف كىكذا . فمن ثم يعلم  يكوف مستحبا ،

أف السجود للصنم أمر محتمل ، إف أراد السجود لذاتو فالبلـ لبلستحقاؽ فهذا كفر ، كإف أراد السجود ألمر 
 [ ّ، ِآْر فالبلـ بمعنى )إلى( فهذا محـر كليس شركا ( . ]ص:

إليو أسئلة في ىذا الصدد  تبين حقيقة قولو في  كل مسألة بعينها لئبل ييقاؿ فهم من كبلمو كذا ككذا كقد كيجّْهٍت ً 
ثم يدْل الكبلـ االحتماؿ في اْتبلؼ المفاىيم فنسوؽ كل سؤاؿ مع إجابتو ليعلم الناظر فيها موقع الخلل 

 كمواطن الزلل :
اهلل ، كأف محمدا ن رسوؿ اهلل ، لكنو طمعا ن في دنيا ، أك  السؤاؿ األكؿ :ػ ما الحكم في رجل يشهد أف ال إلو إال

مجاراة ن للمشركين ، يسجد للشمس ، كيذبح لبوذا ، كيتمسح بالصلباف ،غير أنو لم يرد التقرب لهذه األشياء ، 
 كإنما مقصوده الدنيا كال شئ غيرىا.

 ؿ عن أشياء ثبلثة .فقاؿ في إجابتو :) كإنك ػ أيها األخ المبارؾ ػ سألت في السؤاؿ األك 
يريد مهمات كمسائل متفرقات كتنبيهات  األكؿ / السجود للشمس : قد بينت لك في الوريقات األكلى ػ  ي

يلـز من السجود للشئ عبادتو  فمن من سجد سجودا ن على  متممات تتعلق بالتكفير المذكورة أعبله  ػ   أنو ال
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ؼ من سجد تقربا ن كتعبدا ن إذ المعوؿ في التكفير بالسجود غير كجو التعبد كالتقرب للشمس فإنو ال يكفر بخبل
 ىو التقرب القلبي . كما ذكرت من السجود ال يعد كفرا ن ( .

الثاني / الذبح لبوذا : قد نقلت لك في الوريقات األكلى أف الذبح من األمور المحتملة فبل يكفر الذابح 
 إال إذا كاف على كجو التقرب كالتعبد ...( .

مكررا ن إف عدـ التكفير بهذه األعماؿ مباشرة ن الثال عدـ لث / التمسح بالصلباف : القوؿ فيو كسابقو . كأعيد  ي
 كجود نص شرعي ػ فيما أعلم ػ يكفر بها مباشرة فمن ثم صارت من األعماؿ المحتملة . كاهلل أعلم .

ا ن رسوؿ اهلل : لكنو  يقوؿ إف النبي صلى السؤاؿ الثاني : ما الحكم في رجل و يشهد أف ال إلو إال اهلل ك أف محمد
اهلل عليو كسلم كاف مرائيا ن ، ككاف يظلم الناس ، كيجور في قسمتو ، كيحابي قرابتو  ػ كإذا كاف مثل ىذا مسلما ن ، 

 فما حد السب الذم يضاد اإليماف من كل كجو ، كالذم يعتبر كفرا ن يخرج بو صاحبو من اإلسبلـ .
/  القائل ألحد ىذه األمور كافره كال يعذر بجهلو ، إذا توافرت في حقو الشركط كانتفت  جواب السؤاؿ الثاني 

  اعدؿعنو الموانع . لكن أرجو أف تفرؽ بين ىذه األلفاظ كقوؿ البدرم : أف كاف ابن عمتك كقوؿ الرجل : 
ـ المذىب ليس الزما ن لذا لم أزكاجو إياه العدؿ إذ ىذه ال تكوف سبا ن إال من باب البلـز كالز  كمناشدةيامحمد ، 

يكفرىم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كما سبق في الوريقات األكلى ػ رسالتو]مهمات كمسائل متفرقات 
 [ ٓػػ  ُكتنبيهات متممات تتعلق بالتكفير[. ] ص : 

عماؿ السؤاؿ الثالث / ما معنى الكفر بما يعبد من دكف اهلل ، كىل يكفي اعتقاد بطبلنو ، مع ظهور أ
 تخالف ذلك  .

 جواب السؤاؿ الثالث /  قد تم بإجابة السؤاؿ الثاني .
 المسألة األكلى : صفة الكفر بالطاغوت

: إف الساجد للصنم كالوثن ك البوذا كالشمس كالمتمسح بالصلباف مؤمنه بالطاغوت كافره باهلل  فنقوؿ الجواب    
قرآف كالسنة كاإلجماع  فمن كافق الكفار في الظاىر مع بقلبو عبادتها كقصد التقرب لها بنص ال كإف لم ينوً 

أثنى على أصنامهم كطواغيتهم حيًكمى عليو بمقتضى ذلك  مخالفتو لهم في الباطن كمدح ما ىم عليو من الكفر أك
إلى الذين أكتوا نصيبان من  ألم تر ) -كإذا كافق الحكم المحل فبل اعتراض على من حكم بالدليل  لقوؿ تعالى :

حاتم عن عكرمة : قاؿ جاء حيي بن أْطب ككعب بن  أبيفقد ركل ابن   (كتاب يؤمنوف بالجبت كالطاغوت...ال
أشرؼ إلى أىل مكة فقالوا :أنتم أىل الكتاب كأىل العلم فأْبركنا عٌنا كعن محمد ، فقالوا : ما أنتم كما محمد 

كنفك العاني كنسقي الحجيج ، كمحمد صنبور فقالوا نحن نصل األرحاـ كننحر الكوماء كنسقي الماء على اللبن 
قطع أرحامنا كاتبعو سراؽ الحجيج من غفار فنحن ْير أـ ىو فقالوا أنتم ْير كأىدل سبيبل : فنزلت اْلية كقاؿ 
اإلماـ المجدد محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل في المسألة الرابعة.ػ كىي أىمها ػ  معنى اإليماف بالجبت 
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] باب ما أصحابها مع بغضها كمعرفة بطبلنها.وضع ىل ىو اعتقاد القلب أك ىو موافقة كالطاغوت في ىذا الم
 جاء أف بعض ىذه األمة يعبد األكثاف[.

لم يكن مكرىان ألف  فعل كفران يكفر بالحاؿ النشراح صدره بذلك ما أف من قاؿ أك كقد أجمع العلماء على    
تردد ىل يكفر كفرى بالحاؿ ككذا تعليق الكفر بأمرو  اؿ ككذا لو]الرضا بالكفر كفر كالعـز على الكفر كفره بالح

إف الذين ارتدكا على أدبارىم )[  كلقولو تعالى : َِِمستقبل كفره بالحاؿ [ قالو صاحب كفاية األْيار:] ص 
 م إسرارىم الكذب كالمخالفة فإذا كاف من كعدأ (...إلى قولو سنطيعكم في بعض األمر كاهلل يعلم إسرارىم 

بالكفر كإف لم يفعلو يكفر كإف عقد النية على المخالفة في الباطن فكيف بمن فعلو كإف اعتقد بطبلنو ،  كأيضا ن 
كاإلرادة ىي عمل القلب كعزمو على الفعل كاإلرادة الجازمة ( يريدكف أف يتحاكموا إلى الطاغوت ) قولو تعالى

إلى الذين نافقوا يقولوف إلْوانهم الذين كفركا من أىل  ألم تر )تستلـز كجود المقدكر عليو ال محالة كقولو تعالى :
رجتم لنخرجن معكم كال نطيع فيكم أحدا ن أبدا* كإف قوتلتم لننصرنكم كاهلل يشهد إنهم لكاذبوف * ئالكتاب ل ن أْي

اطنهم من فقد شهد اهلل على كذبهم كأْبر بب اْلية(ألف أْرجوا ال يخرجوف معهم كألف قوتلوا ال ينصركنهم ...
 إضمار عدـ الخركج معهم كنصرتهم على المؤمنين .

كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية :" فإف أىل الملل متفقوف على أف الرسل جميعهم نهوا عن عبادة اإلصناـ     
ككفركا من يفعل ذلك كأف المؤمن ال يكوف مؤمنا ن حتى يتبرأ من عبادة األصناـ  ككل معبود سول اهلل  كما قاؿ 

لى : ( قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراىيم كالذين معو إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم كمما تعبدكف من دكف تعا
يات ثم قاؿ : فإف اليهود آاهلل كفرنا بكم كبدا بيننا كبينكم العداكة كالبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باهلل كحده) كذكر 

 [ .ُِٖل :  / كالنصارل يكفركف عباد األصناـ "  .] مجموع الفتاك 
كأما [: )ْْٗ] "كفاية األْيار"كقاؿ الشيخ العبلمة أبو بكر محمد الحيسيني الحيصني الشافعي في كتابو     

الكفر بالفعل فكالسجود للصنم كالشمس كالقمر كإلقاء المصحف في القاذكرات كالسحر الذم فيو عبادة 
 تعالى أك بأمره أك كعيده أك قراءىة القرآف على ضرب الشمس ككذا الذبح لؤلصناـ كالسخرياء باسم من أسماء اهلل

 الدؼ...(.
كقاؿ في موضع آْر أثناء كبلمو على كقوع بعض الطوائف في الكفر :" لكن يقع ذلك في طوائف منهم في     

كحده أمور يعلم العامة كالخاصة بل اليهود كالنصارل يعلموف أف محمدا ن بعث بها ككفر من ْالفها مثل عبادة اهلل 
. "  ال شريك لو كنهيو عن عبادة غيره فإف ىذا أظهر شعائر اإلسبلـ ... كىذه ردة عن اإلسبلـ إجماعا ن

عليو :" فقولو رحمو اهلل : بل اليهود كالنصارل يعلموف ذلك ىو كما قاؿ      فقاؿ العبلمة عبد اهلل أبابطين معلقا ن
المسلمين ما يفعل عند ىذه المشاىد  يقولوف إف كاف  فقد سمعنا من غير كاحد و من اليهود أنهم يعيبوف على

 نبيكم أمركم بهذا فليس بنبي كإف كاف نهاكم عنو فقد عصيتموه ". ] االنتصار [
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" اعلم رحمك اهلل تعالى أف أكؿ ما فرض اهلل د بن عبد الوىاب رحمو اهلل تعالى:قاؿ اإلماـ المجدد محمك     
اهلل ،  ف باهلل ... فأما صفة الكفر بالطاغوت : أف تعتقد  بطبلف عبادة غيرعلى ابن آدـ الكفر بالطاغوت كاإليما

[ كقاؿ في موضع آْر:" كمعنى ُْ/ُكتتركها ، كتبغضها ، كتكفر أىلها كتعاديهم ". ] مجموعة التوحيد : 
كتشهد  الكفر بالطاغوت أف تبرأ من كل ما ييعتقد فيو غير اهلل من جني أك أنسي أك شجر أك حجر أك غير ذلك

عليو بالكفر كالضبلؿ كتبغضو كلو كاف أباؾ أك أْاؾ فأما من قاؿ أنا ال أعبد إال اهلل كأنا ال أتعرض السادة 
كالقباب على القبور كأمثاؿ ذلك فهذا كاذب في قوؿ ال إلو إال اهلل كلم يؤمن باهلل كلم يكفر 

 [ ، ُُِ/ ُبالطاغوت".]الدررالسنية:
من  لرحمن بن حسن آؿ الشيخ رحمو اهلل:" أجمع العلماء سلفان يخ عبد اكقاؿ المجدد الثاني الش     لفا ن ْك

يكوف مسلما ن إال بالتجرد من الشرؾ األكبر كالبراءة  الصحابة كالتابعين كاألئمة كجميع أىل السنة : أف المرء ال
/  ُُالسنية :  الدررمنو كممن فعلو كبغضهم كمعاداتهم بحسب الطاقة كالقدرة كإْبلص األعماؿ كلها هلل ".] 

ْٓٓ ]. 
فمن يكفر  لطاغوت ككجوب اجتنابو قاؿ تعالى:"ىذه كلماتو في بياف اكقاؿ العبلمة سليماف بن سحماف:   

فبين تعالى أف المستمسك بالعركة الوثقى ىو  بالطاغوت كيؤمن باهلل فقد استمسك بالعركة الوثقى ال انفصاـ لها 
يجتنب  و على اإليماف باهلل ألنو قد يدعي المدعي أنو يؤمن باهلل كىو الالذم يكفر بالطاغوت كقدـ الكفر ب

كلقد بعثنا في كل أمةو رسوالن أف اعبدكا اهلل كاجتنبوا الطاغوت فمنهم  الطاغوت كتكوف دعواه كاذبة قاؿ تعالى :
طاغوت فمن لم فأْبر أف جميع المرسلين قد بعثوا باجتناب ال من ىدل اهلل كمنهم من حقت عليو الضبللة 

كالذين اجتنبوا الطاغوت أف يعبدكىا كأنابوا إلى اهلل لهم البشرل  يجتنبو فهو مخالف لجميع المرسلين قاؿ تعالى: 
. ففي ىذه اْليات من الحجج على كجوب اجتنابو كجوه كثيرة كالمراد من اجتنابو ىو بغضو كعداكتو بالقلب  

القدرة كمفارقتو فمن ادعى اجتناب الطاغوت كلم يفعل ذلك فما صدؽ  كسبو كتقبيحو باللساف كإزالتو باليد عند
 ." 

 [َِٓ/  ُ] الدرر السنية : 
كفي الحديث :] من قاؿ ال إلو إال اهلل ككفر بما يعبد من دكف اهلل فقد حـر مالو ك دمو كحسابو على اهلل[ ركاه    

 مسلم من حديث طارؽ بن أشيم"
ال إلو إال اهلل فإنو لم يجعل التلفظ بها عاصمان للدـ كالماؿ بل كال معرفة معناىا كىذا من أعظم ما يبين معنى     

ـي مالو كدمو حتى يضيف  شريك لو بل ال يدعو إال اهلل كحده ال مع لفظها بل كال اإلقرار بذلك بل كال كونو ال يىٍحري
يالها من مسألة ما أعظمها كأجلها توقف لم يحـر مالو كدمو ف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دكف اهلل فإف شك أك
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] في  -كيالو من بياف ما أكضحو كحجة ما أقطعها للمنازع " .  قالو اإلماـ المجدد محمد بن عبد الوىاب :
 مسائل الباب السادس من كتاب التوحيد[ .

اف الساب يعتقد أف كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية :" إف سىٌب اهلل أك سىبى رسولو كفره ظاىرا ن كباطنا ن سواء ك    
عن اعتقاده ىذا مذىب الفقهاء كسائر أىل السنة القائلين بأف  لو أك كاف ذاىبل ن ذلك محـر أك كاف مستحبل  ن

 [ِْٗاإليماف قوؿ كعمل".]الصاـر : 
ف ممن علمت نبوتو كقاؿ رحمو اهلل:" فأما إف سب نبيان غير معتقد لنبوتو فإنو يستتاب من ذلك ، إذا كا    

، إف كاف ممن يجهل أنو نبي ؛ فإنو سب محض ، فبل يقبل قولو : إني لم كالسنة، ألف ىذا جحد لنبوتو بالكتاب
 [. ّٖٓأعلم أنو نبي " . ] الصاـر : 

ككبلـ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ىنا أبلغ من قوؿ غيره في الحكم على الجاىل كعاملو بمقتضى الظاىر كما يبينو 
 م أعلم أنو نبي".قولو :" فبل يقبل قولو : إني ل

 المسألة الثانية:األحكاـ يعمل فيها بالظواىر كاهلل يتولى السرائر
كالقاعدة المعركفة أف األحكاـ يعمل فيها بالظواىر كاهلل يتولى السرائر كالظاىر فرعه للباطن كدليل ه عليو كلم     

يل عليو ألبتو فبل تعلق األحكاـ الشرعية سب يكلفنا اهلل بالتنقيب عن الناس كمعرفة ما تنطوم عليو الضمائر إذ ال
يأيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل اهلل فتبينوا كال تقولوا لمن ألقى إليكم  في أمور غير مقدكر عليها قاؿ تعالى: 

، أمر بالتبين ألف األصل ىو الحكم بالظاىر كقاؿ النبي للعباس لما أسر يـو بدر:] أما  السبلـ لست مؤمنا... 
ىرؾ فعلينا كأما سريرتك فإلى اهلل..[ كقاؿ ابن القيم :" كأحكاـ الدنيا فهي جارية على ظاىر األمر". ] طريق ظا

 الهجرتين :الطبقة السابعة عشرة[
كقاؿ الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدم في رده على قوؿ الجزائرم: ) يحاسب عباده     

 –قاؿ رحمو اهلل » إلخ ….إنما األعماؿ بالنيات« ، تصديقان على ما في الحديث : على ما يعتقدكنو على نياتهم 
عبد الرحمن بن محمد :" ال يمنع القوؿ بشرؾ من جعل مع اهلل إلهان آْر،فإف األْذ في الدنيا بالظواىر ، كما دؿ 

لى السرائر كنص العقبلء : على عليو اللفظ صريحان ، كىذه قاعدة معركفة أف األحكاـ يعمل فيها بالظواىر كاهلل يتو 
رضي أف من الحمق المتناىي تكذيب العين ، كتصديق الظن ، فكيف نقبل منك ىذه الدعول ، كقد قاؿ عمر 

:" إف الوحي قد انقطع كإنما نؤاْذكم اْلف بما ظهر لنا ، فمن أظهر لنا ْيران أمناه كقربناه ، كليس لنا من اهلل عنو
سريرتو ، كمن أظهر لنا سوءان لم نؤمنو كلم نصدقو كإف قاؿ إف سريرتو حسنة( ،  سريرتو شيء كاهلل يحاسبو في

 [ ُّٔكعلى ىذا إجماع المسلمين". ] السيف المسلوؿ على عابد الرسوؿ: 
كقاؿ الشيخ عبد اهلل أبا بطين رحمو اهلل:"  كقد ذكر العلماء من أىل كل مذىب أشياء كثيرة ال يمكن حصرىا     

فعاؿ كاالعتقادات أنو يكفر صاحبها ، كلم يقيدكا ذلك بالمعاند. فالمدعي أف مرتكب الكفر من األقواؿ كاأل
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ا أك جاىبل معذكر مخالف للكتاب كالسنة كاإلجماع ببل شك مع أنو ال بد أف  ا أك مخطئنا أك مقلدن متأكالن أك مجتهدن
صلى اهلل عليو سالة محمد ينقض أصلو فلو طرد أصلو كفر ببل ريب كما لو توقف في تكفير من شك في ر 

 .[االنتصار".] كسلم
:" اإليماف كالنفاؽ أصلو في القلب ، كإنما الذم يظهر من القوؿ كالفعل فرعه       كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ن

 لو كدليله عليو ؛ فإذا ظهر من الرجل شئ من ذلك ترتب الحكم عليو فلما أْبر سبحانو أف الذين يلمزكف النبي
كالذين يؤذكنو من المنافقين ثبت أف ذلك دليله على النفاؽ كفرعه لو ، كمعلـو أنو إذا حصل   عليو كسلم صلى اهلل

 [ٔٔفرع الشيء كدليلو حصل أصلو المدلوؿ عليو ، فثبت أنو حيثما كجد ذلك كاف صاحبو منافقان "] الصاـر : 
:" أف اإليماف قوؿ كعملكق     و كتعالى، كالرسالة لعبده األلوىية هلل سبحان ؛ فمن اعتقد الوحدانية فياؿ أيضا ن

الذم ىو حاؿ في القلب يظهر أثره على الجوارح  -، ثم لم يتبع ىذا االعتقاد موجبة من اإلجبلؿ كاإلكراـكرسولو
كاف كجود ذلك االعتقاد كعدمو، ككاف ذلك موجبان   -، بل قارنو االستخفاؼ كالتسفيو كاالزدراء بالقوؿ أك بالفعل

لك االعتقاد ، كمزيل لما فيو من المنفعة كالصبلح ... ىذا فيما بينو كبين اهلل ، كأما في الظاىر فتجرم لفساد ذ
األحكاـ على ما يظهره من القوؿ كالفعل كما تجرد كفر إبليس عن قصد التكذيب بالربوبية ، كإف كاف عدـ ىذا 

: القصد ال ينفعو ، كما ال ينفع من قاؿ : الكفر أف ال يقصد أف ي  [ّٖٕػ ّٕٕكفر ".]الصاـر
 المسألة الثالثة : مبلزمة الظاىر للباطن

فمن ظهر منو شرؾ أكبر كالسجود لغير اهلل من األصناـ كاألكثاف أك البوذا كالشمس كالصلباف فإنو يحكم     
لهذا ينفي اهلل عليو بما ظهر منو ككاف ذلك داالن على انتفاء اإليماف من قلبو النتفاء لوازمو قاؿ شيخ اإلسبلـ:" ك 

اإليماف عمن انتفت عنو لوازمو ، فإف انتفاء البلـز يقتضي انتفاء الملزـك كقولو تعالى :( كلو كانوا يؤمنوف باهلل 
كالنبي كما أنزؿ إليو ما اتخذكىم أكلياء ) ، كقولو : (ال تجد قومان يؤمنوف باهلل كاليـو اْلْر يوادكف من حاد اهلل 

فالظاىر كالباطن متبلزماف ال يكوف الظاىر مستقيمان إال مع استقامة الباطن ، كإذا استقاـ كرسولو ) .اْلية كنحوىا 
أال إف في الجسد مضغة إذا صلحت  ): صلى اهلل عليو كسلمالباطن فبل بد أف  يستقيم الظاىر كلهذا قاؿ النبي 

لمن رآه رضي اهلل عنو عمر . ، كقاؿ (صلح لها سائر الجسد كإذا فسدت فسد لها سائر الجسد أال كىي القلب
يعبث في صبلتو : لو ْشع قلب ىذا لخشعت جوارحو  كفي الحديث:) ال يستقيم إيماف عبد حتى يستقيم 

 [ِّٕ/ُٖلسانو كال يستقيم لسانو حتى يستقيم قلبو"]مجموع الفتاكل:
:" كمن ذبح للشيطاف فيما نقلو عنو الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمهما اهلل  كقاؿ ابن القيم رحمو اهلل    

 .[ْٗٓ/  َُكدعاه ، كاستعاذ بو كقرب إليو ما يحب ، فقد عبده كإف لم يسم ذلك عبادة ". ] الدرر السنية : 
 :( ما يلي ََْْكجاء في فتاكل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء في السؤاؿ الثاني من الفتول رقم )    



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

514 

كاستقبل القبلة بالصبلة كلو سجد لشيخو  صلى اهلل عليو كسلم سالة محمدس: ىناؾ من يقوؿ كل من يتقيد بر     
لم يكفر كلم يسمو مشركا ن حتى قاؿ إف محمد بن عبد الوىاب الذم تكلم في المشركين في ْلودىم في النار 

ة محمد إذا لم يتوبوا قد أْطأ كغلط كقاؿ إف المشركين في ىذه األمة يعذبهم ثم يخرجهم إلى الجنة كقاؿ إف أم
 لم يخلد فيهم أحد في النار .

كسائر ما جاء بو في الشريعة ، إذا سجد بعد ذلك  صلى اهلل عليو كسلم جػ :" كل من آمن برسالة نبينا محمد    
لغير اهلل من كلي ، كصاحب قبر ، أك شيخ طريق يعتبر كافران مرتدان عن اإلسبلـ مشركان مع اهلل غيره في العبادة كلو 

دتين كقت سجوده إلتيانو بما ينقض قولو من سجود لغير اهلل ، لكنو قد يعذر لجهلو فبل تنزؿ بو نطق بالشها
العقوبة حتى يعلم كتقاـ عليو الحجة كيمهل ثبلثة أياـ إعذاران إليو ليراجع نفسو عسى أف يتوب ، فإف أصٌر على 

:)) من بدؿ دينو فاقتلوه (( أْرجو البخارم لمصلى اهلل عليو كسسجوده لغير اهلل بعد البياف قيتل لردتو لقوؿ النبي 
فالبياف كإقامة الحجة لئلعذار إليو قبل إنزاؿ العقوبة ال ليسمى كافران  رضي اهلل عنهما في صحيحو عن ابن عباس

بعد البياف فإنو يسمى كافران بما حدث منو من سجود لغير اهلل أك نذره قربة أك ذبحو شاة مثبل ن لغير اهلل كقد دؿ 
:إف اهلل ال يغفر أف يشرؾ  كتاب كالسنة على أف من مات على الشرؾ ال يغفر لو كيخلد في النار لقولو تعالى  ال

ما كاف للمشركين أف يعمركا مساجد اهلل شاىدين على أنفسهم بالكفر كقولو :  بو كيغفر ما دكف ذلك لمن يشاء
 .[َِِ/   ُاللجنة الدائمة :".   ] فتاكل  أكلئك حبطت أعمالهم كفي النار ىم ْالدكف

 المسألة الرابعة:أف المنزع في التكفير ىو الفعل الظاىر كنفس الناقض
ىنا مسألة عظيمة كىي أف المنزع في التكفير ىو الفعل الظاىر كنفس الناقض ال أمره غامض ال يمكن  كأيضان     

ْارج عن الفعل أك القوؿ الظاىر المحسوس  الوصوؿ إليو كتعليقو باالعتقاد أك إرادة التقرب كالعبادة أك بأمر 
المشاىد كمن ْالف ىذا فقد ْرؽ اإلجماع كنقض االتفاؽ ػػ كما ىو حاؿ صاحب ىذه الورقات ػػ  كجعل 
السجود لؤلصناـ كالشمس كالصلباف أمره غير مؤثره في الكفر كعلى ىذا فقس جميع النواقض كالمكفرات كىذا 

 .كراف عند جميع أىل العلم كاإليمافظاىر البطبلف كفساده معلـو ببل ن
قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية :" أف اعتقاد حلن السٌب  كفر سواء اقترف بو كجود السب أك لم يقترف فإذان ال أثر     

للسبن في التكفير كجودان كعدما ن كإنما المؤثر ىو االعتقاد كىو ْبلؼ ما أجمع عليو العلماء . الوجو الرابع : أنو 
المكفر ىو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدؿ على أف الساٌب مستحل فيجب أف ال يكفر ال سيما  إذا كاف

إنما كنا  إذا قاؿ : )) أنا أعتقد أف ىذا حراـ كإنما أقوؿ غيظان كسفهان  أك عبثان أك لعبان (( كما قاؿ المنافقوف : 
".]الصاـر : نخوض كنلعب ككما إذا قاؿ : إنما قذفت ىذا ككذبت عليو لعبان   [. ْٔٗ -ْٓٗكعبثا ن

رحمو اهلل تعالى:     " ال رىٍيبى أنو البيدَّ أف يكوف لكل صفةن تأثير في الحكم ، كإاٌل فالوصفي العديمي كقاؿ أيضا ن
: مىٍن زىنىى كأىكىلى جيًلدى ثم قد يكوف كٌل صفة مستقلة بالتأثير لو انفردت  التأثير ال يجوز تعليقي الحكم بو، كمن قاؿ
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كصفو تأثيره في البعض   على المجموع كلكل كقد يكوف مجموعي الجزاء مرتبان  ،ا يقاؿ: يقتل ىذا ألنو ميرتد زاف و مك
رى كالَّذينى ال يى  كما قاؿ : ْى ، كقد تكوف تلك الصفاتي متبلزمة كل منها لو فرض تجرُّديهي لكاف ٍدعيوف مىعى اللًَّو إلهان آ

، كعىصىى يضاحا كبيانان للموجب ، كما يقاؿ: كىفىريكا بالٌلو كبرسولواؾ فيذكر إمؤثران على سبيل االستقبلؿ أك االشتر 
إفَّ الًَّذينى يىكفيريكفى بآياًت اللًَّو كيٍقتػيليوفى الٌلو كرسولو ، كقد يكوف بعضها مستلزمان للبعض من غير عكس كما قاؿ : 

 [. ،ْٔػ  ْٓ]الصاـر :     النًَّبيّْينى بًغىٍيًر حىق 
إبطالها من غير  فأعلم أف تصور ىذه المسألة تصورا ن حسنا ن يكفي في اإلماـ محمد بن عبد الوىاب: ؿكقا    

: أف مقتضى قولهم أف الشرؾ باهلل كعبادة األصناـ ال تأثير لها في التكفير ألف دليل ْاص لوجهين: األكؿ
ف لم يعبد األكثاف كاليهود فإذا كاف من اإلنساف إف انتقل عن الملة إلى غيرىا ككذب الرسوؿ كالقرآف فهو كافر كإ

نو مسلم يقوؿ ال إلو إال اهلل كيصلي كيفعل كذا ككذا لم ألانتسب إلى اإلسبلـ ال يكفر إذا أشرؾ الشرؾ األكبر 
يكن للشرؾ كعبادة األكثاف تأثير بل يكوف ذلك كالسواد في الخلقة أك العمى أك العرج فإذا كاف صاحبها يدعي 

م كإف ادعى ملة غيرىا فهو كافر كىذه فضيحة عظيمة كافية في رد ىذا ". ] مفيد المستفيد في  اإلسبلـ فهو مسل
 كفر تارؾ التوحيد [ .

 المسألة الخامسة: األفعاؿ كاأللفاظ الصريحة يجرم حكمها كما تقتضيو
 الكفركإف زعم المتكلم أك الفاعل قصد ما يخالف ظاىرىا كبياف ْطأ من قاؿ ال يكفر إال من قصد     
و كفر مخرج من الملة قاؿ كبعد ىذا نسوؽ األدلة على أف اإلنساف يكفر كإف لم يقصد الكفر إذا صدر من    

     .  (ا كىم يحسبوف أنهم يحسنوف صنعان قل ىل ننبئكم باألْسرين أعماالن الذين ضل سعيهم في الحياة الدني)تعالى:
:) كالصواب من القوؿ في ذلك عندنا أف يقاؿ : إف  اْليةذه  قاؿ ابن جرير الطبرم رحمو اهلل في تفسيره له    

اهلل عز كجل عنى بقولو :( ىل ننبئكم باألْسرين أعماالن) كل عامل عمبلن يحسبو فيو مصيبان كأنو هلل بفعلو ذلك 
ىل مطيع مرض ، كىو بفعلو ذلك هلل مسخط كعن طريق أىل اإليماف لو جائر كالرىابنة كالشمامسة كأمثالهم من أ

 –إلى أف قاؿ  –االجتهاد في ضبللتهم كىم مع ذلك من فعلهم كاجتهادىم باهلل كفره من أىل أٌم دين كانوا  
يقوؿ ىم الذين لم يكن عملهم الذم عملوه في حياتهم الدنيا على (لذين ضل سعيهم في الحياة الدنياا:)كقولو 

، بل على كفر منهم بو كىم ما أمرىم بو ا بغيركذلك أنهم عملو ستقامة، بل كاف على جور كضبللة ىدل كا
يحسبوف أنهم يحسنوف صنعان كىم يظنوف أنهم بفعلهم ذلك هلل مطيعوف ، كفي ما ندب عباده إليو مجتهدكف كىذا 
من أدؿ الدالئل على ْطأ قوؿ من زعم أنو ال يكفر باهلل أحد إال من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيتو 

ذكره أْبر عن ىؤالء الذين كصف صفتهم في ىذه اْلية أف سعيهم الذين سعوا في الدنيا  كذلك أف اهلل تعالى
ذىب ضبلالن كقت كانوا يحسبوف أنهم محسنوف في صنعهم ذلك كأْبر عنهم أنهم ىم الذين كفركا بآيات ربهم 

الء القـو في عملهم كلو أف القوؿ ما قاؿ الذين زعموا أنو ال يكفر باهلل أحد إال من حيث يعلم ، لوجب أف ىؤ 
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الذم أْبر اهلل عنهم أنهم كانوا يحسبوف أنهم يحسنوف صنعو،كانوا مثابين مأجورين عليها ، كلكن القوؿ بخبلؼ 
 عمبلن ".أم  .ما قالوا أنهم باهلل كفرة كأف أعمالهم حابطة كعنى بقولو : أنهم يحسنوف صنعان 

ال ترفعوا أصواتكم فوؽ صوت النبي كال  ):ولو سبحانوسادس: ق:" الدليل الكقاؿ شيخ اإلسبلـ رحمو اهلل    
،  ككجو الداللة أف اهلل سبحانو  (تجهركا لو بالقوؿ كجهر بعضكم لبعض أف تحبط أعمالكم كأنتم ال تشعركف 

نهاىم عن رفع أصواتهم فوؽ صوتو ، كعن الجهر لو كجهر بعضهم لبعض ، ألف ىذا الرفع كالجهر قد يفضي إلى 
احبو ال يشعر ، فإنو علل نهيهم عن الجهر كتركهم لو بطلب سبلمة العمل عن الحبوط كبين أف حبوط العمل كص
، كما قد يفضي إلى حبوط العمل يجب تركو غاية الوجوب جواز حبوط العمل كانعقاد سبب ذلكفيو من المفسدة 

 (ئك حبطت أعمالهم كمن يرتدد منكم عن دينو فيمت كىو كافر فأكل )، كالعمل يحبط بالكفر قاؿ سبحانو :
ككما أف رفع الصوت قد يشتمل على أذل لو ، كاستخفاؼ بو كإف لم يقصد  -كذكر آيات إلى أف قاؿ : -اْلية 

الرافع ذلك ،فإذا كاف األذل كاالستخفاؼ الذم يحصل في سوء األدب من غير قصد صاحبو يكوف كفران ، 
 .[ ٕٖكلى " . ] الصاـر : فاألذل كاالستخفاؼ المقصود كاليمتعٌمد كفهر بطريقة األ

:" كقد قرر الفقهاء -[ ُّْكقاؿ الشيخ عبد اللطيف آؿ الشيخ في كتابو :] منهاج التأسيس كالتقديس:     
كأىل العلم في باب الردة كغيرىا أف األلفاظ الصريحة يجرم حكمها كما تقتضيو كإف زعم المتكلم بها أنو قصد 

 مهم يعرفو كل ممارس ".ما يخالف ظاىرىا . كىذا صريح في كبل
كقاؿ الصنعاني رحمو اهلل ]في تطهير االعتقاد[:" قد صرح الفقهاء في كتب الفقو في باب الردة : أف من     

 تكلم بكلمة الكفر يكفر كإف لم يقصد معناىا ".
:" إذا  في جوابو على عدة مسائل كمنها :" الرابعة –رحمو اهلل   –كقاؿ شيخ اإلسبلـ محمد عبد الوىاب     

: أنو نطق بما ال يعرؼ معناه ، أما كونو ال يعرؼ أنها تكفره  نطق بكلمة الكفر ، كلم يعلم معناىا صريحان كاضحا ن
ظانين صلى اهلل عليو كسلم ،فيكفي فيو قولو تعالى :( ال تعتذركا فقد كفرتم بعد إيمانكم ) فهم يعتذركف من النبي 

 -(كىم يحسبوف أنهم يحسنوف صنعان )لى ىذا كىو يسمع قولو تعالى: أنها ال تكفرىم ، كالعجب ممن يحملها ع
 [ُِٓ/ َُقاؿ أيظن ىؤالء ليسوا كفارا ن ". ] الدرر السنية : -إلى أف

 .... فصل في نقض قولو
كتمسح بالصلباف ألجل أمر دنيوم كالرياسة كالجاه  لأف من سجد لؤلصناـ كطاؼ باألكثاف كذبح للبوذ    

وؼ المبلمة كالعيب أك ْوفا ن من الكفار أك قاؿ عبدتي غير اهلل كاذبا من كالماؿ أك فعل ذل ك مداىنة ن لقومو ْك
 .غير إكراه ال يكفر

[ : إذ الساجد للصليب كاألكثاف من غير أم دافع كالماؿ كنحوه كإكراه ىو ُٕ] ص: قاؿ في الرد األكؿ   
قلبو للمسجود كإال لماذا سجد لو إذ ال أحد يفعل سجود لو كفي مثل ىذه الحالة ال يمكن أف يكوف إال لتعظيم 
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فعبلن إال لدافع . فإف ْلت الدكافع الدنيوية من جلب نفع أك دفع ضر فلم تبق إال الدكافع التعبدية كالتعظيم لها 
كنحو ذلك . كقد سبق نحو ىذا الكبلـ كأف في مثل ىذا يكوف التبلـز بين السجود كالتقرب بالقلب ، ألجل ىذا 

 اإلكراه ( .دْلو 
 : الثاني / السجود الشركي : كىذا على حالتين :ػ [ ُٖكقاؿ في ]ص:   
 السجود التعبدم لغير اهلل كىذا كفر . -ُ
السجود لؤلكثاف كالصليب بدكف أم دافع من ماؿ كنحوه أك احتراـ في حق الصالحين كالعلماء أك إكراه  -ِ

تعظيم ىذا المسجود لو كإال لم سجد لو ؟ إذ ال أحد يفعل فعبلن كىو السجود لو ال إليو . فهذا كفر إذ يلـز منو 
إال لدافع أما إذا ْلت الدكافع فلم يبق إال تعظيمو التعظيم التعبدم . كفي مثل ىذا السجود قرر التبلـز في 

 الكفر بين الباطن كالظاىر كفي مثلو يتصور اإلكراه .
سجود لؤلكثاف أك غيرىا على غير نية التقرب لدافع من كال  –ما عدا الشركي كالبدعي  –السجود المحـر  -ّ

 الدكافع الدنيوية كالماؿ كنحوه كىو السجود إليو ال لو (.
على قوؿ من قاؿ : كلو أف النبي صلى اهلل عليو كسلم لما دعا قومو  ِْ: ] ص:  كقاؿ في الرد األكؿ    [ رآدا ن

وفا ن من المبلمة كالعيب يسجدكف طوعا ن ألكثاف قريش لو بما جاء بو ، لكنهم مداىنة ن لقو  لئلسبلـ كأقركا مهم ْك
، كيذبحوف لها ، كيطوفوف بها كيظهركف تعظيمها كال يصرحوف بالبراءة منها ، فهل كاف يقبل منهم ىذا ، كىل 

 يجوز أف أيكوف أمثاؿ ىؤالء مؤمنوف في الباطن .
 فأجاب بقولو :) كجواب ىذا ما يلي:

نػزاع فهو مبني على نتيجة ىذا البحث فعندؾ أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف ىذا استدالؿ بمورد ال
 يكفرىم كال يقبل منهم كعندم إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ال يكفرىم كيقبل منهم مع كونهم آثمين.

ا لم أسجد لو كال [: ) فمثل ىذا يقوؿ: أيها الناس أن َٓ) الرد الثاني( :ػ] ص :  كقاؿ في مذكرة لو بعنواف    
أراه يستحق شيئا من التعظيم كإنما سجدت من أجل الماؿ ، كدليل ذلك أنو لوال الماؿ لما سجدتي ، بل لو 
تعمدتي السجودى لكن لم أقصده للصنم ، كإنما غاية األمر أنني لما طمعت في  ْلوتي بو لحطمتو ، كأنا كإف ى

ؿ أنني ساجد لو ، فظنو شيء كالواقع شيء آْر ، فلماذا الماؿ سجدتي إلى جهتو ال لو ، كاف ظن صاحب الما
 َتلحوف على أف سجودم لو ال إليو.. ( 

صنم ألجل الماؿ ،  كيدكر معو [ : )  فالخبلصة المعتصرة أف الساجد إلى الِٓ: ] ص: كقاؿ في الرد الثاني   
ن أجل الماؿ . يكفر ألف من استهزأ مى الماؿ لما فعل ساجد إليو ال لو، كأرجو أال تعود كتقوؿ: بلدار كلوال حيث

زئ كقع في أمر : ال أسلم ألبتو أف من حالو كهذا يكوف كالمستهزئ بالدين إذ المستهفهو كافر إذ أقوؿ لك
، كال دليل معك مستقيم يحكم بكفر من فعل مثل ىذا محكـو بكفره بدليل، فهو مضاد لئليماف من كل كجو
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: ) إف الساجد إلى الصنم ال [ ُٕالرد الثاني:] ص :  . كقاؿ فيكجو( يجعلو مضادان لئليماف من كلالفعل ك 
إلى صنم أمامو ، لذاتو يستوم ظاىران في صورتو مع الساجد للصنم على كجو االستحقاؽ ، فلو أف رجبل  ن  سجد 

ػ : سجودم ىذا لو ال إليو ػ فنحن بناءن على  و ػإال اهلل أنو ساجد إليو ال ل ككاقع حالو الذم ال يعلمو كقاؿ ػ كذبا ن
لم يفعل  فهو ػ في الواقع ػ ،لسرائر أمرىا إلى اهللقولو الذم قالو نكفره كإف كاف كاذبان ألنو ليس لنا إال ما أظهر كا

: عبدتي غير اهلل . فمثل ىذا نكفره ، ألنو ليس لنا إال الظاىر ، كإف  الكفر ، كذلك مثل: أف يقوؿ رجل ػ كاذبان ػ
افر ، إذ لم يفعل ذلك ، بل كاف كاذبان ، فمثل ىذا ال نحكم على كفر باطنو ، ال لكونو فعل كاف كاقع حالو غير ك

 الكفر بل لكونو كاذبان في فعل الكفر ( .
[:) فلو أف رجبل ن سجد أماـ صنم ككاقع حالو أنو ساجد لو ال إليو لكفرتو  ٖٕ:]ص :  كقاؿ في الرد الثاني   

 تبين لي أنو كاذب تراجعت عن تكفيره (.،ألنو ليس لي إال الظاىر لكن لو 
[ فيمن:) تعمد السجود للصنم من أجل الماؿ ، كلوال الماؿ لما فعل ،  ٖٗ:ػ] ص :  كقاؿ في الرد الثاني    

 استطاع تحطيمو لحطمو( . لما في قلبو من اعتقاد ذمو كأنو لو
*********************************** 

قد كفاناه اإلماـ محمد بن عبد الوىاب كحفيده الشيخ سليماف بن عبد اهلل رحمهم فالجواب على كل ما تقدـ     
من كفر باهلل من بعد إيمانو إال من أكره )قولو تعالى : عن ىذه المسألة في كبلـ لهما علىاهلل كىو عين جوابنا 
 .(كقلبو مطمئن باإليماف

ره مع كوف قلبو مطمئنان باإليماف كأما غير ىذا فقد كفر قاؿ اإلماـ محمد رحمو اهلل :" لم يعذر اهلل إال من أك    
بعد إيمانو سواءن فعل ْوفان أك مداراة أك مشحة بوطنو أك أىلو أك عشيرتو أك مالو أك فعل على كجو المزاح أك لغير 

 ذلك من األغراض إال المكره ". ] كشف الشبهات [ ،
:" الدليل الرابع عشر قولو تعالى :( من كفر باهلل من بعد كقاؿ الشيخ سليماف بن عبداهلل آؿ الشيخ رحمو اهلل    

فحكم تعالى حكمان ال يبدؿ أف من رجع من دينو إلى الكفر فهو كافر ، سواءن كاف لو عذر ْوفان …إيمانو ) اْلية 
أك أىلو أـ ال كسواءن كفر بباطنو أـ بظاىره دكف باطنو كسواءن كفر بفعالو أك مقالو  أك بأحدىما على نفسو أك ماؿ و

دكف اْلْر ، كسواءن كاف طامعان في دنيا ينالها من المشركين أـ  ال ، فهو كافر على كل حاؿ إال المكره كىو في 
لغتنا المغصوب فإذا أكره اإلنساف على الكفر كقيل لو اكفر كإال قتلناؾ أك ضربناؾ ، أك أْذه المشركوف فضربوه 

موافقتهم في الظاىر بشرط أف يكوف قلبو مطمئنان باإليماف أم ثابتا كلم يمكنو التخلص إال بموافقتهم جاز لو 
 .معتقدا لو كأما إف كافقهم بقلبو فهو كافر كلو كاف مكرىا ". ]حكم مواالة أىل اإلشراؾ[ 

كالعلماء لم يغفلوا ىذا الباب بل بسطوا الكبلـ فيو بما يشفي كيكفي ألف األمر كاقع ال محالة فبل تزاؿ     
في األمة تجرم في كل عصر كمصر من زمن النبي إلى قياـ الساعة كقد عقد الفقهاء من كل مذىب األحداث 
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بابا ن مستقبل كأسموه ) باب حكم المرتد ( كبحثو في أىل القبلة ممن يصدر منو ما يوجب الكفر كالردة من 
قل اإلجماع الذم حكاه الشيخ األقواؿ كاألفعاؿ كاالعتقادات أْذا ن بكتاب اهلل كعمبل بسنة رسولو كقد تقدـ ن
تخرج عما ذكره العلماء كلنتبع  عبد اللطيف ك أبابطين كالصنعاني كغيرىم كأيضا ن موافقة الكافرين في الظاىر ال

ذلك بما ذكره حمد بن عتيق قاؿ رحمو اهلل:" المسألة الثالثة : كىي ما يعذر الرجل بو على موافقة المشركين 
 الموافقة للمشركين لو ثبلث حاالت: إظهارأف  كإظهار الطاعة لهم ، فاعلم

، فينقاد لهم بظاىره كيميل إليهم كيوادىم بباطنو فهذا كافر الحالة األكلى: أف يوافقهم في الظاىر كالباطن    
كلكن من شرح )، كىو ممن قاؿ اهلل تعالى فيو :مكرىان على ذلك أك لم يكن مكرىان ْارج من اإلسبلـ سواءن كاف 

 .(ران فعليهم غضب من اهلل كلهم عذاب عظيمبالكفر صد
الحالة الثانية : أف يوافقهم أك يميل إليهم مع مخالفتهم في الظاىر، فهذا كافر أيضان إذا عمل باإلسبلـ ظاىران     

 عصم مالو كدمو كىو المنافق .
 : الحالة الثالثة : أف يوافقهم في الظاىر مع مخالفتو لهم في الباطن كىو من كجهين    
أحدىما : أف يفعل ذلك لكونو في سلطانهم مع ضربهم كتقييدىم لو ، كيتهددكنو بالقتل فيقولوف لو : إما أف     

لو موافقتهم في الظاىر مع كوف قلبو مطمئنان كما  توافقنا كتظهر االنقياد لنا كإال قتلناؾ ، فإنو كالحالة ىذه يجوز
. (من كفر باهلل من بعد إيمانو إال من أكره كقلبو مطمئن باإليماف ):حين أنزؿ اهلل تعالى رضي اهلل عنو جرل لعمار

. فاْليتاف دلٌتا على الحكم كما نبو على ذلك ابن كثير في تفسير آية (إال أف تتقوا منهم تقاة)، ككما قاؿ تعالى :
 آؿ عمراف .

س في سلطانهم كإنما حملو على الوجو الثاني : أف يوافقهم في الظاىر مع مخالفتو لهم في الباطن ، كىو لي    
ذلك إما طمع في رئاسة أك ماؿ أك مشحة في كطن أك عياؿ أك ْوؼ مما يحدث في الماؿ ، فإنو في ىذه 
الحالة يكوف مرتدان ال تنفعو كراىتو لهم في الباطن كىو ممن قاؿ اهلل فيهم : (ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا 

ـ الكافرين ) . فأْبر أنو لم يحملهم على الكفر الجهل أك بغضهم للدين كال على اْلْرة كأف اهلل ال يهدم القو 
محبة الباطل كإنما ىو أف لهم حظان من حظوظ الدنيا فآثركه على الدين ، ىذا معنى كبلـ شيخ اإلسبلـ محمد بن 

 .عبد الوىاب رحمو اهلل ] سبيل النجاة كالفكاؾ[
ماف قاؿ رحمو اهلل :" ىذه كلمات في بياف الطاغوت ككجوب اجتنابو كأيضا ن ما ذكره العبلمة سليماف بن سح    
كذكر المقاـ الثاني فقاؿ : أف يقاؿ إذا عرفت أف التحاكم إلى الطاغوت كفر ، فقد ذكر اهلل في كتابو أف الكفر  –

الكفر ، فلو اقتتلت كالفتنة : ىي  (كالفتنة أشٌد من القتل )، كقاؿ:  (كالفتنة أكبر من القتل )أكبر من القتل قاؿ :
البادية كالحاضرة حتى يذىبوا لكاف أىوف من أف ينصبوا في األرض طاغوتان يحكم بخبلؼ شريعة اإلسبلـ ، التي 

 .صلى اهلل عليو كسلمبعث اهلل بها رسولو 
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أف تكفر ، كالنزاع إنما يكوف ألجل الدنيا فكيف يجوز لك المقاـ الثالث: أف تقوؿ: إذا كاف ىذا التحاكم كفران     
ألجل ذلك ؟ فإنو ال يؤمن اإلنساف حتى يكوف اهلل كرسولو أحب إليو مما سواىما ، كحتى يكوف الرسوؿ أحب 

. فلو ذىبت دنياؾ كلها لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت ألجلها كلو يو من كلده ككالده كالناس أجمعينإل
يرؾ بين أف تتحاكم إلى الطاغوت ، أك تبذؿ د نياؾ لوجب عليك البذؿ ، كلم يجز لك اضطرؾ مضطر ْك

 .[ َِٓ/ َُالسنية:  المحاكمة إلى الطاغوت . كاهلل أعلم ". ] الدرر
كمن المعلـو أف الردة ال تكوف إال بسبب رغبة أك رىبة أك نحو ذلك من األغراض كجماع ذلك شيئينو ىما 

 .الشهوة كالشبهة
قامعة للعقل ال يقع إال عن شبهة قادحة في القلب أك شهوة االنتقاؿ عن الدين قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية :   
 .[ ّْٕ. ] الصاـر : "

رحمو اهلل تعالى     ػ فإنو إنما يقصد   صلى اهلل عليو كسلم :" من تعمد الكذب عليو ػ أم الرسوؿكقاؿ أيضا ن
لو إف لم يقصد االستهزاء بو ، كاألغراض في الغالب إما ماؿه أك شرؼ كما أ إنما يقصد  سيءف المتحصيل غرض و

إذا لم يقصد مجرد اإلضبلؿ إما الرياسة بنفاذ األمر كحصوؿ التعظيم ، أك تحصيل الشهوات الظاىرة كبالجملة 
، إذ ال يقصد الكفر أحده إال ما شاء اهلل ".   فمن قاؿ أك فعل ما ىو كفره كػىفػىرى كإف لم يقصد أف يكوف كافرا ن

 .[ َِْ] الصاـر :
س بمؤمن رحمو اهلل :" أف من تولى عن طاعة الرسوؿ كأعرض عن حكمو فهو من المنافقين كلي كقاؿ أيضا ن     

)) سمعنا كأطعنا (( فإذا كاف النفاؽ يثبت كيزكؿ اإليماف بمجرد اإلعراض عن حكم كأف المؤمن ىو الذم يقوؿ:
 [ . ٗٔ". ] الصاـر : الرسوؿ كإرادة التحاكم إلى غيره مع أف ىذا ترؾه محض كقد يكوف سببو قوة الشهوة 

فصل :الذبح للجن يفعلو كثير من أىل الجهل كالضبلؿ في البوادم كالبلداف ، كقاؿ الشيخ سعد رحمو اهلل:"    
إذا مرض الشخص أك أصابو جنوف أك داء مزمن ذبحوا عنده كبشان أك غيره ، ك كثير منهم يصرحوف : بأنهم ذبحوا 

ث منو فيذبحوف عنده ذبيحة للجن يقصدكف تخليصو مما أصابو من للجن كيزعموف أف الجن أصابتو بسبب حد
 [ ،َْٔ/َُذلك الداء ".] الدرر السنية: 

:" لو نقدر أف السلطاف ظلم أىل المغرب ظلمان عظيمان في أموالهم كقاؿ الشيخ محمد بن عبد الوىاب    
م ال يدفعونهم إال باستنجاد الفرنج كببلدىم كمع ىذا ْافوا استيبلءىم على ببلدىم ظلمان كعدكانان كرأكا أنه

كعلموا أف الفرنج ال يوافقونهم إال أف يقولوا نحن معكم على دينكم كدنياكم كدينكم ىو الحق كدين السلطاف ىو 
الباطل كتظاىركا بذلك ليبلن كنهاران مع أنهم لم يدْلوا في دين الفرنج كلم يتركوا اإلسبلـ بالفعل لكن لما تظاىركا 

مرادىم دفع الظلم عنهم ىل يشك أحد أنهم مرتدكف في أكبر ما يكوف من الكفر كالردة . إذا صرحوا بما ذكرنا ك 
أف دين السلطاف ىو الباطل مع علمهم أنو حق كصرحوا أف دين الفرنج ىو الصواب كأنو ال يتصور أنهم ال يتيهوف 



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

521 

نهم أىل الزىد كالرىبانية . فتأمل ىذا تأمبلن ألنهم أكثر من المسلمين كألف اهلل أعطاىم من الدنيا شيئان كثيران كأل
جيدان كتأمل ما صدرتم بو األكراؽ من موافقتهم فيما ينقض بو اإلسبلـ كمعرفتكم بالناقض فإذا تحققتموه كأنو 
يكوف بكلمة كلو لم تعتقد كيكوف بفعل كلو لم يتكلم كيكوف في القلب من الحب كالبغض كلو لم يتكلم كلم 

 [ ، ُُٕػ  ُُٔ/  َُمر" . ]الدررالسنية : يعمل تبين لك األ
كلكن أكد أف تفكر فيما تعلم لما اْتلف الناس بعد مقتل عثماف خ محمد بن عبد الوىاب:"كقاؿ الشي    

كبإجماع أىل العلم : أنهم ال يقاؿ فيهم إال الحسنى مع أنهم عثوا في دمائهم كمعلـو أف كبلن من الطائفتين أىل 
من أصحاب علي من أشرؾ بعلي كأجمع  ععتقدة أنها على الحق كاألْرل ظالمة كنبالعراؽ كأىل الشاـ م

الصحابة على كفرىم كردتهم كقتلهم لكن حرقهم علي كابن عباس يرل قتلهم بالسيف . أترل أىل الشاـ لو 
حابة يشك حملهم مخالفة علي على االجتماع بهم كاالعتذار عنهم كالمقاتلة معهم لو امتنعوا أترل أحدان من الص

في كفر من التجأ إليهم ؟ كلو أظهر البراءة من اعتقادىم  كإنما التجأ إليهم كزين مذىبهم ألجل االقتصاص من 
[  ٕٗ/ َُقتلو عثماف ؟ فتفكر في ىذه القضية فإنها ال تبقى شبهة إال على من أراد اهلل فتنتو ". ] الدرر السنية 

، 
كعرؼ أف ما من إلو و إال اهلل ، ال تظن أنك إذا قلت :  ،هلل عليو باإلسبلـيا مىن مىٌن اكأنت كقاؿ رحمو اهلل:     

ىذا ىو الحق ، كأنا تارؾ ما سواه ، لكن ال أتعرض للمشركين ، كال أقوؿ فيهم شيئا ن ، ال تظن : أف ذلك يحصل 
، كما قاؿ أبوؾ لك بو الدْوؿ في اإلسبلـ ، بل : البد من بغضهم ، كبغض من يحبهم ، كمسبتهم ، كمعاداتهم 

إنا برءاء منكم كمما تعبدكف من دكف اهلل كفرنا بكم كبدا بيننا كبينكم العداكة كالبغضاء  )إبراىيم  كالذين معو : 
 (فمن يكفر بالطاغوت كيؤمن باهلل فقد استمسك بالعركة الوثقى)كقاؿ تعالى :  (أبد ن حتى تؤمنوا باهلل كحده 

 كلو يقوؿ رجل : أنا اتبع النبي (كل أمة و رسوال ن أف اعبدكا اهلل كاجتنبوا الطاغوتكلقد بعثنا في  )كقاؿ تعالى :     
كىو على الحق ، لكن : ال أتعرض البلت كالعزل ، كال أتعرض أبا جهل ، كأمثالو ، ما علي   صلى اهلل عليو كسلم

 [ َُٗ/  ِمنهم ، لم يصح إسبلمو ". ] الدرر السنية : 
كبين قريش ؟ ىل ىو عند الممالك   صلى اهلل عليو كسلم فما الذم فرؽ بين رسوؿ اهللكقاؿ في موضعو آْر:"    

أجعل اْللهة إلهان كاحدان إف  :)كالرياسة كالتطاكؿ أك عند ال إلو إال اهلل محمد رسوؿ اهلل فتفرقوا عند ذلك كقالوا
مل كأنهم يقولوف ال إلو إال اهلل أتظن أف قريشان : لو يعلموف أف ىذا الكبلـ مجرد قوؿ ببل ع (ىذا لشيء عجاب

يرضى منهم بذلك كأنو ال يحاربهم كال يكفرىم   صلى اهلل عليو كسلم كينشأكف على دينهم كال يضرىم كأف النبي
كال يقاتلهم أتراىم يتركوف التلفظ ببل إلو إال اهلل كما ىو اعتقادكم أك دين اإلسبلـ لفظ ال إلو إال اهلل كأف من قالها 

/ َُ. كتأثركف عليها حديث جبريل كحديث )) بني اإلسبلـ على ْمسة أركاف (( ] الدرر السنية  فهو المسلم
َُٔ . ] 
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كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية في أثناء رده على من قاؿ :" أف من تكلم بالتكذيب كالجحد كسائر أنواع الكفر     
مؤمنان ، كمن جٌوز ىذا فقد ْلع ربقة من غير إكراه على ذلك فإنو يجوز أف يكوف مع ذلك في نفس األمر 

اإلسبلـ من عنقو... فمن قاؿ كلمة الكفر من غير حاجة عامدا ن لها عالما ن بأنها كلمة كفر فإنو يكفر بذلك 
ظاىرا ن كباطنا ن ]كألنا نجوز [ ػ ىكذا جاء في المطبوع كلعلو] كال نجوز [ ػ  أف يقاؿ : إنو في الباطن يجوز أف 

من كفر باهلل من بعد إيمانو إال من أكره ) ن قاؿ ذلك فقد مرؽ من اإلسبلـ قاؿ سبحانو كتعالى : يكوف مؤمنا ن كم
معلـو أنو لم يرد    (كقلبو مطمئنه باإليماف كلكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضبه من اهلل كلهم عذابه عظيم

قد استثنى من أكره كلم يرد من قاؿ كاعتقد  ىنا بالكفر اعتقاد القلب فقط ، ألف ذلك ال يكره الرجل عليو ، كىو
، ألنو استثنى المكره كىو ال يكره على العقد كالقوؿ ، كإنما يكره على القوؿ فقط ،  فػىعيًلم أنو أراد من تكلم 
بكلمة الكفر فعليو غضبه من اهلل كلو عذاب عظيم كإنو كافر ه بذلك إال من أكره كىو مطمئن ه باإليماف ، كلكن 

، فصار من تكلم بالكفر كافرا ن إال من أكره فقاؿ بلسانو  من شرح ب الكفر صدرا ن من المكرىين فإنو كافر أيضا ن
 [. ََٓكلمة الكفر كقلبو مطمئنه باإليماف" .] الصاـر : 

: أف األدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرؾ باهلل أك صار مع اعلموا كقاؿ الشيخ محمد بن عبد الوىاب:    
ين على الموحدين كلو لم يشرؾ أكثر من أف تحصر من كبلـ اهلل ككبلـ رسولو ككبلـ أىل العلم كلهم . المشرك

كأنا أذكر لكم آية من الكتاب أجمع أىل العلم على تفسيرىا كأنها في المسلمين كأف من فعل ذلك فهو كافر في 
إلى آْر اْلية كفيها :  (كقلبو مطمئن باإليماف من كفر باهلل من بعد إيمانو إال من أكره (أم زماف كاف قاؿ تعالى : 

فإذا كاف العلماء ذكركا : أنها نزلت في الصحابة لما فتنهم أىل   (ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على اْلْرة )
مكة كذكركا : أف الصحابي إذا تكلم بكبلـ الشرؾ بلسانو مع بغضو لذلك كعداكة أىلو لكن ْوفان منهم أنو كافر 

إيمانو فكيف بالموحد في زماننا إذا تكلم في البصرة أك األحساء أك مكة أك غير ذلك ْوفان منهم لكن قبل  بعد
 [ . ٖ/ َُاإلكراه ". ] الدرر السنية 

كقاؿ رحمو اهلل تعالى بعد أف ذكر نواقض اإلسبلـ العشرة المجمع على كفر من فعل أحدىا :" كال فرؽ في     
 هازؿ كالجاد ، كالخائف إال المكره" .جميع ىذه النواقض بين ال

ظاىرا ن فتحصل من جميع ما تقدـ أف اهلل     ألم سبب أك دافع كاف إال المكره  لم يعذر من قاؿ أك فعل كفرا ن
بنص القرآف كاإلجماع ككبلـ العلماء رحمهم اهلل كبعد ىذا يظهر عظم ْطأ صاحب ىذه الورقات كيتضح مخالفتو 

القرآف في غير موضع كما مٌر بنا ككذلك ما ستقف عليو أيها المحب أثناء الرسالة لئلجماع كلنصوص السنة ك 
كفيما ذكر من األدلة ككبلـ العلماء قرة عين للموحدين كشفاء لما في الصدكر من كل شك كريب كما ال يخفى 

 كالهول  ... . على الناقد البصير إذا سلم من األغراض ككاف ممن يطلب الحق بدليلو كعافاه اهلل من التعصب
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 كبالتأكيل أْرلتارة ن في بياف مخالفتو الصريحة لئلجماع بالنقض  فصل
إجابة االعتراض الثاني/ أف يقاؿ : إف اإلجماعات المحكية ما بين أمرين :  -[ :  ُّكقاؿ في الرد األكؿ ]ص: 

جو االستحقاؽ الذم غير ك  أك محمولة على السجود لو على –كما سبق   –إما أنها إجماعات منقوضة مخركمة 
 كىذا الكبلـ ال يعارض مذىب أىل السنة .. ( -كما سيأتي بيانو  –يلـز منو تقرب القلب للوثن 

********************************************************************* 
رؽه إلجماع األمة المحمديةالجواب     من غير مبرر  : ىذه مصادمة للنصوص الشرعية من الكتاب كالسنة ْك

سول الدعول العريضة العارية كاالستحسانات الهابطة بمجرد الظنوف كالتأكيبلت الساقطة الباردة كلكن كما قيل 
آفة العلم الفهم السقيم كىذا تحريفه ظاىر كتفسيره بالمفهـو الباطل  كقد تقدـ نقل اإلجماع في غير موضع 

 .كنعيده ىنا من باب التذكر كاالستصحاب لو
قاؿ اإلماـ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل بعد أف ذكر نواقض اإلسبلـ العشرة :" كال فرؽ في جميع ىذه     

 النواقض بين الهازؿ كالجاد ، كالخائف إال المكره" .
:" كقد قرر الفقهاء -[ ُّْكقاؿ الشيخ عبد اللطيف آؿ الشيخ في كتابو :] منهاج التأسيس كالتقديس:     

كلم بها أنو قصد اب الردة كغيرىا أف األلفاظ الصريحة يجرم حكمها كما تقتضيو كإف زعم المتكأىل العلم في ب
 . كىذا صريح في كبلمهم يعرفو كل ممارس ".ما يخالف ظاىرىا

كقاؿ الصنعاني رحمو اهلل في] تطهير االعتقاد[:" قد صرح الفقهاء في كتب الفقو في باب الردة : أف من     
 يكفر كإف لم يقصد معناىا.تكلم بكلمة الكفر 

: أف اعتقاد حلن السٌب  كفر سواء اقترف بو كجود السب أك لم سبلـ ابن تيمية :" الوجو الثالثكقاؿ شيخ اإل    
يقترف فإذان ال أثر للسبن في التكفير كجودان كعدما ن كإنما المؤثر ىو االعتقاد كىو ْبلؼ ما أجمع عليو العلماء . 

ذا كاف المكفر ىو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدؿ على أف الساٌب مستحل فيجب أف الوجو الرابع : أنو إ
ال يكفر ال سيما إذا قاؿ : )) أنا أعتقد أف ىذا حراـ كإنما أقوؿ غيظان كسفهان  أك عبثان أك لعبان (( كما قاؿ 

 ْٓٗو لعبان كعبثان". ] الصاـر : ككما إذا قاؿ : إنما قذفت ىذا ككذبت علي إنما كنا نخوض كنلعب  المنافقوف : 
- ْٗٔ .] 

كقاؿ الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدم:" ال يمنع القوؿ بشرؾ من جعل مع اهلل إلهان 
آْر،فإف األْذ في الدنيا بالظواىر ، كما دؿ عليو اللفظ صريحان ، كىذه قاعدة معركفة أف األحكاـ يعمل فيها 

ى السرائر كنص العقبلء : على أف من الحمق المتناىي تكذيب العين ، كتصديق الظن ، فكيف بالظواىر كاهلل يتول
:" إف الوحي قد انقطع كإنما نؤاْذكم اْلف بما ظهر لنا ،  رضي اهلل عنو نقبل منك ىذه الدعول ، كقد قاؿ عمر

سريرتو ، كمن أظهر لنا سوءان لم  فمن أظهر لنا ْيران أمناه كقربناه ، كليس لنا من سريرتو شيء كاهلل يحاسبو في
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نؤمنو كلم نصدقو كإف قاؿ إف سريرتو حسنة(،كعلى ىذا إجماع المسلمين".]السيف المسلوؿ على عابد الرسوؿ: 
ُّٔ. ] 

من      لفا ن كقاؿ المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن آؿ الشيخ رحمو اهلل :" أجمع العلماء سلفا ن ْك
يكوف مسلما ن إال بالتجرد من الشرؾ األكبر كالبراءة  ئمة كجميع أىل السنة : أف المرء الالصحابة كالتابعين كاأل

/  ُُمنو كممن فعلو كبغضهم كمعاداتهم بحسب الطاقة كالقدرة كإْبلص األعماؿ كلها هلل ". ] الدررالسنية : 
ْٓٓ ] 

رحمهم اهلل:)كال ريب     إجماع كيحبط األعماؿ  بالكتاب كالسنة ك :أف الكفر ينافي اإليماف ك يبطلو كقاؿ أيضا ن
ككل   -ثم قاؿ-: كمن يكفر باإليماف فقد حبط عملو كىو في اْلْرة من الخاسرين المسلمين ، قاؿ اهلل تعالى

كافر قد أْطأ كالمشركوف ال بد لهم من تأكيبلت ، كيعتقدكف أف شركهم بالصالحين تعظيم لهم كيدفع عنهم ، 
كالذين اتخذكا من دكنو أكلياء ما نعبدىم إال ليقربونا  ال بذلك التأكيل بل قاؿ تعالى : فلم يعذركا بذلك الخطأ ، ك 

ثم ذكر آيات في  - إلى اهلل زلفى إف اهلل يحكم بينهم فيما ىم فيو يختلفوف إف اهلل ال يهدم من ىو كاذب كفار 
كمات ! كالعلماء رحمهم اهلل أين ذىب عقل ىذا عن ىذه اْليات كأمثالها من اْليات المح -ذلك ثم قاؿ :

كذكركا باب حكم المرتد ، كلم يقل أحد منهم : أنو إذا قاؿ كفرنا ، أك فعل كفرنا ،  االستقامةتعالى سلكوا منهج 
كىو ال يعلم أنو يضاد الشهادتين أنو ال يكفر بجهلو . كقد بين اهلل في كتابو أف بعض المشركين جهاؿ مقلدكف 

بجهلهم كما قاؿ تعالى :كمن الناس من يجادؿ في اهلل بغير علم كيتبع كل شيطاف مريد  فلم يرفع عنهم عقاب اهلل
 [  ، ْٕٖ/ ُُ] الدرر السنية:  إلى عذاب السعير  -قولو: إلى -

كقد ذكر العلماء من أىل كل مذىب أشياء كثيرة ال يمكن حصرىا عبد اهلل أبا بطين رحمو اهلل:" كقاؿ الشيخ    
فعاؿ كاالعتقادات أنو يكفر صاحبها ، كلم يقيدكا ذلك بالمعاند. فالمدعي أف مرتكب الكفر من األقواؿ كاأل

ا أك جاىبل معذكر مخالف للكتاب كالسنة كاإلجماع ببل شك مع أنو ال بد أف  ا أك مخطئنا أك مقلدن متأكالن أك مجتهدن
 صلى اهلل عليو كسلم الة محمدينقض أصلو فلو طرد أصلو كفر ببل ريب كما لو توقف في تكفير من شك في رس

 .[االنتصار". ] 
يجتنب الطاغوت كتكوف دعواه   كقاؿ العبلمة سليماف بن سحماف :" قد يدعي المدعي أنو يؤمن باهلل كىو ال    

كلقد بعثنا في كل أمةو رسوالن أف اعبدكا اهلل كاجتنبوا الطاغوت فمنهم من ىدل اهلل كمنهم من  كاذبة قاؿ تعالى :
فأْبر أف جميع المرسلين قد بعثوا باجتناب الطاغوت فمن لم يجتنبو فهو مخالف لجميع  يو الضبللة حقت عل

 [ َُٓ/  َُالمرسلين ". ] الدرر السنية : 
كيقوؿ القاضي عياض : " اعلم أف من استخف بالقرآف ، أك المصحف أك بشئ منو .... فهو كافره عند أىل     

 [. َُٕٔ/ ِػ  َُُُ/  ِ العلم باإلجماع " . ] الشفا :
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صلى اهلل عليو  كقاؿ اإلماـ إسحاؽ بن راىويو:" أجمع المسلموف على أف من سب اهلل أك سب رسوؿ اهلل    
أك دفع شيئا ن مما أنزؿ اهلل عز كجل أك قتل نبيا ن من أنبياء اهلل عز كجل أنو كافر ه بذلك كإف كاف مقرا ن   كسلم

 :  [ّّػ ِّبكل ما أنزؿ اهلل".]الصاـر
رحمو اهلل تعالى :"كمما أجمعوا على تكفيره كحكموا عليو كما حكموا على الجاحد ، فالمؤمن كقاؿ أيضا ن     

الذم آمن بالٌلو تعالى ، كمما جاء من عنده ، ثم قتل نبيان ، أك أعاف على قتلو ، كيقوؿ قتل األنبياء محـر ، فهو  
 كافر .

 [ َّٗ/ِزم :] تعظيم قدر الصبلة لمحمد بن نصر المرك 
لو كافره  كالمتنقص صلى اهلل عليو كسلم :" أجمع العلماء على أف شاتم النبيكقاؿ محمد بن سحنوف القيركاني    

 :  .[ّّػ  ِّكالوعيد جار عليو بعذاب اهلل كحكمو عند األمة القتل كمن شك في كفره كعذابو كفر".]الصاـر
 األصناـلل متفقوف على أف الرسل جميعهم نهوا عن عبادة كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية :" فإف أىل الم    

معبود سول اهلل كما قاؿ  ككفركا من يفعل ذلك.... كأف المؤمن ال يكوف مؤمنا ن حتى يتبرأ من عبادة األصناـ ككل
ف قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراىيم كالذين معو إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم كمما تعبدكف من دك )تعالى :

ثم قاؿ:فإف اليهود  آياتكذكر  (اهلل كفرنا بكم كبدا بيننا كبينكم العداكة كالبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باهلل كحده
 [ . ُِٖ/  ِ] مجموع الفتاكل : لنصارل يكفركف عباد األصناـ ".كا

ساب يعتقد أف ذلك محـر كقاؿ أيضا رحمو اهلل :" إف سىٌب اهلل أك سىبى رسولو كفره ظاىرا ن كباطنا ن سواء كاف ال    
عن اعتقاده ىذا مذىب الفقهاء كسائر أىل السنة القائلين بأف اإليماف قوؿ  لو أك كاف ذاىبل ن أك كاف مستحبل  ن

 :  [ِْٗكعمل".]الصاـر
كقاؿ في موضع آْر:" أف اعتقاد حلن السٌب  كفر سواء اقترف بو كجود السب أك لم يقترف فإذان ال أثر للسبن     

 [.ْٔٗر كجودان كعدما ن كإنما المؤثر ىو االعتقاد كىو ْبلؼ ما أجمع عليو العلماء ".]الصاـر : في التكفي
كبعد ىذا يتبين تهافت قولو:) كىذا الكبلـ ال يعارض مذىب أىل السنة( كما زعم ىذا القائل الذم ال يدرم     

ء شحمة كاهلل المستعاف كعليو التكبلف ما يخرج من رأسو كال يدرم أنو ال يدرم كيظن  كل سوداء تمرة ككل بيضا
في المخاطر كإذا تأمل العاقل ما في  االنزالؽجرأة في ركوب الباطل ك إصرار في  كىذهفأين الدعول من البينة 

ىذا الكبلـ عرؼ قدر ما مٌن اهلل عليو من نعمة العقل فحمد اهلل  كأثنى عليو بما ىو أىلو كسألو المعافاة من ىذه 
يقضي منها األريب العجب كاهلل  المستعاف  كفي ىذا القدر كفاية إف شاء اهلل  لمن  ورطات التي الاألغلوطات كال

 أراد اهلل ىدايتو كأما من  صمم على الباطل  فبل  حيلة  فيو .
 كقد تم المقصود مما أردناه كصلى اهلل على محمد كآلو كصحبو كسلم

 ؼاألحساء ػػ الهفو  ككتبو : أحمد بن حمود الخالدم
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 حامد العلي فيو فائدة كعبرة كرد ىنا حواران كتبو الشيخأك 

 وارػػح
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

يتوسطها شيخ  ،جد الكبيرة فوجد حلقة علم كبيرةأحد المسا ،عليو أثار الطاعة ،دْل شاب يعلو كجهو الحياء    
 حولو الطبلب يكتبوف عنو ما يقوؿك  ،كىو يشرح في أحد الكتب ،يلىا بقلقارب الخمسين من عمره أك تجاكز 

 فوقف على الحلقة فأشار عليو الشيخ بأف يجلس ..
 : لم آتي ألجلس .. فقاؿ الشاب    
 فقاؿ الشيخ : ماذا تريد ..    
 : أريد أف أسألك سؤاالن .. قاؿ الشاب    
 : تفضل أسئل ..كقاؿ ،فقطع الشيخ درسو   
 : ما الحل ؟ .. فقاؿ الشاب    
 فقاؿ الشيخ : أم حل ؟ ..    
كالمآسي كالجراح التي في كل بقاع اإلسبلـ ،  ،فيو من الذؿ كالهواف الذم نعيشو: حل ما نحن قاؿ الشاب    

 كبدأت الحرب الصليبية الجديدة .. ،لصليبيين نزلت في ببلد المسلمينكجموع ا
اهلل عليو كسلم رحمة  صلى ان : اعلم أف اهلل أرسل محمدكت برىة ثم قاؿفس ،فتفاجأ الشيخ بهذا السؤاؿ    

كأف يدفع بالتي ىي  ،غ دينو بالحكمة كالموعظة الحسنةكقد أمره أف يبل ،للعالمين كأعطاه نوران يهدم بو من يشاء
اد طرؽ  و في الدعوة كإيجتفعلينا أف نسير على طريقب أعداءه فيدْلوف في ىذا الدين لكي يكسب قلو  أحسن

 كثيرة إليصاؿ الدين لغير المسلمين ..
 : فأين الجهاد ؟ ..فقاؿ الشاب    
 : الجهاد فريضة كشعيرة من شعائر الدين عظيمة كمن أنكرىا فهو كافر ..قاؿ الشيخ    
 : إذان لماذا ال نجاىد في سبيل اهلل كندفع العدك عن ببلد المسلمين .. قاؿ الشاب    
 كأيضان البد من التكافؤ بيننا كبين أعدائنا .. ،جهادنا الأإذا تحققت بد ،الجهاد لو شركطقاؿ الشيخ : لكن     
دك نو يجب أف يكوف للجهاد شركط إذا كاف الجهاد دفعا للعإمن أىل العلم قاؿ  : ال أعرؼ أحدان قاؿ الشاب    

العدك الصانل الذم يفسد الدين أما شيخ اإلسبلـ بن تيمية رحمو اهلل: بل قاؿ ،الصانل المفسد للدين كالدنيا
 .ليس أكجب بعد األيماف من دفعوكالدنيا 

كحالنا اْلف ىي جهاد دفع كمن كضع الشركط فعليو أف يثبت بالدليل أف جهاد اليـو ليس جهاد دفع ،     
نو يجب أف يكوف بيننا كبين الكفار تكافؤ إثم من قاؿ  ،كضعت اْلف ىي في جهاد الطلب فقطكالشركط التي 
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ف يكن منكم مئة صابرة يغلبوا إقاؿ تعالى: )كعلم أف فيكم ضعفا ف ،يديناىذا القرآف بين أ ؟!في العدد كالعدة
في فئتين آيةه قد كاف لكم بإذف اهلل كاهلل مع الصابرين (( كقاؿ تعالى:))يغلبوا ألفين  ، كإف يكن منكم ألفه  نمئتي

ره من يشاء إف في ذلك لعبرة م العين كاهلل يؤيد بنصأم مثليهم ر هلل كأْرل كافرة يركنهالتقتا فئة تقاتل في سبيل ا
رايا النبي كىذه سإذف اهلل كاهلل مع الصابرين (( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باألبصار (( كقاؿ تعالى:) يألكل

كغيرىا  فهذه بدر كأحد كالخندؽ كمؤتة ،م يتحقق فيها التكافؤ الذم ذكرتكغزكاتو ل،صلى اهلل عليو كسلم 
حنين إذ  كيـوقاؿ تعالى:) ،أحد أسباب الهزيمة في غزكة حنينبل إف الكثرة كانت  ،ال يجب التكافؤ شاىدة أنو

 ،كثقتنا بنصر اهلل لجنده ،العدك باإليماف الذم في صدكرنا عنكم شيئا (( فنحن نقاتل أعجبتكم كثرتكم فلم تغنً 
كإف جندنا لهم الغالبوف (( فمن أين أتت مقولة أنو البد )):تعالى: )) إف تنصركا اهلل ينصركم (( كقاؿ  قاؿ تعالى

 من التكافؤ ..
 كال يوجد لدينا أماكن للتدريب .. ،نحن ال يوجد عندنا أسلحة متطورة: لكن قاؿ الشيخ    
تم كأعدكا لهم ما استطعكاهلل يقوؿ:)) ؟!هاد أف يكوف لدينا أسلحة متطورة: كىل من الضركرم للجبقاؿ الشا    

أمرنا أف نعد للجهاد ما  بل ،م (( فاهلل لم يكلفنا ماال نطيقمن قوة كمن رباط الخيل ترىبوف بو عدك اهلل كعدكك
قمنا فاهلل كفيل بأف ينصرنا إذا  ،رمي الحجارة لعذرنا اهلل في ذلككلو كنا ال نستطيع أف نتدرب إال على  ،نستطيع

 عليو كسلم في بدر بحفنة كنصر النبي صلى اهلل ،و السبلـ بعصاليكاهلل نصر موسى ع ،بما أمرنا بو على أكمل كجو
ثم إذا قمنا بما نستطيع كلم  ،وف عندنا صدؽ كإعداد بما نستطيعالمهم أف يك ،كنصره في الخندؽ بالريح ،تراب

د من داثم كهلل الحمد كل شيء متوفر لك لئلع ، إف شاء نصرنا كإف شاء غير ذلكفالنتيجة بيد اهلل ءنفرط في شي
بل   ان،ال يشترط أف يكوف التدريب جماعيك  ،موجودة فالصحارم كالجباؿ كثيرة كأماكن التدريب ،األسلحة كغيرىا

 يقـو بما أمره اهلل حسب استطاعتو .. كلّّ 
منع الدركس تي ك  ،ا تقوؿ فستتعرض لبلعتقاؿ كالسجنإذا تدربت كاقتنيت السبلح كم قاؿ الشيخ: طيب    

 جهود سنوات .. كتتعطل الدعوة كتضيع
 : من يعتقلك كيسجنك كيمنع الدركس ؟ ..قاؿ الشاب    
 : الحكومة ..فسكت الشيخ قليبلن ثم قاؿ    
 : أم حكومة : ىل ىي الحكومة األمريكية ؟ .. فقاؿ الشاب    
 قاؿ الشيخ : ال بل ىي حكومة بلدنا الذم نحن فيو ..    
 : لماذا ؟ .. قاؿ الشاب    
 : ألنها ال تريد أحدا يتدرب على ىذه األمور .. قاؿ الشيخ    
 : كىل لها طاعة في ىذا األمر .. قاؿ الشاب    
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 قاؿ الشيخ : طاعة كلى األمر كاجبة ..    
 : في غير معصية اهلل .. قاؿ الشاب    
 : نعم في غير معصية اهلل .. قاؿ الشيخ    
 ومة بأمر فمن تطيع ؟ ..كأمرتك الحك ،: إذا أمرؾ اهلل بأمر قاؿ الشاب    
 قاؿ الشيخ : أطيع اهلل ..    
كالحكومة  ،كنهتك الحكومة عنو ،مسألة اإلعداد كقد أمرؾ اهلل بو: إذان لماذا ال تطيع اهلل في  قاؿ الشاب    

 معطلة للجهاد فهي جمعت بين المنع كالتعطيل ..
 كومة على الشباب المتدين ..فسكت الشيخ ، ثم قاؿ : لكن المصلحة تقتضي عدـ إثارة الح    
، أـ أنها تنفذ مخططات الصليبيين في منع الجهاد صبلن، إذا ىم قاموا بما أمر اهلل بو: لماذا تثور أ قاؿ الشاب    

 كتعطيلو ..
 قاؿ الشيخ : ليس لهذا الكبلـ داعي ..    
فهذه الصحف كالمجبلت ، ىو معلن للجميعبل ا األمر ليس سران نخشى من إذاعتو، : ىذ قاؿ الشاب    

 ، فلماذا نخاؼ من إعبلنو ..تفتخر بو أيضا كالقنوات الرسمية كغير الرسمية تجاىر بو بل
كالحفاظ على  ،كاالبتعاد عن أسلوب المواجهة ،أف نسير بخط متوازم مع األحداث قاؿ الشيخ : نحن نحتاج    

كدركس  ،حفيظ القرآفتألمور فستتعطل حلقات فلو أثيرت ىذه ا ،لدعوة التي بنيت منذ سنين طويلةمكتسبات ا
كبهذا نمنع الخير من أمر ال  ،كيمنع الدعاة من إلقاء الخطب ،تغلق التسجيبلت اإلسبلميةك  ،العلم في المساجد

 نعلم ما ىي عاقبتو ..
 : أسمح لي أف أبين لك كل نقطة على حدة .. قاؿ الشاب    
كمخالف  ،يمكن بحاؿ ألنو مخالف لدين اهللمتوازم ، فهذا ال أما قولك : أف نسير مع األحداث في ْط     

ككذلك جعلنا لكل نبي عدكا من قاؿ اهلل تعالى:)) ،ض من المواجهة بين الحق كالباطللسنن اهلل في األر 
: " ن نوفل للنبي صلى اهلل عليو كسلمقاؿ كرقة ب كفي الحديث الصحيح ،رمين ككفى بربك ىاديا كنصيرا ((المج

ة ف إلى الخير كالهدل مع أىل الردو ياء اهلل الداعفبل يمكن أف يسير أكل رجل بمثل ما جئت بو إال عودم " ما جاء
ميعوا قضية الوالء كالبراء كيركف التعايش كيي  ،أف يبيع أىل الخير دينهم لهؤالءإال  ،كالفجور كالفسق كالزندقة بحاؿ

حيث ال كالء كال براء  ،سير بخط متوازم مع األحداثعوة تكىذا ىو الذم يجعل الد ،ةمع أمم الكفر النصراني
كىذا ال أعتقد يقولو مسلم إال من أعمى اهلل  ،كف اهلل كال مفاصلة مع الطواغيتكال جهاد كال نبذ للمعبودات من د

 .بصيرتو
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ألحبلـ بالحق كتسفيهان إذان ما ىي فائدة القرآف إذا لم يكن ىناؾ صدع  ،أما قولك: االبتعاد عن المواجهة    
( اصدع بما تؤمرف يقوؿ لنبيو صلى اهلل عليو كسلم:)كبياف ما ىم فيو من ضبلؿ كاهلل ،كعيب آلهتهم ،الطواغيت

 ،بادة اهلل كحدهكمعلـو أف النبي صلى اهلل عليو كسلم أمر أف يصدع بالتوحيد كأف يأمر قومو بنبذ عبادة األصناـ كع
ْيرج ال ِي فلم  ،بسبب المواجهة كالصدع بالتوحيد ف من ديارىم إالك المهاجر نبي صلى اهلل عليو كسلم ك كلماذا أيِي

 ،لكل من عاب آلهتهم كسفو أحبلمهممنهم الكفار ذلك كلن يرضى الطواغيت إال بالطرد كالسجن كالقتل  يرضى 
كلكن بياف العقيدة الصحيحة في األحداث كعدـ  ،شركطهاكلست أقصد ىنا المواجهة المسلحة فهذه لها 

باطل كتلبيس ألف السكوت رضا بال ،ألذل في سبيل اهلل كالصدع بالحقلرؤكس في التراب كتحمل االخوؼ كدس ا
 كالعلماء ىم أكلى من يصدع بالحق ألنهم ىم كرثة النبوة .. ،على األمة في دينها

يعلموا كلم  ،كأف أىل العلم لم يقرؤكا القرآفكاهلل أني ألعجب   ،الدعوة : كالمحافظة على مكتسباتأما قولك    
كغالب  كبياف بطبلف عبادة األصناـ ،د المكي ككيف كاف يصدع بالتوحيدسيرة النبي صلى اهلل عليو كسلم في العه

ما نزؿ في العهد المكي من القرآف الكريم كاف حوؿ العقيدة كالصبر على الدعوة كتحمل األذل في سبيل اهلل ، 
موسى عليو السبلـ مع فرعوف لبياف منهج الطغاة في  كقد تكررت قصة ،اف سير األنبياء في الصدع بالحقكبي

ثم ألم يكن النبي صلى اهلل عليو  ؟م عقولناحكٌ رؾ طريقو األنبياء كني فكيف نت ،التعامل مع الدعاة كالمصلحين
أف يجعل لو تحت ظبلؿ الكعبة  كىو يقدر على ،لتي مرت عليوكسلم أعلم منكم في كيفية مواجهو األحداث ا

كيدعو صناديد قريش الصادين عن ذكر اهلل كالقامعين  ،ض الطرؼ عن األصناـ حوؿ الكعبةغكي علم  ةحلق
للصالحين كالمؤذين للمؤمنين بالحكمة كتغليب جانب المصلحة كالمحافظة على مكتسبات الدعوة كلم يضطر 

نق بردائو حتى كادت تزىق نفسورب كجهو ككضع سبل الجزكر على ظهره إلى المواجهة حتى ضي  ذب كعي  ،ْك
ر من ربو بالهجرة كالمفاصلة كعند مً أصحابو بصنوؼ العذاب كاألذل كعندما كقفت قوافل الداْلين في اإلسبلـ أي 

 استقراره في المدينة سل السيف على قومو كأرغم أنوفهم ..
كنحافظ كىؤالء الصحابة رضواف اهلل عليهم بعد كفاة النبي صلى اهلل عليو كسلم ىل قالوا نبقى في المدينة     

بل إنهم بعد كفاة النبي صلى اهلل عليو كسلم  !نا مع النبي صلى اهلل عليو كسلمعلى مكتسبات الدعوة كقد جاىد
نا ندعي أنا ككصلوا إلى حدكد الصين كأطراؼ فرنسا فأين نحن منهم إذا ك ،دْلوا أعظم دكلتين في ذلك الوقت

لقد كاف لكم في رسوؿ  كاهلل تعالى يقوؿ:)) ؟!ىذا األمر عهم في كل شيء إال فيأـ أنا نتب ،أتباع السلف الصالح
(( فالذين يرجوف اهلل كاليـو اْلْر كما فيو من نعيم للمتقين ىم لمن كاف يرجو اهلل كاليـو اْلْر اهلل أسوة حسنة

د إْراج العباالذين يضحوف بكل شي في سبيل اهلل كالجهاد في سبيلو كيتحملوف صنوؼ األذل لتبليغ دين اهلل ك 
" يأتي ذ الناس من عذاب اهلل كفي الحديث:كأعظم مكسب للدعوة إنقا ،عبادة اهلل كحدهإلى من عبادة غير اهلل 
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النبي كمعو الرجبلف كيأتي النبي كليس معو أحد " أليس إنقاذ ىذين الرجلين من النار مكسب مع أف الداعي نبي 
 من أمة ذلك النبي المذكور في الحديث ..أم أنو مؤيد بالوحي كلم يسلم غيرىما  ان عادي ان كليس شخص

ثم إف مكتسبات الدعوة ليست بأىم من الصدع بالتوحيد فأم فائدة في شريط أك كتيب أك مجلة ال تذكر     
ائلك باهلل ىل مكتسبات الدعوة ثم إني س ،كتنظيران ال تطبيقان  ،ف دعت إليو فمن طرؼ ْفيإك  ،توحيد اهلل ْالصان 

 !انتكاسو جديدة لمكتسبات الدعوة كالواقع يشهد كل يـو ؟زدياد أـ في تناقصتتحدث عنها في ا التي
إف اهلل لما أمر بالجهاد كاإلعداد كمواجهة طواغيت األرض  :أقوؿ !ع الخير ألمر ال ندرم ما عاقبتو: نمنكقلت    

اهلل ينصر أما النتيجة فبيد  ،هللدنا بالنصر إذا قمنا بأمر اعً كنحن كي  ،كؿ إليو األحداثؤ ست ، يعلم النتيجة مسبقان كما
كالدمار كاألسر كالسجن كالتعذيب  القتل  أف في الجهاد كمواجهة الطواغيت كاهلل يعلم ،من يشاء كيذؿ من يشاء

كإما نرينك كاهلل يقوؿ لنبيو:)) ،ـ بما نستطيعكنحن لسنا مطالبوف بالنتيجة بل مأموركف بالقيا ،كاألمر بيده كحده
حرقوا جميعان كىؤالء أصحاب األْدكد اي  ،ا عليك الببلغ كعلينا الحساب ((نتوفينك فإنم بعض الذم نعدىم أك
فنحن علينا القياـ باألمر كاهلل المتصرؼ بملكو ثم نحن  ،ل اهلل ذلك العذاب فوزان كبيران بالنار لما أمنوا كجع

 موعودكف بإحدل الحسنيين إما النصر أك الشهادة ..
 متحمس كال تدرؾ األمور جيدان .. قاؿ الشيخ : يبدك أنك    
بن  كماذا تقوؿ في حماس عمر ،بالضوابط الشرعية فهو محمود ان : إذا كاف حماسي منضبطقاؿ الشاب    

بي األرقم أْرج حينما قاال للنبي صلى اهلل عليو كسلم كىو في دار األرقم بن أ ،الخطاب كحمزة بن عبد المطلب
 .لنبي صلى اهلل عليو كسلم بينهماكافخرجوا في صفين  ،بنا نطوؼ بالبيت

كلكن الضابط في ذلك ما كافق األدلة الشرعية  ،سيٌدعي أنو مدرؾ لؤلمور كما تدعي فأما إدراؾ األمور فكلّّ     
 ككاف اتقى هلل كأنفع للخلق ..

احة للمنافقين فمن يربي الناس كيعلمهم دينهم إذا ْرجنا كتركنا الس،ادأنت تطالبنا أف نخرج للجهقاؿ الشيخ:    
 كالعلمانيين ؟ ..

: لقد ْرج النبي صلى اهلل عليو كسلم في كثير من غزكاتو كلم يقل كما قلت لمن نترؾ تربية الناس قاؿ الشاب    
اليهود كىم  ككاف فيها أيضان  ،يدأف المدينة في كقتو كانت مليئة بالمنافقين كالمتآمرين على الدين الجد علمان 

اإلسبلـ فهل أنتم أحرص على الدين من النبي صلى اهلل عليو كسلم كالصحابة الكراـ  يحيكوف المؤامرات ضد
كالجهاد متعين  ،دينو ثم أف اهلل حافظه  ؟تقولوف بقوؿ لم يقلو ْير القركففكيف  !كىم أتقى هلل ممن جاء بعدىم

إلسبلـ كا ،المسلمات نتهك أعراض الحرائر منعقل أف تجلس تدرس كاألمة تباد كتقتل كتفي ىذا الوقت كال يي 
كالبلد ىنا مليء بالعلماء كطلبة العلم كديار المسلمين تنتشر فيها البدع  ،جاء لحفظ الضركرات الخمس
 ما كاف تحت االستعمار الشيوعي كال يوجد بها إال القلة من العلماء .. كالخرافات كالشركيات ْصوصان 
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أـ أف التعليم ال يكوف  ان كعلمك فيكوف لك األجر مضاعففلماذا ال تخرج كتعلم الناس ىناؾ كتجاىد بنفسك     
 الدنيا يعلموف الناس أمور دينهم كالصحابة تفرقوا بعد كفاة النبي صلى اهلل عليو كسلم في أطراؼ  ؟إال في بلدؾ

د ر قدـك أكلئك المسلمين لطلب العلم في ببلكمعلـو أنو من المتعذٌ  !أـ أنهم قدكة لنا إال في ىذه كالجهاد
 ،مور دينهم كىذا مشاىد من كاقعهمكأىل تلك الببلد متعطشوف للعلم كمعرفة أ ،حرمين ألسباب ال تخفى عليكال

 فالنفع ىناؾ أعظم كفي ىذه الحالة التعين على العلماء أكجب من غيرىم ..
ب كلكني ال أستطيع أف أذىب ألني مرتبط بدركس كمحاضرات في الجامعة كلي نشاط في مكت قاؿ الشيخ:    

فبذىابي  ،المواقع اإلسبلمية في اإلنترنت كأنا مشرؼ على أحد،الدعوة كأفتي الناس عن طريق الهاتف يوميان 
زلتو في حـر الناس الخير كغيرم يقـو بالجهاد مع علمي بفضل الجهاد كمنٍ للجهاد ستتعطل ىذه األعماؿ كيي 

 .اإلسبلـ
عذار الشرعية المقعدة عن دت في القرآف الكريم من األ: لم أجد في ما ذكرت من األعذار أنها كر قاؿ الشاب    

دعوة في ببلد كتبدأ ال ،كمحاضرات ان ت للجهاد أف تقيم دركسفبإمكانك إذا ذىب كاألمر بسيط جدان ، الجهاد
ثم ىذه حجج من ال يريد الذىاب  ،من بلدؾ التي تعد عليك األنفاس كىناؾ الحرية أعظم ،المسلمين المنكوبة

طيب  ،كالمربي ،فإنو كاف المعلم ،ضل من النبي صلى اهلل عليو كسلمت أفللجهاد فهل أن كإماـ الصبلة ْك
 ،كالمكاتب للملوؾ ،كقائد الجيش ،كالقاضي ،كالداعية ،كعاقد األنكحة ،بين المتخاصمين فاصلالمسجد ، كال

أبي بكر كعمر كىل أنت أفضل من  ،دل داعي الجهاد يكوف في المقدمةكإذا نا ،حجج اليهودكالراد على 
أـ أف سيرتهم  ،وا إلى الوراء كتضحياتهم معركفةكالصحابة الكراـ ، فإنهم إذا سمعوا داعي الجهاد نفركا كلم يلتفت

لماء كىل الع !الحكمة كالمصلحةدعاكل ر بفقط للقراءة كالمتعة كتقطيع األكقات كتسلية شباب الصحوة المخدَّ 
كالصحابة رضي اهلل و النبي صلى اهلل عليو كسلم عنم عن طريق لم يرغب يرغبوف بأنفسهف بهذه األعذار ك ر المتعذّْ 

 بل بذلوا النفس كالنفيس في ىذا الطريق . ،عنهم بأنفسهم
: أنت  -كقد بدأ الغضب عليو كبدأ العرؽ يتصبب من جبينو كىو يرل أنو أحرج أماـ طبلبو -قاؿ الشيخ     

 مجادؿ ..
 : حق أـ باطل ؟ ..قاؿ الشاب    
 من كبلمك أنك تنتقص العلماء كتعيب عليهم القعود .. قاؿ الشيخ : أشتمُّ     

 : معاذ اهلل أف أنتقص العلماء الصادقين المجاىدين المضحين لدينهم .بلهجة الواثق باهلل قاؿ الشاب    
م أما غيره أما قولك أني أنتقص العلماء فليس ألحد قدسية كال عصمة ماعدا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل    

فهو  شرعيان  كمن أْطأ منهم فينظر إف كاف عن اجتهاد منو كلم يخالف نصان  ،أصاب فلو منا االحتراـ كالتقديرفمن 
كترسيخ  ،ة أغراضو كالتلبيس على المسلمينؼ النصوص الشرعية لخدمأما من أْطأ منهم كحرٌ  ،معذكر مأجور
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فهو مثل  ،ه كال كرامةاحة كإقامة الحجة فبل نعمت عينناصبعد الم كأصرٌ  ،األرضحكم الطغاة كالمتجبرين في 
 علماء اليهود الذين يكتموف الحق كىم يعلموف ..

ل للصحابة الكراـ كىم فأين أنت من قوؿ اهلل عز كج ،ب على العلماء القعود عن الجهادأما قولك أني أعي    
اقلتم إلى األرض أرضيتم بالحياة ثٌ اسبيل اهلل  : )) يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفركا فيْير القركف

إال تنفركا يعذبكم عذابان أليمان كيستبدؿ قوما غيركم  ،حياة الدنيا في اْلْرة إال قليلالدنيا من اْلْرة فما متاع ال
 (( فأم الفريقين أحق بالعذاب ىل ىم الذين ْرجوا من ديارىم كىاجركاركه شيئان كاهلل على كل شيء قديركال تض

أـ العلماء الذين تركوا الجهاد  ،رة ىذا الدين من الصحابة الكراـكجاىدكا في سبيل اهلل كبذلوا كل شيء لنص
 ،تلو بلد كىم يركف العدك الصليبي يلتهم ببلد المسلمين بلدان  ؟!ف كرضوا بالحياة الدنيا الفانيةكقعدكا مع الخوال

 ا بها كأف األمر ال يعنيهم إذا سلمت لهم دنياىم ..حتى النصرة باللساف لم يقومو  كىم ال يحركوف ساكنان 
تم للجهاد كليس عندكم علم كأعمالكم ردكد أفعاؿ ْرج ،ذا أنتم أيها المجاىدكف متسرعوف: ىقاؿ الشيخ    

 منكم لم ينجح في حياتو العملية .. ككثيره  ،ىربان من كاقع الحياة
 لم تأتً  ذاين أنت يا صاحب العلم كالمعرفة كالحكمة لماعوف كليس عندنا علم فأ: ىب أننا متسرٌ قاؿ الشاب    

لوضعناكم فوؽ رؤكسنا بشرط أف تأتوا إلينا في  اهلل لو جئت إلينا أنت كالعلماءكك  ؟إلينا كتعلمنا كتقيم لنا الدركس
 نا كأنتم على األرائك ..لمعارؾ كحومة الوغى ال أف تنتقدك ساحات ا

عي أف المجاىدين ليس عندىم أْطاء ، كأنا ال أدٌ األمة ىو من أسباب ىوانهاقيادة  ي أىل العلم عنتخلّْ  إفٌ     
ة كالدفاع عن األعراض كلكن ىي مغمورة في بحر دمائهم التي سالت على األرض لتركم شجرة العقيد

 .المستباحة
كف ما ال يراه نهم ير أف أعمالنا ىي ردكد أفعاؿ فأعماؿ المجاىدين ىم أعلم بها من القاعدين أل :أما قولك     

كىم الذين يقدركف المصالح كالمفاسد في العمل كليس لكل قاعد أف ينتقدىم بحسب ما يرل ىو أنو  ،اْلْركف
كللمعلومية فإف أكثر البحوث الفقيهة في ،المصالح كالتقدير لهم دكف غيرىممفسدة كىي عند المجاىدين من 

يات المجاىدين التي يقوموف بها في كل مكاف ىي ثم إف أكثر عمل ،ل الجهاد ىي من تأليف المجاىدينمسائ
كلو كضعت األمة يدىا في يد  ،فهي جهد المقل ،ن الزحف على باقي ديار المسلمينمحاكلة لصد العدك م

ْي  ،المجاىدين ألمكن كسر شوكة العدك ذؿ المجاىدكف من األمة المتخاذلة أصبحت ضرباتهم تيستنكر كلكن لما 
كىي أيضا انتقاـ إلْواننا  ،ات ىي من أجلها كفي سبيل رفعتهامة أف ىذه الضربكما درت األ ،كيلمزكف بها

 المستضعفين في األرض كمحاكلة تخفيف الضغط عليهم .
فقد غزل صلى اهلل عليو  ؟غزكات النبي صلى اهلل عليو كسلم ىل ىي ردكد أفعاؿ أـ الكقل لي بربك عن     

ألم يكن فعلو صلى اهلل  ،أصحابة كقتلوا منهم سبعين رجبل لقراء منكسلم بني لحياف كعضل كالقارة لما غدركا با
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كرافع بن أبي الحقيق ألنهم  ،ألم يكن قتلو لكعب بن األشرؼ ،لهذه القبائل ألصحابو كتأديبان  عليو كسلم انتقامان 
م فقد أرسل لهم من يقتلهم في بيوته ،ابن األشرؼ بالصحابيات الفاضبلتحرضوا على المسلمين كتشبيب 

أشد في نظرؾ من  ،التغزؿ كالتشبيب ككصف المسلمات فهل ،عن اإلسبلـ كأعراض المسلمات كحصونهم دفاعان 
كقصة قتل النبي صلى اهلل عليو كسلم للعرنيين الذم اْذكا لقاح ! كالقتل كاستباحة ديار المسلمين االغتصاب

 هلل عليو كسلم للدفاع عن أصحابو منو صلى اىي رد فعل  كقتلوا الراعي كسملوا عينيوصلى اهلل عليو كسلم النبي 
ال أف  ،عاؿ أف يأتي بالدليل على حرمتهاكعلى المنكر لهذه األف ،بل إف أغلب الحدكد الشرعية ىي ردكد أفعاؿ

 ،عن بيضة اإلسبلـ بما يستطيعوف فأفعاؿ المجاىدين من قبيل االنتقاـ للمسلمات كالذبّْ  ،ينتقدىا بدكف علم
 ء فهو ْطأ مغفور بإذف اهلل ألننا عملنا الجهد كاألمر هلل من قبل كمن بعد ..كإف أْطأنا في شي

فنعم نحن ىربنا من حياة الذؿ كالخنوع إلى  ،ياة كلم ننجح في حياتنا العمليةأننا ىربنا من كاقع الح :أما قولك    
منها ىي دار قرار أـ دار ربنا عي أنٌا ىكىل ىذه الدنيا التي تدٌ  ،الرفعة كالتعالي عن رغبات النفسحياة العز ك 

كىي سجن المؤمن كجنة  ؟!فهل نرضاىا نحن ألنفسنا ،م يرتضيها لخليلو كصفيو من ْلقوكإذا كاف اهلل ل ؟ارتحاؿ
كأم فرح كسركر  نيا كأف نكوف فيها كعابر السبيلقلل من الدكقد أمرنا حبيبنا صلى اهلل عليو كسلم أف ني  ،الكافر

سومنا سوء العذاب كأننا عبيد على رقابنا كالعدك يصوؿ كيجوؿ في ديار المسلمين كي بهذه الدنيا كالذؿ مضركب
ي الحصوؿ على ميتع الدنيا أـ رغبة في اْلْرة كنعيمها كقد قاؿ ىكىل طموحات المؤمن  ،ال يرفع سوطو عنا ،لو

في سبيل اهلل فيقتل أك يغلب فليقاتل في سبيل اهلل الذين يشركف الحياة الدنيا باْلْرة كمن يقاتل تعالى: ))اهلل 
 فسوؼ نؤتيو أجرا عظيما (( ..

الذم فيو كعندما دؿ اهلل المؤمنين على التجارة لم يدلهم على تجارات الدنيا بل دلهم على طريق الجهاد    
و يا أيها الذين آمنوا ىل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنوف باهلل كرسول)) التجارة مع رب العالمين

كتجاىدكف في سبيل اهلل بأموالكم كأنفسكم ذلكم ْير لكم إف كنتم تعلموف (( فهل الذم يبحث عن الطريق 
من  ىل الهارب من اهلل إليو! من الحياة ان عتبر لم ينجح في حياتو كىاربالذم دؿ اهلل عليو عباده المؤمنين يي 

د من الفاسقين كعٌد ىذه ميتع الدنيا على الجها وامكقد سمى اهلل عز كجل الذين قد ؟!الفاشلين في حياتهم العملية
قل إف كاف أباؤكم كأبنائكم  ت كالمثبطات عن الجهاد قاؿ تعالى:))ف كانت من المباحات من المقعداإالميتع ك 

كإْوانكم كأزكاجكم كعشيرتكم كأمواؿ أقترفتموىا كتجارة تخشوف كسادىا كمساكن ترضونها أحب إليكم من اهلل 
قعد عن في سبيلو فتربصوا حتى يأتي اهلل بأمره كاهلل ال يهدم القـو الفاسقين (( فأم ْير في دنيا تي  كرسولو كجهاد

توراه كأف تكوف ثم أم نجاح تتكلم عنو ىل ىو أف تحصل على الدك ،هادة كالرفعة في الدنيا كاْلْرةالفوز بالش
ينجح في  هم فكم نرل من الناجحين من لمفقل لي بربك ماذا قدـ الناجحوف في دنياىم لدين ؟في كظيفة مرموقة

 ،بل بالتقول ،ق في إطار جميل في مدْل المنزؿعلٌ فالميزاف عند اهلل ليس بشهادة تي  ،التعامل مع رب العلمين
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كالصحابة رضواف اهلل عليهم سطركا  ،طمرين لو أقسم على اهلل ألبره مأشعث أغبر مدفوع باألبواب ذ بٌ كري 
بل بحثوا عن الشهادة الحقيقية كىي دمائهم التي يعبركف بها عن  ،بشهاداتهمئهم كليس المبلحم في التاريخ بدما

 صدقهم مع اهلل ..
 قاؿ الشيخ : ىذا أنتم تبحثوف عن ما يؤيد أفعالكم كتنسوف األدلة األْرل ..    
األدلة التي  ثم ما ىي ؟طار الشرع أـ أنها أصل من أصولو: كىل أفعاؿ المجاىدين ْارجة عن إقاؿ الشاب    

 غفل المجاىدكف عنها ؟ ..
ـك الجماعة كطاعة : أنتم توردكف أحاديث الجهاد كتنسوف أك تتغافلوف عن األحاديث التي تأمر بلز قاؿ الشيخ    

 !كالة األمر
طالبكم ثم نحن ال ن ؟ن كحملنا السيف على أىل اإلسبلـ: ىل ْرجنا نحن عن جماعة المسلميقاؿ الشاب    

بل نقوؿ لكم دافعوا عن أىل اإلسبلـ كذبوا عن أعراض المسلمات كأقيموا الجهاد  ،أىل اإلسبلـ بالخركج على
 حتى ينكف العدك عن ببلد المسلمين ..

 : الذم يبلغنا عنكم أنكم تكفركف العلماء كالحكاـ ..قاؿ الشيخ    
إف جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أف تصيبوا : قولك يحتاج إلى بينو كاهلل يقوؿ : )) يا أيها الذين آمنوا قاؿ الشاب    
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (( فهل ناقل الخبر لكم ثقة ثبت كال أعلم أحدان من أىل الجهاد  قومان 

 يكفر المسلمين ..
 : ال .. إنو يوجد من يكفر المسلمين ..قاؿ الشيخ    
 ب ْطأ أحد أفرادىا كال يعمم الحكم على طائفة بسب ،فهو عدد قليل فالنادر ال حكم لوإف كجد :قاؿ الشاب    

 كعليك أكال أف تثبت ىل ىؤالء من المجاىدين أـ ال ..
 كتتركوف كل أحاديث طاعة كالة األمر .. ،قاؿ الشيخ : أنتم تكفركف الحكاـ    
د ارتدكا بأدلة كثيرة فهم ق ،ف على اإلسبلـ كلم يكفركاو كاـ عليك أكالن أف تثبت أنهم باق: أما الحقاؿ الشاب    

ة على المسلمين كتبديل شرع أك رجمان بالغيب فالمظاىر  ؿ عليهم كذبان حتى ىم قد أثبتوا ردتهم بألسنتهم فلم نتقوٌ 
كمحكمة  ،حاكم إلى األمم المتحدة الكافرةكالت ،ية كضعية في جميع ببلد المسلمينكتشريع أنظمة طاغوت ،اهلل

فالواقع يشهد بكفرىم كارتكاب كاحد مما ذكرت ،كما تركت أكثر مما ذكرت ،زناكإباحة الربا كال ،العدؿ الدكلية
ككسائل إعبلمهم تنضح بما ذكرت  ،كعاقبوا من أنكر عليهم ذلك ،كفرىم فكيف كقد ارتكبوىا جميعان يكفي ل

 كحاشا العلماء الربانيين من ذلك .. ،علماء ال تركف ما ذكرت من الكفركزيادة إال إذا كنتم أيها ال
من  ان بحاكم مسلم كلو كاف جائران كنحن نطيعو فنحن لم نجد حاكم ناتأعة كالة األمر فأما بالنسبة ألحاديث طا    

 كأنتم أنزلتم أحاديث أئمة الجور التي تجب طاعتهم كإف ضرب ظهرؾ ،اليـو تنطبق عليو ىذه األحاديث الحكاـ
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أـ النصيرم بشار  ؟فالذم كضع كتابا يضاىي بو القرآفهل تطيع أنت القذافي  ،كاْذ مالك على الحكاـ المرتدين
األسد أـ العلماني رئيس اليمن كحكاـ الخليج الذين قمعوا أىل الخير كالصبلح كزجوا بهم في السجوف من أجل 

)) كمن يتولهم منكم كاهلل يقوؿ: ،النصارل أكلياء من دكف المؤمنينكعطلوا الجهاد كاتخذكا اليهود ك  ،إرضاء اليهود
في  في إعبلمهم أنهم كقفوا مع أمريكا كالتحالف الصليبي ضد المسلمين و منهم (( كىم يعترفوف يوميان فإن

كفتحوا مطاراتهم كموانئهم  كدعموا ركسيا الملحدة على إْواننا في الشيشاف ،أفغانستاف كالعراؽ كالفلبين
ريحة فيها عندنا من اهلل برىاف أـ أنها فهل ما ذكرت ردة ص ،قواعد الصليبية على أرض اإلسبلـىم كبنوا الءكأجوا

 جور كظلم ..
 فسكت الشيخ كلم يحر جوابان ..   
: إف اإلماـ الذم ذكرت أنو يجب طاعتو يمنع الجهاد كيا ليتو اكتفى بالمنع بل يعاقب كل من قاؿ الشاب   

سفو للرعية كاف قائمان كالحجاج بن يوسف على ظلمو كجوره كع ،اد أك يدعوا إليو بالسجن كالجلدذىب إلى الجه
كقد ْرج عليو جلة من  ؟الطاعة إمامك أـ الحجاج بن يوسففهل أحق ب ،من تخلف عنو ان بالجهاد آمران بو معاقب

كأين الدليل في أنو البد من استئذاف اإلماـ في  ،ثل سعيد بن جبير كالشعبي كغيرىمالعلماء من السلف الصالح م
ف بيعتهم و اـ إال بالجهاد كما أعطاه المسلمفبل إم ،ف اإلماـ معطبل للجهادض عين ككاالجهاد إذا كاف الجهاد فر 

كىذا سلمة بن األكوع  ،م كيقيم لهم أمور دينهم كدنياىمكطاعتهم إال ليدفع عنهم عدكىم كيقسم بينهم فيئه
ذت لنبي صلى اهلل يستأذف اْرج كحده في أثر القـو كلم  لقاح النبي صلى اهلل عليو كسلم رضي اهلل عنو عندما أْي

كىذا أبو بصير رضي اهلل عنو  ،كأكرمو أف أردفو ْلفو على ناقتوبل مدحو النبي صلى اهلل عليو كسلم  عليو كسلم
عندما ىرب من المشركين التجأ إلى الجباؿ على ساحل البحر كبدأ يهاجم قوافل قريش التجارية كلم يستأذف 

كاألمر في ىذا الوقت ال يلـز فيو إذف األماـ كقد قاؿ  ،لوقتو كسلم كىو اإلماـ في ذلك االنبي صلى اهلل علي
 ؟ن عطل الجهاد ككالىى أعداء اهللالفقهاء إذا فوت االستئذاف المقصود فبل يستأذف اإلماـ فكيف االستئذاف ًمن مى 

أمر  كالحكاـ في ىذا الزماف قد جمعوا بين التعطيل كالمنع فهم أحق من تسل عليهم السيوؼ حتى يستقيموا على
 .اهلل
 قاؿ الشيخ : إف الرايات التي تطالبنا أف نذىب للجهاد معها غير كاضحة ..    
)) كليعلم الذين نافقوا كقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل اهلل أك ادفعوا قالوا لو نعلم : قاؿ تعالى:قاؿ الشاب    

ل اهلل كاهلل ىو أعلم بخفايا النفوس كلذلك قتاالن التبعناكم (( فهذه حجة من ال يريد الجهاد كال الخركج في سبي
أنزؿ ىذه اْلية لعلمو أنو سيأتي أقواـ يقولوف مثل مقولة المنافقين السابقين كىل يذبح من ييذبح من البشر في 

)) كإف استنصرككم في الدين فعليكم ضحة إال ألنهم مسلموف كاهلل يقوؿ:الديار التي تزعم أف الراية فيها غير كا
 فرابط النصرة ىو الدين كليس الدـ أك اللوف أك البلد ..النصر (( 
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كالشباب ىم ثركة األمة الحقيقية فكيف  ،ىذه األياـ محرقة كمهلكة للشباب: الذىاب للجهاد في قاؿ الشيخ    
ثم أال  كرمح بل بطائرات كقاذفات كقنابلكالحرب اليـو ليست بسيف  ،أف نزج بالشباب في محارؽ رىيبة تريدنا
ىبوا كي كيوضعوف في أقفاص الحديد كالحيوانات فهل نقوؿ للشباب أذ ،باع الرقيقالمجاىدين يباعوف كما يترل 

 .يكوف مصيركم مثل ىؤالء
ىل إرساؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم  ،: كاهلل إني أعجب منك -من صدره بعد أف زفر زفرة - قاؿ الشاب    

ير القركف محرقلسراياه كفيها صفوة  س فيها فمعلـو لمن عنده مسكو من عقل أف الحرب لي ،ة كمهلكةاألمة ْك
اإلنجيل كالقرآف (( فأْبر وف كعدان عليو حقان في التوراة ك لقتى لوف كيي قتي )) فيى إال القتل كالجراح كاألسر، كاهلل يقوؿ:

 .المجاىدين أنهم إذا أتموا بيعهم لو فإف الثمن ىو قبض أركاحهم كمهجهم بالقتل في سبيل اهلل .
فهل قاؿ النبي  ،رسلهم النبي صلى اهلل عليو كسلمكىذه سرية بئر معونة حيث غيدر بالصحابة كقتلوا كقد أ    

بل بعدىا  ؟للصحابة كصحابتي ىم ثركة األمة صلى اهلل عليو كسلم انتهينا نوقف الجهاد ألف إرساؿ السرايا محرقة
أحاط  ا بمكاف أسمو الرجيعء من صفوة األمة فلما نزلو مباشرة أرسل النبي صلى اهلل عليو كسلم سبعين من القرا

كمعلـو من سيرة  ؟هلل عليو كسلم عن إرساؿ السرايافهل توقف النبي صلى ا ،م الكفار كقتلوىم عن بكرة أبيهمبه
النبي صلى اهلل عليو كسلم كالخلفاء من بعده أنهم ما توقفوا عن الجهاد بسبب ما ذكرت، فكم قتل من الصحابة 

كىذا عمر بن الخطاب رضي  ،د جرح كأدمي كجهو ككسرت رباعيتوكىو ق ؟و كسلمدم النبي صلى اهلل عليبين ي
سهم قائد الجيش أبي اهلل عنو لما أصيب جيشو في معركة الجسر في العراؽ كقد قتل منهم أربعة أالؼ على رأ

يوش تلو الجيوش حتى فتح اهلل كأرمل الج ،ما قلت بل شد العـز كأْذ بالحـزلم يتوقف كيقوؿ ك ،عبيد الثقفي
 على يديو مملكة كسرل ..

ف اليـو أكـر على اهلل من صحابة رسوؿ ك فهل المجاىد ،ىدين يباعوف في األسواؽ كالرقيقأما قولك أف المجا    
فخبيب  ف في أسواؽ مكةايباع ااهلل صلى اهلل عليو كسلم فهذا ْبيب بن عدم كزيد بن الدثنة رضي اهلل عنهم

ليقتلو بأبيو أمية بن  ،ا زيد فقد أشتراه صفواف بن أمية، أمىم يـو بدراأبناء الحارث بن عامر ألنو قتل أبأشتراه 
كقد ْرجوا بهم إلى ْارج حدكد الحـر كقتلوىم ثم صلبوىم على األعواد فماذا تقوؿ ؟ أـ أف القتل  ْلف 

ككيف كصل  ؟سر كتعذيباء كأشبلء كأكىل ىناؾ جهاد بدكف دم؟ ـر على شباب األمة في ىذا الوقتكاألسر مح
أـ كصل إلينا بالدماء  ؟السة النساء كالقعود مع الخوالفل على األرائك كالقصور الفارىة كمجصى كى أى  ؟لنا ىذا الدين

يصة في سبيل اهلل نصرة للحق كالجهاد في سبيلو ..  كاألشبلء كالتضحيات كبذؿ المهج ْر
مح فواهلل إني ألجـز أنو لو كانت الحرب اليـو بالسيف كالر  ف كالرمحالحرب اليـو ليست بالسيأما قولك أف     

أنو ستأتي  كاهلل يـو أفترض الجهاد على األمة علم ،فالوسائل ال تغير الحقائق ،ما ْرجت أنت كمن يقوؿ مقالتك
 موحدين ببذؿكلم يقل ال تجاىدكا إذا لم يكن معكم طائرات كقنابل ذرية بل أمر عباده ال ،ىذه األسلحة الفتاكة
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كلو قلنا  ،ليف الشرعية فهي ثابتة ال تتغيرككل شيء يتغير بتغير الزماف ماعدا التكا ،جهدىم كالنصر بيده سبحانو
ببلد المسلمين  اا الذم يريده األعداء حتى يلتهمو كىذ ،د حتى نملك ىذه األسلحة الفتاكةبمقالتك لعطلنا الجها

كعيلق  ،نتهكت األعراض كاستبيحت الحرماتملك فيو ىذه األسلحة كقد ابلدان تلو بلد كنحن ننتظر اليـو الذم ن
فهل يرضى اهلل بكبلمك كىل ىو حجة لك عند اهلل بتركك للجهاد  ،لى رقاب كثير من أبناء المسلمينالصليب ع

د بل نذىب كنع ،يف كرمح كىم بالطائرات كالقنابلفبل يعقل إذف أف نقاتل الكفار بس ؟كالقعود كالتخذيل عنو
)) كتلك األياـ األياـ بين الناس دكؿ كاهلل يقوؿ:ك  ،األسلحة حتى نحارب أعداء الدين العدة كنتعلم ما نستطيع من

 نداكلها بين الناس (( ..
كالمعارؾ ال تقـو على قوه السبلح بل على قوه العقيدة حتى كلو كانت الطائفتاف المتحاربتاف كافرتين     

أضخم كاألمريكيوف كانوا يمتلكوف  ،التراب كىم شعب كثني جاىل بدائيريكاف في فالفيتناميوف مرغوا أنف األم
كالعهد قريب بالحرب  ،أذياؿ الهزيمة كىم أذلة صاغركف حتى ْرجوا يجركف ،ترسانة أسلحة في ذلك الوقت

، نها األفغانية األكلى ككيف يقـو شعب جاىل أمي بدائي بحرب أعظم دكلة في الثمانينات كيدمركنها كيفككو 
 يتجاكز عددىم سبعة كاألْوة الشيشانيوف يواجهوف مئات اْلالؼ من الجنود الركس كىم ال ،كيجعلونها أذؿ دكلة

كمع ذلك لم يستطع الجيش الركسي القضاء عليهم مع قوتو الحربية الضخمة كىو كل يـو يتكبد  ،آالؼ مجاىد
 الخسائر تلو الخسائر ..

ن ككشمير ككردستاف كإرتيريا كالصوماؿ كأكجادين كبورما كغيرىا كثير يقاكموف كالمجاىدكف في فلسطين كالفلبي    
كالتعلم على أحدث األسلحة موجود في  ،ستطع العدك الكافر القضاء عليهمأعداء اهلل كىم قلة كمع ذلك لم ي

ض الجماعات أف من األسلحة المتطورة بل كصل ببع ان كالمجاىدكف كهلل الحمد اليـو أتقنوا كثير  ،ساحات المعارؾ
ذ من الكفار م كالذم يريد أف يعد العدة ال  ،ن الغنائم كىى كثيرة كهلل الحمدبدأت بتصنيع األسلحة مع ما يْؤ

يجلس مع النساء كيتباكى على كاقع المسلمين بل ينفض عنو غبار الخور كالجبن كيشمر عن ساعد الجد كيلحق 
 ت على صفحات التاريخ ..بركب المجاىدين كيرل بأـ عينيو كيف تسطر البطوال

ثم أيها الشيخ أين عقيدة التوكل كالثقة بنصر اهلل أين اْليات كاألحاديث الدالة على أنو لن يصيبك إال ما      
كتب اهلل لك أـ أنها فقط للتبلكة كالتدريس في حلق العلم كليس لها على أرض الواقع من نصيب أين قولو تعالى 

ب اهلل لنا (( أين قولو تعالى : )) قل لو كنتم قي بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل : )) قل لن يصيبنا إال ما كت
إلى مضاجعهم (( كأين )) أينما تكونوا يدرككم الموت كلو كنتم في بركج مشيده (( كأين قولو تعالى : )) قل إف 

م : " يا غبلـ إني أعلمك  الموت الذم تفركف منو فإنو مبلقيكم (( ، كأين حديث النبي صلى اهلل عليو كسل
 كلمات أحفظ اهلل يحفظك " ..
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، يـو ألقى بنفسو في حديقة الموت كفيها ْمسوف ألف مقاتل قصة البراء بن مالك رضي اهلل عنوثم ألم تقرأ     
فقاتلهم كحده حتى فتح باب الحديقة للصحابة كمع ذلك لم يقتل بل أصيب بعدة إصابات شفي منها بعد مدة 

كىذا ْالد بن الوليد سيف اهلل المسلوؿ ْاض عشرات  ،ى قتل في فتح تستراحات الجهاد حتفعاد إلى س
المعارؾ كلم يقتل بل مات على فراشو كىو يبكي على نفسو أنو لم يمت في ساحات المعارؾ كقاؿ قولتو 

مح ، كىا المشهورة : " لقد ْضت مئة معركة كال يوجد في جسمي موضع شبر إال فيو ضربة بسيف أك طعنة بر 
كلو  ،ى اهلل من أجل العبادات القلبيةفالتوكل عل لبعير فبل نامت أعين الجبناء"أنا أموت على فراشي كما يموت ا

 لم نؤمن بالقضاء كالقدر لم يخرج الواحد منا من بيتو لقضاء حوائجو كطلب رزقو ..
 ا كأضعت كقتنا ..: اذىب عنا فقد عطلت درسن -كقد أْذ منو الغضب كل مأْذ -قاؿ الشيخ     
الجهاد  نقلها للعلماء القاعدين عنا: أسمع كلمتي ك -بصوت مبحوح قد ْنقتو العبرة - قاؿ الشاب    

ذ  ،كاألمجاد ال تسطر باالدعاء ،ف التاريخ ال ييكتب على األرائكإ ،المخذلين بقعودىم غيرىم كالحق ال يْؤ
 يءضتال يكتب إال بدماء الشهداء كال  إف التاريخ ،بلغيةكالبيانات الب ،كالقنوات الفضائية ،بالدعوات السلمية

ىي السلم كإف جماجم الرعيل األكؿ  ،كالحق المسلوب ال يسترجع إال بحد السيف ،صفحاتو إال بالتضحيات
كاهلل ثم كاهلل لن تعود حقوقنا المسلوبة كتيكف أيدم الغزاة عن أعراض المسلمين إال  ،الذم ارتقى عليو الدين

 ،قدامهم يـو احتضنتموىا بأجسادكمكركلوىا بأ ،ذين باعوا الدنيا يـو رغبتم بهاال ،يل اليـوبطاؿ من جبدماء األ
كاهلل لن تثنيهم ترىاتكم كدعواتكم  ،كضحوا بكل شيء يـو بخلتم ،قعدتم كصدقوا مع اهلل يـو كذبتمكنفركا يـو 

كالشجرة ال يقطعها إال أحد  ،رة األمةي ْاصالسلمية كحمبلتكم اإلعبلمية اإلنبطاحة التي ما ىي إال طعنات ف
 أغصانها ..

اتقوا  ،تقوا يومان ترجعوف فيو إلى اهللا ،ف عن الجهاد: اتقوا اهلل في أمة محمدو ف المخذلك أيها العلماء القاعد    
كىل  ،وىاكعن أعماركم بما أفنيتم ،ىل بلغتم دين اهلل كما يحب اهلليومان تسألوف فيو عن علمكم ماذا فعلتم بو ك 

أـ أنو  ا،زنديق كفضحتم دْيبل ان،كقمعتم مرتد ان،كأعنتم مجاىد ان،تم معتديدأْوة لكم في الدين كىل ردنصرتم 
لتوحيد تم سيوفكم على المجاىدين أىل الكسل ،ف لشريعة اهللو ف كالمبدلك ف كالمرتدك سلم منكم الطغاة كالمتجبر 
ليهم بخيلكم كرجلكم كلم كأجلبتم ع،موىم عن قوس كاحدةرميتك  ،أىل العزة كالجهاد ،كالتضحية كالصدؽ مع اهلل

فهبل إذا لم تعينوىم أك تذبوا عن أعراضهم سكتم عنهم كتركتموىم يعملوف في طريقهم يحملوف  تنصفوىم
 أحزانهم في صدكرىم يبذلوف دمائهم لمليكهم ..

ىم ، للدين على طريقهم كال تنتقدك  موففدعوا المجاىدين يقد ،م كما تزعموف تقدموف لهذا الدينكأنتم إف كنت    
دعوىم  ،يغسلوف العار عن أمتهم بأجسادىمك  ،ائهم كيسطركف األمجاد بتضحياتهمدعوىم يكتبوف التاريخ بدم
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دعوىم  ،ح أمتهم بهجرىم للذاتهم كأىليهمدعوىم يمسحوف جرا  ،هم على أكتافهم يبلقوف بها ربهميرحلوف بهموم
 ...كتيجاف الفخار ،كنجـو الدجى ،كمشاعل الهداية ،فهم أمل األمة ،كالقاعدين ينيقيموف الحجة على المتخاذل

رفضوا أف يعيشوا كما تعيش النعم مطأطئي الرؤكس ْانعي دعوىم يكتبوف لؤلجياؿ القادمة قصة رجاؿ     
دمة فهم الذين سيكتبوف التاريخ لؤلجياؿ كيسطركف أحرفو بدمائهم كستترحم عليهم األجياؿ القا ،الرقاب

ف عن ركب العز ك أما العلماء القاعد ،اؿ من األجياؿ السابقة قدكة لهمكتتخذىم قدكة لها كما اتخذكا ىم األبط
فالتاريخ ال يسجل  ،لهم على صفحاتو ان كقد ال يجدكا مكان ،يكتبوف على ىوامش صفحات التاريخكالفخار فس

 بمداده إال قصص األبطاؿ ..
كإف لم تتحركوا اْلف كالعدك على أطراؼ  ،ادـ كىو ال يفرؽ بين عالم كجاىلكإني أقولها لكم إف العدك ق    

كسيبيعكم أنتم كأبنائكم في األسواؽ   ضكم كما سكتم عن أعراض المسلماتببلدكم فسيأتي إليكم كيستبيح أعرا
س ْبر كلي كقد سقطت بغداد كسيسقط غيرىا ،كما تركتم أبناء المسلمين يباعوف للنصارل كلم تحركوا ساكنان 

كما   أك موتوا أذلة صاغرين  ،أعزة كذبوا عن أعراضكم كالرجاؿ كموتوا ،فاستعدكا للتتار الجدد ،التتار عنكم ببعيد
اللهم إني  ،اللهم ىل بلغت فاشهد ،اللهم ىل بلغت ،ا في بغداد يـو سقطت بيد التتارمات العلماء الذين كانو 

الملبسين على الناس دينهم اْلكلين  ،الساكتين عن الحق ،جهادلقاعدين عن الأبرء إليك من ىؤالء المتخاذلين ا
 بآياتك ثمنا قليبل ..

 ،تتسابق العبرات على ْده ،كىو يحمل جراح أمتو في صدره ،دار الشاب كتوجو إلى باب المسجدكاست    
ف يخوف األمة كزادت مرارة األلم أ ،ينو على طريقو المحفوؼ بالمخاطركاأللم يعتصر فؤاده أنو لم يجد من يع

 اىػطريق رفعتها كعزتها .. فيىا ، كيكونوف عقبة ؤ علما
 

 
 تولية الكافر للمسلم

 كالية العراؽ
أعمالنا من يهده اهلل  هلل نحمده كنستعينو كنستهديو كنستغفره كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كمن سيئات الحمد    

كحده ال شريك لو كنشهد أف محمدا عبده كرسولو  اهللفبل مضل لو كمن يضلل فبل ىاد لو كنشهد أف ال الو إال 
 على ىديو إلى يـو الدين . صىلى اهلل عليو كعلى الو كصحبو كمن سار

 أما بعد  .                                                                                
ير الهدم ىدم محمد     كشر األمور محدثاتها ككل محدثة  هلل عليو كسلمصلى ا فإف ْير الكبلـ كبلـ اهلل ْك

 بدعة ككل بدعة ضبللة ككل ضبللة في النار.
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ك من ، لما في ذلفمنهم من منعو :م في صحة تولي الوالية من الكافرينبغي أف يعلم أنو قد اْتلف أىل العل    
لحان كلم يكن  الملك كاف صا عليو السبلـ من الملك بأف ، كأجاب عن تولي يوسفتولي الظالمين بالمعونة لهم

كونو كافران فإف يوسف قد تولى النظر في أمبلكو دكف أعمالو فزالت عنو  ، كعلى افتراضكافران كفرعوف موسى
 التبعة فيو .

جوازىا إذا عمل بالحق  ، فذىب قـو إلىك في جواز الوالية من قبل الظالمكاْتلف ألجل ذلقاؿ الماكردم: )    
بعدلو دافعان لجوره . كذىبت طائفة أْرل إلى  وسف عليو السبلـ تولى من قبل فرعوف ليكوففيما يتواله ، ألف ي

تولي الظالمين كالمعونة لهم كتزكيتهم بتقلد أمرىم ، ك أجابوا عن  حظرىا كالمنع من التعرض لها ، لما فيها من
 السبلـ من قبل فرعوف بجوابين : كالية يوسف عليو

  فرعوف موسى . ف كاف صالحا كإنما الطاغيأحدىما : أف فرعوف يوس    
 (ُْٓكالثاني : أنو نظر في أمبلكو دكف أعمالو . األحكاـ السلطانية ) ص/     
على كفق  أف يكوف مصلحان  :كىناؾ من أىل العلم من أجاز تولي الوالية من الكافر كلكنهم اشترطوا لهذا    

يتدْل في عملو كيوجهو إلى ما يخدـ مصالحو كشهواتو  لكافر، أما إذا كاف االشرع كال يعارضو الكافر في عملو
، فقد تولى ىذه الوالية كاستدلوا بقصة يوسف عليو السبلـ ،من الضرر فبل يجوز تولي ىذه الوالية لما فيو

ًلكى مىكَّنَّ ريعة اهلل دكف أف يعترض عليو أحد، كلذلك قاؿ اهلل تعالى: ))الملك من الحكم بش لئلصبلح كمكنو ا كىكىذى
ا حىٍيثي يىشىاءي((  . هى  لًييوسيفى ًفي اأٍلىٍرًض يػىتىبػىوَّأي ًمنػٍ

ًفيظه عىًليمه (( قاؿ بعض أىل العلم      زىاًئًن اأٍلىٍرًض ًإنّْي حى ْى قاؿ القرطبي في تفسيره عند آية )) قىاؿى اٍجعىٍلًني عىلىى 
يفوض إليو  أنو اف الكافر بشرط أف يعلم، كالسلطرجل الفاضل أف يعمل للرجل الفاجراْلية ما يبيح لل : في ىذه

اجر كشهواتو كفجوره فبل يجوز ، كأما إذا كاف عملو بحسب اْتيار الففي فعل ال يعارضو فيو، فيصلح منو ما شاء
: إف ىذا كاف ليوسف ْاصة ، كاألكؿ أكلى إذا كاف على الشرط الذم كىذا اليـو غير جائز ،ذلك، كقاؿ قـو

 ٕ/ِْٔ-ِّٔ( ، كينظر لبلستزادة : الهداية مع فتح القدير) ٗ/ُِٓسير القرطبي ) تف ذكرناه ، كاهلل أعلم "
 (.ُ/ُُّ( ، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ) ْ/ُٕٕ( تبيين الحقائق ) 

كىو  يستدؿ باْلية القوؿ بالجواز دكف النص على ىذا الشرط الذم يعلم يقينا عدـ تحققو، فكيف يطلق من    
كتأليب الكفار على قتلهم  ن التنازؿ عن تحكيم الشريعة كإظهار العداكة على أىل السنةيرل من ىؤالء المولي

 كاستئصالهم .

يجعل االستدالؿ في غير موضعو كىو أف حاؿ يوسف عليو  ثم يجب التنبو إلى فارؽ جوىرم في المسألة    
تد عليو الملك بسلب أرضو كحرب ، فقد كاف يوسف في غير بلده كلم يع السبلـ مع الملك لم تكن حاؿ قتاؿ

من  ليس كافرا حربيا بل يحكم في أرضو التي استتب لو الحكم فيها ، كلهذا نجد أف من استدؿ كقتل أىلو ، فهو
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في ببلد الكفر ينتفع بها  أىل العلم بوالية يوسف عليو السبلـ ، إنما يستدؿ بها على جواز تولي المسلم كالية
في كاليتو، فمثاؿ قصة يوسف في كاقعنا أف تولي  العدؿ كال يخالف شريعة اهللالمسلموف بشرط أف يقـو المسلم ب

ا كالية لديها  كتعطيو صبلحيات مطلقة. بريطانيا مثبلن مسلمن
، فقتل تاح الببلد كعاث في األرض الفسادفاج ،اؽ الذم جاء الكافر إليو محاربنافأين ىذا من كاقع العر     

 تلكات، كدنس المساجد كالمقدسات الدماء كأتلف األمواؿ كالمم ، كسفكمالمسلمين كشردىم من دكرىم كمدنه
كتآمر  ،مستمران في ىذا اإلفساد كاإلجراـ، كما يزاؿ اض، كعذب المسلمين كالمسلماتكاألعر  كانتهك الحرمات

هم يدافعوف عن أنفسهم كأىلي معو في ىذا عدد من أصحاب المذاىب المنحرفة ، فأعانوه على المسلمين الذين
الحرب قائمة ، كىو في قتاؿ مع المسلمين ، كلهذا لم  كممتلكاتهم ،كمع ذلك لم يستتب لو األمر بعد فما زالت

إال عندما كاجو ىؤالء الذين يقوموف بجهاد الدفع عن دينهم كببلدىم ، فأراد أف  يلجأ المحتل إلى ىؤالء األعواف
 ن أجل ضرب الببلد بعضها ببعض .ىؤالء في الواجهة لكي يدفع عن جنده القتل ، كم يجعل

الواجهة  ىذا االستدالؿ يلغى معنى االحتبلؿ كاالستعمار فيستطيع أم محتل أف يضع بعض عمبلئو في إف    
ىذه الفتول، كىل سنقوؿ نفس  كيأمر الشعب بالسمع كالطاعة لهم كيبقى احتبللو للبلد محفوظنا مصاننا بمثل

فلسطينية فهل سنأمر الفلسطينيين بالسمع كالطاعة لها  ء بتكوين حكومةالمقولة لو أف شاركف أمر بعض العمبل
 في المنشط كالمكره كعلى أثرة عليهم؟!

 كما أف الرد على من استدؿ بقصة يوسف على مشركعية حكومة نصبها المحتل :    
رافضي ْائن فإف  أف يوسف عليو السبلـ نبي كريم مؤيد من اهلل فبل يمكن أف يقارف برجل عادم فضبل عن    

مأمور بقتاؿ ، لم يعتد عليو الملك كلم  يوسف عليو السبلـ كاف عبدان أسيران مسجونا كحيدان في بلد غير بلده كغير
ولو ليحكم بشريعة اهلل يسلب أرضو كيقتل أىلو كينتهك عرضو ثم كاله كيفما    الملك لثبوت صبلحو كعلمو ْك

ا كما قاؿ تعالى شاء دكف سلطاف من أحد عليو هى حىٍيثي يىشىاءي  : )) كىكىذىًلكى مىكَّنَّا لًييوسيفى ًفي اأٍلىٍرًض يػىتىبػىوَّأي ًمنػٍ
ًتنىا مىٍن نىشىاءي كىال نيًضيعي أىٍجرى   ( .ٔٓاٍلميٍحًسًنينى(( )يوسف: نيًصيبي ًبرىٍحمى

اهلل تعالى ، ليحكم العليا فيما تحت يده ، بتمكين  فاْلية تبين أف اهلل تعالى مكن لو في األرض ، فلو اليد    
ىذا التمكين رحمة من اهلل ، كأنو كاف في ذلك من المحسنين. كأم أمر أعظم  بالشرع كالعدؿ كاإلحساف ، كأف

 في األرض ؟ من التمكين
 دماء . فأقاـ يوسف عليو السبلـ العدؿ كحكم بالقسط كلم يكن ثمة قتاؿ كحرب كال    
كالية عبلكم ؛ فإف جيش  فعجيب أف يأتي من يستدؿ باْلية على مشركعية كأما الحالة التي عليها العراؽ اليـو    

سبحانو بقتالهم   الكفار مستكبر أىلك الحرث كالنسل كتعاكف معو الخونة ك متاجرك األعراض ، فهؤالء أمر اهلل
ا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا لىًقيتيمي  تػيوىلُّوىيمي  الًَّذينى كىفىريكا زىٍحفان فىبل كدفعهم كحـر الفرار من إمامهم فقاؿ تعالى : )) يىا أىيػُّهى
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اللًَّو كىمىٍأكىاهي جىهىنَّمي كىبًٍئسى  ميتىحىرّْفان ًلًقتىاؿو أىٍك ميتىحىيّْزان ًإلىى ًفئىةو فػىقىٍد بىاءى ًبغىضىبو ًمنى  اأٍلىٍدبىار * كىمىٍن يػيوىلًّْهٍم يػىٍومىًئذو ديبػيرىهي ًإالَّ 
(( )ألنفاؿ:  (ُٔ-ُٓاٍلمىًصيري

ىو حاؿ العراؽ  البعض قد نقل نقوالت عن العلماء السابقين كىي ليست لها عبلقة من قريب أك بعيد مما إف    
الكافر ( رجبلن مسلمان في كالية فهل  اليـو ألنها تتكلم عن تولية حاكم ظالم أك كافر في دكلتو ) أم دكلة ذلك

أك غيرىا ىل يجوز للمسلم أف يعمل لدل تلك الحكومة فرنسا  يجوز أـ ال ؟ يعني يعطيو كالية في أمريكا مثبل أك
لجيش كافر اجتاح ديار المسلمين كىم في جهاد معو كأراد أف ينصب عليهم عميبل لو  الكافرة؟كلم يتعرضوا البتة

يخالفو على قتالو  ليوقف جهادىم ألنهم متفقوف بداىة كباإلجماع الذم ال يعرؼ أحد في تأريخ اإلسبلـ عليهم
للحكم شريعة اهلل ؟ كىل أقاموا العدؿ  ل ما يمكن من الوسائل، ثم نقوؿ ىل طبق ىؤالء المنىصبوفكدفعو بك

أكامرىم كحتى كبلمهم أـ أنهم يعملوف كيتكلموف بأمر من  كالقسط ؟ كىل ىؤالء المنصبوف للحكم مستقلوف في
 اعتقد أف الثاني ىو الجواب عند كل ذم بصيرة . أسيادىم الذين نصبوىم ؟؟

الصليبيوف كالصهاينة ، لتحارب المجاىدين الذين يريدكف طرد المحتل  فأين ىذا من حكومة احتبلؿ مكن لها    
الظالمين ثم ىذه  كلتقيم أحكاـ الطاغوت ، كىي في عملها تسعى في ببلد اإلسبلـ سعي الكافرين من ببلدىم ،

يستعملها ليمتطى ظهرىا ، ليحقق ىدؼ  االحكومات التي ينصبها المحتل ، دمية لم ييمكن لها المحتل، كإنم
 الكفار في ببلد اإلسبلـ .

 
 للشيخ الخضير تول مهمة كنافعةف

العراؽ كتونس  : نحن مجموعة من طلبة العلم من بلداف شتى منفظو اهللح الخضير فضيلة الشيخ علي    
يقوؿ يحـر مخالفتو كيوجب اتباع فبعضهم  كفلسطين كاليمن حصل بيننا نقاش حاد في مسالة إذا أمر الحاكم بأمر

الدليل كينسبوف إليكم قوال في ىذه المسالة كىم من طبلبكم ،  مذىب الحاكم ، كبعضهم يقوؿ بل يجب اتباع
شينا من الفرقة كالتباغض . كاتفقنا أف نرفع إليكم األمر كلذا فإننا نسألك باهلل كلقد طاؿ النقاش بيننا أيها  ْك

ذكركا عن الشيخ حمود العقبلء  ه المسالة ، كاتق اهلل في كتماف ىذا األمر ؟ كما أنهمالشيخ أف تبين الحق في ىذ
 بوجوب الجهاد كالقنوات بدكف إذف الحاكم ؟ رحمو اهلل انو ال يرل التقيد بفتول الحاكم كقد أفتى

 ......الجػػػواب.......                                            
مػن الكتمػاف كنظػرا لحػاجتكم كدفعػا للشػقاؽ بيػنكم ثػم بيانػا كتوضػيحا لغيػركم  ا بػاهلل كحػػذرتنامػا داـ أنػك سػألتن    

الشػعيبي  فإننػا نجيػب إف شػاء اهلل علػى ىػذا السػؤاؿ كىػو رأينػا كرأم شػيخنا العبلمػة حمػود بػن عقػبلء كإبػراء للذمػة
نقوؿ اإلجمػاع عػن ابػن تيميػة  ل منبل المسألة إجماعية كما سوؼ تر  ،رحمو اهلل رحمة كاسعة كأسكنو فسيح جناتو

 لؤلدلة فنقوؿ كباهلل التوفيق. كغيره في أنو ال يجوز إلزاـ الناس بمذىب الحاكم المخالف
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د كعلى آلو كصحبو أجمعين، األنبياء كالمرسلين نبينا محم الحمد هلل رب العالمين كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ
 كبعد،

 بنا أف نذكر مقدمة تبين مقصودنا في ىذه الرسالة ، ثم نعرؼ السردىذا السؤاؿ يحسن  قبل اإلجابة على    

  التاريخي كالواقعي في ىذه المسألة ثم نعرج على اإلجابة .
 المقدمة                                                          

 كإجابتنا ىنا المقصود منها الرد على طائفتين :    
الحكاـ المخالف للنصوص الصريحة ، كعاقب على ذلك كسجن كمنع من  ذىبػ على من أكجب اتباع م 1

  الخير كنحوه لمن ْالف مذىب الحاكم . اإلفتاء كالتعليم كنشر
يوجبوف اتباع أىواء الحكاـ ، ألف الحاكم إذا اْتار شيئا ألنو ييوافق  ػ كأيضا الرد على الغبلة في الحكاـ الذين 2

تفسيره أك  كافق الحق ، كالذم يفسر القرآف أك يفتى عن جهل ثم يوافق الحق فييجوز أصبل كلو  ىواه فهذا ال
كمن الغبلة جماعة أيضا تيوجب اتباع  فيتياه فإنو آثم كضاؿ كمنحرؼ كعلى غير سبيل المؤمنين ، كإف كافق الحق .

الدين كأمثاؿ ذلك عن المنكر كالصدع بالحق كالقياـ بهذا  الحكاـ المعطلة للجهاد كاألمر بالمعركؼ كالنهي
  التعطيل . فيوجبوف اتباعهم على ىذا

العصرانيين كاالنهزاميين ، ألنهم التقوا مع  كسوؼ نزيدكم فائدة في تضمين ردنا ىذا إف شاء اهلل الرد على    
  باألحكاـ الشرعية . الحكاـ في اتباع الهول في األْذ

األمور بالكتاب كالسنة فما كافقها فهو  حتمية ربط كمن أىدافنا في ىذه الرسالة أيضا أف نشرح كنبين     
 أك الحاكم . المقبوؿ كما ْالفها فيرد كلو كاف قوؿ العالم

 : ك الناحية الواقعية كفيو ذكر الناحية الشرعية ض التاريخي كالواقعي لهذا التيارالعر     
الدين الظاىرة بالحكاـ كباإلماـ في  كشعائر نحن اليـو أماـ تيار جديد كىو ربط األحكاـ كالحقوؽ الشرعية    

تخالف الشريعة فيؤدم إلى تعطيل ىذه الشعائر أك جعلها أداة  الوقت الذم لهؤالء األئمة كالحكاـ توجهات
  السياسة تابعة للدين أصبح العكس حتى قاؿ بعضهم الدين يخدـ السياسة . للسياسة فبدؿ أف تكوف

ابن تيمية  مويين عند بعض رعايا بني أمية كعند الرافضة ، كلذا أنكرظهور ىذا التيار في عصر األ فإف أكؿ   
الشاـ كانوا يركف الطاعة المطلقة لئلماـ  ( على طائفة من أىل ْٕٖ/  ّرحمو اهلل ) كما في منهاج السنة النبوية 

إف ذلك يوجب الذين كانوا يوجبوف طاعة أئمتهم طاعة مطلقا كيقولوف  فذكر أنو موجود في بعض رعايا بني أمية
ذنب لهم فيما  يعتقدكف أف طاعة األئمة كاجبة في كل شيء كأف اإلماـ ال يؤاْذه اهلل بذنب كأنو ال النجاة ، ككانوا

ذكر ذلك في رده على الرافضة الذين  أطاعوا فيو اإلماـ اىػ ) بتصرؼ قليل غير مخل ( كرد أيضا على الرافضة
 الطائفتين مخطئ كأف ْطأ الرافضة أعظم . كبليركف ألئمتهم الطاعة المطلقة ، كذكر أف  
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عصر ابن تيمية رحمو اهلل فقاكمو كسجن من أجل مقاكمتو عدة مرات  ككجد ىذا التيار كىذا التوجو أيضا في     
يخضع لمذىب الحكاـ المخالف للشريعة سواء أكاف الحكاـ علماء ضبلؿ أك أمراء ضبلؿ  ككانوا يريدكف منو أف

فبعد تأليفو لرسالة  بلث رسائل سوؼ ننقلها باْتصار كما في الفتاكل ، كفي الفتاكل الكبرل ،كقد ألف فيهم ث ،
لما سجنوه على فتياه في منع السفر لمجرد  العقيدة الواسطية عاقبوه عليها بالسجن كالطرد ، كألف رسالة أْرل

تعالى ، سوؼ ننقلها إف شاء اهلل بنصها في مسائل األسماء كالصفات هلل  زيارة القبور ، كرسالة لما منعوه أف يفتى
  .مع اْتصار قليل

 كحدىا . كقاكمهم بعده تلميذه ابن القيم ، ككل من عظم األدلة كرأل كجوب االنقياد لها    
لما قاـ هلل يقيم الحدكد  ثم عادكا للظهور بشكل فردم في عصر الشيخ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل    

كقالوا لو ال يجوز فعلك ألنو لم يأذف لك اإلماـ فرد  كر عليو بعض العلماء المعاصرين لوكالشعائر الظاىرة ، أن
: كال يعرؼ أف أحدا من العلماء ذكر أف شيئا من األحكاـ ال يصح  ْْٓص عليهم كقاؿ في كتاب تاريخ نجد

صح كبلمهم لم  إلماـ ، فإفثم قاؿ كما أني لٌما أمرت برجم الزانية قالوا ال بد من إذف ا… األعظم  إال باإلماـ
عمـو قنوت النوازؿ في كتاب التوحيد في  كرد عليهم أيضا في ،  يصح كاليتهم القضاء كال اإلمامة كال غيرىا. اىػ 

  الثامنة كالثالثة . في المسألة ََمسائل باب } أيشركوف ما ال يخلق {.
ابن نبهاف ال جهاد إال باإلماـ فرد عليو  ثم ظهر في عصر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمو اهلل حيث قاؿ    

بأم كتاب أـ بأم حجة أف الجهاد ال يجب إال مع إماـ  : 8/199 عبد الرحمن بن حسن كقاؿ في الدرر السنية
 في الدين كالعدكؿ عن سبيل المؤمنين كاألدلة على إبطاؿ ىذا القوؿ أشهر من أف تذكر من متبع ؟! ىذا من الفرية

أبي بصير ثم قاؿ إف  الترغيب فيو كالوعيد في تركو ثم ذكر اْليات في ذلك إلى أف ذكر قصةذلك عمـو الجهاد ك 
 دكف إذف اإلماـ ( . أبا بصير استقل بالحرب دكف رسوؿ اهلل ) أم أف أبا بصير قاتل من

بو كلذا قاؿ في ربط إقامة الحجة باإلماـ أك نائ ثم تصدل لذلك الشيخ عبد اهلل أبابطين رحمو اهلل لما جاء مىن     
تقـو عليو الحجة اإلسبلمية من إماـ أك نائبو معناه : أف الحجة اإلسبلمية  ) كقولك حتى ّْٗ/َُالدرر السنية 

الشيخ محمد  اىػ. كىو مذىب… ( إال من إماـ أك نائبو كىذا ْطأ فاحش لم يقل بو أحد من العلماء  ال تقبل
تدؿ القرائن على النزاع  ن االْتصاص أك ملك معصـو كلمبن إبراىيم في مسألة إحياء الموات المنفكة م

يكوف من حقوؽ اإلماـ اإلذف فيها بل إذف الرسوؿ  كالشقاؽ فيها ، فقد أنكر الشيخ االستئذاف فيها كأنكر أف
( كقاؿ : نحيطكم علما أف األرض 7َُِ7َُِٕٗٔ/ ٖفتاكيو  صلى اهلل عليو كسلم كاؼ شاؼ في ذلك )

 فمن أحياىا ملكها سواء كاف ذلك بإذف اإلماـ أك ال .اىػ بنصو . باإلحياءالموات ال تملك إال 
 التيار في اْلكنة األْيرة حتى أصبح اليـو يشكل تيارا لو رموزه كقياداتو . ثم عاد ىذا     
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 الفقهاء ، كاف السلف رحمهم اهلل قد سموا الفقهاء الذين أْرجوا األعماؿ من اإليماف سموىم مرجئة كإذا     
ة الفقهاء أك اإلمامية المتفقو اليـو إمامي كلذا يسموف ىذا األصل بربط األمور باإلماـ، فهؤالء كافقوا اإلمامية في

 أك اإلمامية المعاصرة أك الحكامية المعاصرة ) ك أك ىنا ليست للتنويع ( . أك اإلمامية الجدد )ك أك ىنا للتنويع (،

 

تشبها بطريقة بعض  ، كلكن قلنا ذلك فيهممية في األحكاـ كالتكفير فبلإلمامعنى ذلك أنهم ييلحقوف با كليس   
يسمونهم باسمهم كإف لم ييلحقوىم بهم  السلف الذين يسموف من كافق أىل البدع في أصل من أصولهم ، أنهم

 مخلوؽ أمثاؿ الكرابيسي سموىم جهمية ، كأحيانا السلف كابن في األحكاـ ، كما سموا من قاؿ لفظي بالقرآف
 األشاعرة أحيانا بالجهمية أك الحلولية ، كالعلماء في زمن أحمد كانوا يسموف المعتزلة تيمية كغيره يسموف

  بالجهمية ، كىكذا فاألسماء غير األحكاـ .
كال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دكف اهلل {. قاؿ كفيو رد على  } قاؿ القرطبي في تفسيره عند قولو تعالى    

 يجب قبوؿ قوؿ اإلماـ دكف إبانة مستند شرعي . اىػ فانظر إلى ىذا الكبلـ ثم اعرضو على يقولوفالركافض الذين 

  كبلـ ىؤالء ترل التشابو في ىذه المسألة .
صفات كحرفوىا إلى أصولهم كأشعرية كغيرىم قد أكلوا آيات كأحاديث ال كإذا كاف المعطلة من جهمية كمعتزلة    

كالحقوؽ  حرفوا اْليات كاألحاديث المتعلقة بالجهاد كالقياـ بالشعائر الظاىرةىؤالء أكلوا ك  ، فإفالباطلة
صوىا بالحكاـ مع تعطيل الحكاـ لها . قاؿ ابن تيمية في عن األمراء  َٖٓ/ِٖالفتاكل  كالواجبات الشرعية ْك

ىذه طريقة ْيار ال طاعة لمخلوؽ في معصية الخالق ك  : بل يطيعهم في طاعة اهلل كال يطيعهم في معصية اهلل إذ
على كل مكلف كىي متوسطة بين طريق الحركرية ممن يسلك مسلك الورع  ىذه األمة قديما كحديثا كىي كاجبة

 قلة العلم ، كبين طريقة المرجئة كأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة األمراء مطلقا كأف لم الفاسد الناشئ عن

 يكونوا أبرارا . اىػ . 
الفقهي السياسي  معاصرة قائم على أنهم يوجبوف على اإلنساف اتباع المذىبكاليـو مذىب اإلمامية ال    

كىو جزء من توجو المنهزمين  , المناسب للحكاـ أك المذىب الوطني أك اإلقليمي أك الدكلي أك العالمي
 المعاصرة المصانعين للحكاـ . كالمتخاذلين ال كثرىم اهلل ، كجزء من توجو المرجئة

عقبلء الشعيبي رحمو اهلل في ثبلث فتاكل ىي :         لوقت الحاضر شيخنا العبلمة حمود بنكتصدل لهم في ا    
القنوت للنوازؿ كفتول في شركط اإلفتاء كذكر في ىذه األمور  فتول في كجوب الجهاد كفرضيتو كفتول في

عن ىذا  أعد مسودة بياف للكبلـبإذف اإلماـ إذا كجبت كلـز البياف ككاف قبل كفاتو رحمو اهلل  الثبلثة أنها ال تربط
ذلك رسميا رحمو اهلل رحمة كاسعة .  التيار الجديد كىو تيار اإلمامية المعاصرة ، لكن كافتو المنية قبل أف يخرج

  مسودة بحثو . كىذه الرسالة تحتوم على كثير من تقريراتو في
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قولو كيحـر مخالفتو ، ألنو أنزلو منزلة  لكإذا كاف العلماء حرموا باإلجماع اتباع عالم معين بعينو يأْذ بك    
الحكاـ في كل ما يقولوف كيحرموف مخالفتهم مطلقا مع أف  الرسوؿ كمنزلة المعصـو ؟ فكيف يوجبوف متابعة

بالكتاب كالسنة فكيف بالحكاـ الجهلة في األحكاـ الشرعية ، ىل يستوكف ؟! كىذا  الكبلـ في العالم العارؼ
 لئلجماع . مخالف

قبوؿ كل ما يقولو كينزؿ منزلة  ابن القيم رحمو اهلل إف العالم قد يزؿ كال بد إذ ليس بمعصـو فبل يجوز قاؿ    
  .ُّٕكذموا أىلو . اىػ إعبلـ الموقعين  المعصـو فهذا الذم ذمو كل عالم على كجو األرض كحرموه

 ة . فكيف بالحكاـ الجهلة بالشرعي فانظر إلى حكاية اإلجماع كىو في العلماء    
لم يجز لو أف يتبعو باتفاؽ المسلمين فإنو اتباع للخطأ على  كقاؿ ابن القيم رحمو اهلل ) إذا عرؼ أف العالم زؿ    

ػ ، كنحن نقوؿ إذا عرؼ أف الحاكم زؿ لم يجز لو أف يتبعو باتفاؽ المسلمين ُّٕصػ عمد اىػ إعبلـ الموقعين
 اتباع للخطأ على عمد . فإنو

يتبعو ؟ قاؿ ابن مسعود رضي اهلل عنو : ال  اء فكيف يوجبوف على من عرؼ ْطأ الحكاـ أفكىذا في العلم     
 كفر فإنو ال أسوة في الشر . اىػ يقلدف أحدكم دينو رجبل إف آمن آمن كإف كفر

فعليك أف ترضى إف شجب فعليك أف تشجب كإف أنكر  كىؤالء يريدكف منك أف تتبع سياسة الحكاـ إف رضي    
المجاىدين فعليك أف تساعده في ىذه الحملة ، كأقل شيء أف تسكت  نكر ، كإف قاـ بحملة ضدفعليك أف ت

فأنت ْارجي كتكفيرم كصاحب فتنة كمستعجل كمتحمس كإرىابي ، كأشد من ذلك من  عن بياف الحق ، كإال
تموا الحق كأنتم كتك الحكاـ ييلٌبس على الناس كما فعل علماء بني إسرائيل } كال تلبسوا الحق بالباطل جارل

 تعلموف {.
 

  باإلذف السياسي ىي : كاألحكاـ الشرعية كالشعائر الظاىرة التي ربطت    
ترد األراضي المغتصبة كيدفع الصائل الذم صاؿ على  ػ الجهاد : حيث قالوا ال جهاد دفع كال يرد العدكاف كال1

ماع السلف كالخلف الذين قالوا بدفع الصائل ببل إال بإذف إماـ )ْبلفان إلج ببلد المسلمين كأفسد الدين كالدنيا
  ىذا الشرط(

السياسة الدكلية )ْبلفان لسنة المصطفى  ػ القنوت للنوازؿ : حيث قالوا ال يقنت للنوازؿ إال بأمر تراعى فيو 2 .
  عليو أفضل الصبلة كأتم التسليم( .

اإلفتاء كلو كاف  نع من ال يملك منصبان مناإلفتاء : حيث قالوا ال يتصدر لئلفتاء إال صاحب منصب ، كيم ػ 3
  .عالمان ، كال بد من الجماعية في صحة الفتول كمشركعيتها كالعمل بها

كاف مؤىبل كال بلسانو إال من  ػ األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر : حيث قالوا ال ينكر من رأل المنكر كلو 4
  .م (كاف موظفان ) ْبلفان ألمر النبي صلى اهلل عليو كسل
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كأيضان  صرح لو بالوعظ كاإلرشاد حيث قالوا ال يعظ كيرشد كلو كاف مؤىبل إال منػ الوعظ كالنصح كاإلرشاد: 5
 . ْبلفان ألمر اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم ألىل العلموابط محدكدة لما يقاؿ كما يترؾ، في إطارات كض

   بو إال أف يوافق السياسة المحلية أك الدكلية .: حيث قالوا ال صدع بما أمر اهللبو ػ قوؿ الحق كالصدع6

التعاليم الخاضع ألنظمة منظمة  ػ التعليم الديني : حيث قالوا ال يشرع فتح المدارس الدينية إال كفق نظاـ 7
ال يخضع لهذه األنظمة فإنو ممنوع ، كإف كجد فبل مستقبل  اليونسكو للثقافة التابعة لؤلمم المتحدة ، ككل تعليم

  . .يجيولخر 

إال لمن  العلمية الشريعة الصحيحة في المساجد : حيث قالوا ال يجوز إلقاء الدركس في المساجد ػ الدركس 8
  كرسولو صلى اهلل عليو كسلم ( . أذف لو بذلك تحت ضوابط ما أنزؿ اهلل بها من سلطاف ) ْبلفان ألمر اهلل

تب الردكد كاإلفتاء : حيث كضعوا شركطان لفسح التأليف مثل ك ػ تأليف الكتب اإلسبلمية التي في معنى الجهاد 9
  أم دليل ال من الكتاب كال من السنة . ال يستند كثير منها على

  كأشد من ذلك :
بقرارات الدكؿ كالحكومات كأف ىذا ىو الشرع : حيث قرركا بأف المصلحة األكلى  ػ ربط تقدير المصالح 0ُ

  ىي المصلحة السياسية للحكاـ . كاألىم
كأف ىذا ىو الشرع : حيث قرركا بأف المصلحة األكلى  ػ ربط تقدير المفاسد بقرارات الدكؿ كالحكومات 11

 للحكاـ . كاألىم ىي المصلحة السياسية
مع إىماؿ لحقيقة الوالء كالبراء  : ػ ربط العبلقات الخارجية بقرارات الدكؿ كالحكومات كأف ىذا ىو الشرع 12 

 . عليو السبلـ المعاني إبطاالن لملة أبينا إبراىيم نع كل من أظهر حقيقة ىذهكالمظاىرة كنحوىا ، كم

الحاكم : حيث قالوا إف نصرة المسلمين الذين اجتاح العدك ببلدىم من غير  ػ عدـ نصرة المسلمين إال بإذف 13
  افتياتان على الحاكم كالمناصرة معلقة بالمصالح السياسية . إذف يعد

المصالح  عات كاإلغاثة للمسلمين إال بإذف الحاكم : حيث قالوا ال إغاثة إال بما كافقالتبر  ػ عدـ جمع 14
 السياسية ألنها األصل كاألىم .

إال بإذف الحاكم : حيث قالوا إف الشريعة تنيط مثل ىذه األمور برضا  ػ عدـ تبني قضايا الجهاد للمسلمين 15 
 ْبلفان هلل كرسولو ( . الحاكم من عدمو )

كالمجاىدين إال بإذف : حيث قالوا إف الشريعة ال تؤيد  عدـ إصدار التصريحات التي فيها تأييد المسلمينػ  16 
 كأصحابوصلى اهلل عليو كسلم للمجاىدين يصادمنا مع األمم ، تناسيان لواقع الرسوؿ  صداـ الحضارات ، كالتأييد

 رضي اهلل عنهم .
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ىذا منازعة  ا الحق في الكتاب كالسنة إال بإذف : حيث قالوا إفإصدار فتاكل جماعية من علماء كافقو  ػ عدـ 17
 للحاكم في سلطانو ، كتعديا على حق السيادة ، كىو محـر شرعان .

  كثير ؟! دفع الصائل : حيث قالوا ال يدفع الصائل إال بإذف ) ْبلفان لؤلدلة ( .كغير ذلك ػ 18 
 ربط كل ذلك بالسياسة كبالحكاـ كبالدكؿ .    

 أيضا : أنهم يطالبوف بعدـ التعرض لمسألة الوالء كالبراء كعدـ نشر ملة إبراىيم عليو كمن معالم ىذه الطائفة    

أىلو كتكفيرىم كعداكتهم .  الصبلة كالسبلـ التي من أعظمها الوالء كالبراء كالكفر بالطاغوت كالبراءة منو كمن
كعدـ التعرض لمسائل الجهاد كاألمر بالمعركؼ  ، لكفركعدـ التعرض ألعداء اهلل من الصليبيين كاليهود كملل ا

كالمنافقين كالمرتدين كالحكاـ المبدلين كالمعاىدات كالنصرة ... الخ كأف  كالنهي عن المنكر كمقاكمة المبتدعة
العلماء المعينين  لذلك إال علماء معينين كيمنع بقية علماء األمة من نشر ذلك مع عدـ قياـ ىؤالء ال يتعرض

 ياف ، كمع حاجة األمة الماسة لذلك البياف .بالب
 الجديد في اْلكنة األْيرة مٌر بمراحل : كىذا التوجو

  تطورت إلى بدعة تقليد أىواء الحكاـ ثم ىذه تدرجت إلى : كانت بدعة تقليد الحكاـ ثمفأكال     

 الحاكم أك الدكلة المخالفة للشريعة . ػ لـو من ْالف مذىب 1
  بو .ػ إلزاـ الناس  2 
 ْالفو . ػ معاقبة من 3
 االستعجاؿ . ػ كاتهامو بالخركج أك الفتنة أك الشذكذ أك التكفير أك الحماس أك 4 

فيها ما  شابهها متاحة لكل جاىل يقرر كال يعني سردنا لتلك المسائل أننا ندعو ألف تكوف ىذه المسائل كما     
يها اهلل كرسولو أك جاءت إجماعان أك قياسان ، كإعتاقها من نص عل ، بل المقصد ضبطها بالضوابط الشرعية التيشاء

اهلل عليو  كاألىواء كالجهل لتكوف متاحة لكل عالم مؤىل شرعان موقع عن اهلل تعالى كرسولو صلى قيود السياسة
 كسلم ، كحتى ال يكوف ىنالك ارتباط كسيادة إال للكتاب كالسنة .

كيكثر ، كأكؿ  عالم العربي كاإلسبلمي شرقا كغربا كشماال كجنوبا يقلالتيار موجود على مستول محيط ال كىذا    
ينتشر بقوة بعد أف تبنى الصليبيوف حرب  تجدد ظهوره في محيط العالم العربي بعد حرب الخليج األْيرة ثم بدأ

  جدد في ىذا العصر . اإلسبلـ بشكل سافر ظاىر ، فهو تيار قديم كقد
ػ إلى ىذا التيار فقاؿ : أما طاعة األمراء  ّْٖرحمو اهلل في فتح المجيد ص  كقد أشار عبد الرحمن بن حسن   

كرسولو فقد عمت بها البلول قديما كحديثا في أكثر الوالة بعد الخلفاء  كمتابعتهم فيما يخالف ما شرعو اهلل
اتبع ىواه  ضل ممنجرا كقد قاؿ تعالى } فإف لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعوف أىوائهم كمن أ الراشدين كىلم

على شكل طائفة قليلة ظهرت  ككاف في القديم يوجد ََبغير ىدل من اهلل إف اهلل ال يهدم القـو الظالمين {.
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الرافضة اإلمامية ، ثم عاد على شكل مبادرات فردية  في الشاـ ثم زاد ذلك حتى تبناه أىل البدع كالضبلؿ من
 على شكل تيار لو رموزه كقياداتو .ظهر اليـو  كشخصية ليس لها طابع العمـو ، ثم

ىذا التيار نذكر الرسالة التي سطرىا ابن تيمية رحمو اهلل في ىذا الموضوع  كقبل أف نذكر األدلة على مخالفة     
  كافية شافية في الموضوع : فإنها
و أف ما للحاكم أف يحكم فيو كما ليس ل ػ بعنوافّٖٖإلى ص ّٕٓ/من صّٓكىي موجودة في الفتاكل     

بالحاكم أم القاضي . فإذا كاف ىذا في القاضي الشرعي فكيف  يحكم بو ) كيقصد رحمو اهلل في رسالتو ىذه
  يستوكف ( . بالحاكم السياسي ؟ ال

ذكرم لؤلدلة في ْطأ ىذا التيار ،  : أحب أف أنبو قبل أف أدْل في ذكر رسالة ابن تيمية كقبل مبلحظة مهمة     
كاحد كىو أف من ألـز الناس بمذىب الحكاـ الذم بنوه  من أدلة أقصد بذكرىا ىدؼ أقوؿ أف ما سوؼ أذكره

ألنو يصلح لهم كيحقق مآربهم ، أك يخدـ جهات معينة إما كطنية أك إقليمية  على أىوائهم كفرضوا مذىبهم عليو
المسألة  ي ىذهلهذا السبب فبل ينساؽ معهم فيو كال يجوز ألحد إلزاـ الناس بهذا ، كيدْل ف أك عالمية ،

أقواؿ أىل العلم ما يناسب  العصرانيوف كأيضا االنهزاميوف الجدد ، الذين لهم نفس التوجو فهم يختاركف من
ص ، كفقو التيسير ، فيختاركف بعض أقواؿ أىل العلم المرجوحة كالتي  العصر كرغبات الناس ، كيقصدكف الْر

، أك األقواؿ التي شذكا فيها ، ) ْصوصا ما يتعلق بالمرأة أك اإلجماع  ْالفت صريح األدلة من الكتاب أك السنة
كاللباس كاللحية  للمرأة كالغناء كالفضائيات كحرية الرأم كتسهيل الربا كالبنوؾ كالتصوير كاألزياء ككشف الوجو

قوة كاالنهزاميين الجدد ( فيتبنونها ب كتسهيبلت جديدة في الحج كالسياسة كأمثاؿ ذلك من أطركحات العصرانيين
أف يستفيدكا من نصػوص ىذا البحث لخدمة أغػراضهم  كيتستركف ْلف ستار أنها قػوؿ عالم ثم يحاكلوف

العلم ألىوائهم ، فهؤالء ال يمكنوف من تحقيق أغراضهم بهذه الطريقة.  كأىوائهم كما استخدموا بعض أقواؿ أىل
ىؤالء  فتة أنها قوؿ بعض العلماء ، فكذلكال يجوز لو أف يلـز الناس بأىوائو كإف غلفها ببل فكما أف الحاكم

الجديدة الشهوانية التي تخدـ منهجهم  االنهزاميين ال يجوز لهم أف يبثوا كينشركا في الناس اْتياراتهم الفقهية
 الفريقين في ْطأ مشين كفي ظبلؿ مبين . كإف غلفوىا ببلفتة أنها قوؿ بعض العلماء . فكبل

 اهلل فقاؿ: كاْلف نعود إلى ذكر رسالة ابن تيمية رحمو                                  
  لفص                                                        

المخلوقين الحكم فيو بل الحكم فيػو علػى جميػع  فيما جعل اهلل للحاكم أف يحكم فيو كما لم يجعل لواحد من    
م لػػيس ألحػػد مػػن الحكػػاـ أف يحكػػم فيػػو علػػى غيػػره كلػػو كػػاف ذلػػك كسػػل الخلػػق هلل تعػػالى كلرسػػولو صػػلى اهلل عليػػو

 الشخص من آحاد العامة .
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أمػر اهلل جميػع الخلػق أف يؤمنػوا  ثم بين رحمو اهلل القاعدة في ذلك فقاؿ : كىذا مثل األمػور العامػة الكليػة التػي    
معػت عليػو األمػة ، أك تنازعػت األمػة اهلل عليػو كسػلم بمػا أج بها كيعملػوا بهػا كقػد بينهػا فػي كتابػو كسػنة رسػولو صػلى

 الحكاـ كبين آحاد المسلمين من العلماء أك الجنػد أك العامػة أك غيػرىم لػم يكػن للحػاكم فيو إذا كقع فيو نزاع بين

  أك يعاقبػػػو . أف يحكػػػم فيهػػػا علػػػى مػػػن ينازعػػػو كيلزمػػػو بقولػػػو كيمنعػػػو مػػػن القػػػوؿ اْلْػػػر فضػػػبل عػػػن أف يؤذيػػػو

الحػػاكم ( أف يلػػـز النػػاس بقولػػو فكيػػف  لهػػذه األمػػور الكليػػة التػػي لػػيس للقاضػػي ) أم ثػػم ذكػػر رحمػػو اهلل أمثلػػة     
 باإلماـ أك األمير أك غيره ؟! كىذه األمثلة ىي :

المراد بو الجماع أك المراد  ىل ََفي مس المرأة ىل ينقض الوضوء أـ ال ؟ كفي قولو } أك المستم النساء{.. ُ
  بو اللمس .

ْركج الدـ بالفصاد كالحجامة كالجرح كالرعاؼ كفي القيء كفي  وف في الوضوء منذلك تنازع المسلمكك  .ِ
  القهقهة كمما مست النار . مس الذكر كالوضوء من

  كالمشركة كغيرىما ككذلك تنازعوا في كثير من مسائل الفرائض كالجد.ّ

  كفي كثير من مسائل الطبلؽ . .ْ

  اإليبلء . كفي كثير من مسائل.ٓ

  من مسائل العبادات في الصبلة كالصياـ كالحج . كفي كثير .ٔ

كانت على الوجو  مسائل زيارات القبور منهم من كرىها مطلقا كمنهم من أباحها كمنهم من استحبها إذا كفي.ٕ
  المشركع .

ىل يسلم عليو في المسجد كىو مستقبل القبلة أك  كتنازعوا في السبلـ على النبي صلى اهلل عليو كسلم.ٖ
  يدعو لو أـ ال ؟ . الحجرة كىل يقف بعد السبلـمستقبل 

  صلى اهلل عليو كسلم. كتنازعوا أم المسجدين أفضل ؟ المسجد الحراـ أك مسجد النبي .ٗ

  .كتنازعوا فيما إذا نذر السفر إلى المسجدين ؟َُ

  كتنازعوا في تفسير بعض اْليات ..ُُ

  اهلل عليو كسلم أك لم تثبت ؟ .صلى  .كتنازعوا في بعض األحاديث ىل تثبت عن النبيُِ

الضابط فيها كما قاؿ سابقا في أكؿ الرسالة: األمور العامة  كىذه األمثلة ليست للحصر بل للتوضيح ، كإنما    
كسلم  جميع الخلق أف يؤمنوا بها كيعملوا بها كقد بينها في كتابو كسنة رسولو صلى اهلل عليو الكلية التي أمر اهلل
ر الظاىرة ػكمثلها مسألة الجهاد كالشعائ :األمة، أك تنازعت األمة فيو. ) كتعقيبا على ذلك نقوؿبما أجمعت عليو 
اإلماـ أـ ال ؟ ثم إذا عطلها أك تبلعب بها ىل يلـز إذنو أـ ال  ل ىي مرتبطة بإذفػوؽ الشرعية ىػكالواجبات كالحق

 ؟.
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الحكاـ كائنا من كاف كلو  ر الكلية ليس لحاكم منلهذه األمثلة عقب بقاعدة فقاؿ : فهذه األمو  ثم بعد ذكره    
فيقوؿ ألزمتو أف ال يفعل كال يفتي إال بالقوؿ الذم  كاف من الصحابة أف يحكم فيها بقولو على من نازعو في قولو

المسائل هلل كرسولو) كتنبو لهذا القيد ( كالحاكم كاحد من المسلمين فإف   يوافق لمذىبي ، بل الحكم في ىذه
 تكلم بما عنده كإذا كاف عند منازعو علم تكلم بو فإف ظهر الحق في ذلك كعرؼ حكم اهلل ه علمكاف عند

أقر قائل ىذا القوؿ  كرسولو كجب على الجميع اتباع حكم اهلل كرسولو كإف ْفي ذلك أقر كل كاحد على قولو ،
ساف العلم كالحجة كالبياف اْلْر إال بل على مذىبو كقائل ىذا القوؿ على مذىبو كلم يكن ألحدىما أف يمنع

  فيقوؿ ما عنده من العلم .

مات كقد  كالقهر فليس لو أف يحكم إال في ) القضية ( المعينة التي يتحاكم فيها إليو مثل ميت كأما باليد    
و د قولي العلماء ألـز الخصم بحكمػبأح تنازع كرثتو في قسم تركتو فيقسمها بينهم إذا تحاكموا إليو كإذا حكم ىنا

بالقوؿ اْلْر ككذا إذا تحاكم إليو اثناف في دعول يدعيها أحدىما  كلم يكن لو أف يقوؿ أنا ال أرضى حتى يحكم
بالقوؿ  أمر اهلل كرسولو كألـز المحكـو عليو بما حكم بو كليس لو أف يقوؿ أنت حكمت علي فىصىل بينهما كما
 الذم ال أْتاره .

الصحابة كالتابعين كسائر أئمة  من علماء المسلمين أىل العلم كالدين من : كقد يقوؿ كثير ثم قاؿ رحمو اهلل     
وؿ ػالقوؿ بها كال يجب على كل مسلم أف يلتـز إال ق المسلمين األربعة كغيرىم أقواال باجتهادىم فهذا يسوغ

  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .

أفضل أىل زمانو بل حكم  لحاكم كلو كاف الحاكم: كليس المراد بالشرع البلـز لجميع الخلق حكم ا ثم قاؿ     
معينة ال يلـز جميع الخلق كال يجب على عالم من  الحاكم العالم العادؿ يلـز قوما معينين تحاكموا إليو في قضية

قليل كال في كثير إذا كاف قد عرؼ ما أمر اهلل بو كرسولو بل ال يجب على  علماء المسلمين أف يقلد حاكما ال في
ترؾ العالم  تقليد الحاكم في شيء بل لو أف يستفتي من يجوز لو استفتاؤه كإف لم يكن حاكما كمتى لعامةآحاد ا

كرسولو كاف مرتدا كافرا يستحق  ما علمو من كتاب اهلل كسنة رسولو كاتبع حكم الحاكم المخالف لحكم اهلل
رج منو لتنذر بو كذكرل ن في صدرؾ حأنزؿ إليك فبل يك كتاب  ،}المصوبة في الدنيا كاْلْرة، قاؿ تعالى:العق

بس كأكذم رب كحي من ربكم كال تتبعوا من دكنو أكلياء قليبل ما تذكركف{ كلو ضي  اتبعوا ما أنزؿ إليكم للمؤمنين،
لعذاب اهلل بل  األذل ليدع ما علمو من شرع اهلل كرسولو الذم يجب اتباعو كاتبع حكم غيره كاف مستحقان  بأنواع

  ثم ذكر آيات في ذلك . كذم في اهلل فهذه سنة اهلل في األنبياء كأتباعهمعليو أف يصبر كإف أ

قد تنازع فيها الصحابة كالتابعوف فحكم الحاكم  : كىذا إذا كاف الحاكم قد حكم في مسألة اجتهادية ثم قاؿ    
تبع ما علم من صلى اهلل عليو كسلم تخالف ما حكم بو فعلى ىذا أف ي بقوؿ بعضهم كعند بعضهم سنة لرسوؿ اهلل

 المسلمين. اهلل عليو كسلم كيأمر بذلك كيفتي بو كيدعوا إليو كال يقلد الحاكم ىذا كلو باتفاؽ سنة رسوؿ اهلل صلى
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 صلى اهلل عليو كسلم لقوؿ غيره كاف مستحقان  كاف أك غير عالم ما علم من أمر اهلل كرسولو  عالمان  كإف ترؾ المسلم 
  عن أمره أف تصيبهم فتنة أك يصيبهم عذاب أليم { . ن يخالفوفللعذاب قاؿ تعالى } فليحذر الذي

كل مسلم أف يتبعو كيجب على كالة األمر نصره كالجهاد عليو ىو  : فالشرع الذم يجب على ثم قاؿ     
الحاكم فذاؾ يقاؿ لو قضاء القاضي ليس ىو الشرع الذم فرض اهلل على جميع الخلق  الكتاب كالسنة كأما حكم

الباطن لم  القاضي العالم العادؿ يصيب تارة كيخطئ تارة كلو حكم الحاكم لشخص بخبلؼ الحق فيبل  طاعتو
سلمة قالت قاؿ رسوؿ اهلل صلى  يجز لو أْذه كلو كاف الحاكم سيد األكلين كاْلْرين كما في الصحيحين عن أـ

بنحو مما أسمع فمن  بحجتو من بعض فأقضي لو اهلل عليو كسلم " إنكم تختصموف إلٌي كلعل بعضكم ألحن
راء كالملوؾ يقوؿ ػأقطع لو قطعة من النار " فهذا سيد الحكاـ كاألم ذه فإنماػقضيت لو من حق أْيو شيئا فبل يأْ

 يعلم أنو ال يستحقو فبل يأْذه كقد أجمع المسلموف على أف حكم الحاكم باألمبلؾ إذا حكمت لشخص بشيء

  المرسلة ال ينفذ في الباطن .

و الكتاب كالسنة كإذا تنازع بعض ػاتباع الشرع الذم ى ر المسلمينػكقد فرض اهلل على كالة أم :ثم قاؿ    
كلو كاف المنازع من آحاد طلبة العلم لم يكن لوالة األمور أف يلزموه باتباع  المسلمين في شيء من مسائل الدين

بعث اهلل بو  لم فإف تبين لو الحق الذمق للجاىل المتعػق كما يبين الحػبل عليهم أف يبينوا لو الح ، حكم حاكم
وؿ طائفة من العلماء ػقولي أك ق رسولو كظهر كعانده بعد ىذا استحق العقاب كأما من يقوؿ إف الذم قلتو ىو

وز عقوبتو كلو كاف قد ػتيسير ( فهذا باتفاؽ المسلمين ال تج المسلمين كقد قلتو اجتهادا أك تقليدا ) ال ىول كفقو
د إال كلو أقواؿ ػذا لعوقب جميع المسلمين فإنو ما منهم من أحػكالسنة كلو عوقب ى للكتاب أْطأ ْطأ مخالفا

اهلل تعالى في  فيها أك قلد فيها كىو مخطئ فيها فلو عاقب اهلل المخطئ لعاقب جميع الخلق بل قد قاؿ اجتهد
ملتو على الذين من قبلنا ربنا كال إصرا كما ح القرآف }ربنا ال تؤاْذنا إف نسينا أك أْطأنا ربنا كال تحمل علينا

  كاغفر لنا كارحمنا أنت موالنا فانصرنا على القـو الكافرين { . تحملنا ماال طاقة لنا بو كاعف عنا

صلى اهلل  الصحيح عن النبي صلى اهلل عليو كسلم " إف اهلل استجاب ىذا الدعاء " ، كقاؿ النبي في كقد ثبت    
فالمفتي كالجندم كالعامي إذا تكلموا  متي عن الخطأ كالنسياف كما استكرىوا عليو "عليو كسلم " إف اهلل تجاكز أل

ول كفقو تيسير ػال ى ]وؿ بمبلغ علمهم ػالتباع الرس م اجتهادا أك تقليدا قاصدينػبالشيء بحسب اجتهادى
مخطئا ضاال ، كشهوانية كعصرانية ال يكن مصيبا كإف كافق الحق ، بل  ق ىولػكعصرانية ، ألف من صادؼ الح

المسلمين  ال يستحقوف العقوبة بإجماع [القرآف ىول أكعصرانية ال يكن مصيبا كإف كافق الحق ألنو مثل من فسر
باألدلة الشرعية لم يكن ألحد من الحكاـ  كإف كانوا قد أْطئوا ْطأ مجمعا عليو كإذا قالوا إنا قلنا الحق كاحتجوا

، يحكم بينو كبينهم الكتاب كالسنة قالو ىو الحق دكف قولهم بل مأف يلزمهم بمجرد قولو كال يحكم بأف الذ
بو رسولو ال يغطى بل يظهر فإف ظهر رجع الجميع إليو كإف لم يظهر سكت ىذا عن ىذا  كالحق الذم بعث اهلل



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

553 

صاحب مذىب  ذا كالمسائل التي تقع يتنازع فيها أىل المذاىب ال يقوؿ أحد إنو يجب علىػىذا عن ى كسكت
بأف قولو ىو الصواب فهذا ال  مذىب غيره لكونو حاكما فإف ىذا ينقلب فقد يصير اْلْر حاكما فيحكم أف يتبع

المسلمين اتباعو . كعلى كالة األمر أف يمنعوىم من  يمكن أف يكوف كل كاحد من القولين المتضادين يلـز جميع
  منعوىم العدكاف . التظالم فإذا تعد بعضهم على بعض

كأف يكوف اليهودم كالنصراني في ببلدىم  : بأف الحكاـ قد ألزموا بمنع ظلم أىل الذمة لذلك ثم ضرب مثبل     
أحد بترؾ دينو مع العلم بأف دينو يوجب العذاب فكيف يسوغ لوالة  إذا قاـ بالشركط المشركطة عليهم ال ييلزمو

بعض بقولو كمذىبو ىذا  طوائف المسلمين من اعتداء بعضهم على بعض كحكم بعضهم على األمور أف يمكنوا
قد حكموا في  ذا . كىذا إذا كاف الحكاـػيوجب تغير الدكؿ كانتقاضها فإنو ال صبلح للعباد على مثل ى مما

و ػبو أحد من أئمة المسلمين ) كما ى زاع معركؼ فإذا كاف القوؿ الذم قد حكموا بو لم يقلػمسألة فيها اجتهاد كن
د من ػكال ىو مذىب أئمتهم الذين ينتسبوف إليهم كال قالو أح قو التيسير (مسلك االنهزاميين كالعصرانيين في ف

 آية من كتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم بل قولهم يخالف الكتاب كالسنة الصحابة كالتابعين كال فيو

الحكم المخالف  ىذا ذا أف يلـز علماء المسلمين باتباع ىذا القوؿ كينفذ فيوػل مع ىػكإجماع األئمة فكيف يح
كالسنة كأقواؿ السلف ال يقاؿ كال يفتي بو بل  للكتاب كالسنة كاإلجماع كأف يقاؿ القوؿ الذم دؿ عليو الكتاب

كغير كيؤذل المسلموف في أنفسهم كأىليهم كأموالهم لكونهم اتبعوا ما  وػيعاقب يؤذل من أفتى بو كمن تكلم ب
كال  يرىم كىم يعذركف من ْفي عليو ذلك كال يلزموف باتباعهماإلسبلـ كإف كاف قد ْفي على غ علموه من دين

عرفو من شريعة الرسوؿ  رؼ ماػيعتدكف عليو فكيف يعاف من ال يعرؼ الحق بل يحكم بالجهل كالظلم كيلـز من ع
ال ريب أف ىذا أمر عظيم عند اهلل تعالى كعند  أف يترؾ ما علمو من شرع الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ألجل ىذا

د من الخلق فإف الذين اتبعوا ما ػعن مثل ىذا كليس الحق في ىذا ألح بلئكتو كأنبيائو كعباده كاهلل ال يغفلم
دعول  د عليهمػالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم لم يظلموا أحدا في دـ كال ماؿ كال عرض كال ألح علموه من شرع

  كتاب كالسنة .بل ىم قالوا نحن نتبع ما عرفناه من دين اإلسبلـ كما جاء بو ال

يجب عليو إتباع حكم  : بل لو كاف مخطأ مع اجتهاده لم يستحق العقوبة بإجماع المسلمين كال إلى أف قاؿ    
اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأف ىذا العمل  أحد بإجماع المسلمين كليس للحاكم أف يحكم بأف ىذا أمر بو رسوؿ

د كالقبور كقبر النبي صلى اهلل عليو كسلم يشرع ػلسفر إلى المساجا ربة كال بأفػطاعة أك قربة أك ليس بطاعة أك ق
 ةػذا مدْل إال كما يدْل فيو غيرىم من المسلمين بل الكبلـ في ىذا لجميع أمػللحاكم في ى أك ال يشرع ليس

يحكم على عالم  محمد صلى اهلل عليو كسلم فمن كاف عنده علم تكلم بما عنده من العلم كليس ألحد أف
التي يجب قبولها أنو قد أْطأ كظهر ْطؤه  المسلمين بل يبين لو أنو قد أْطأ فإف بين لو باألدلة الشرعية بإجماع

الكتاب كالسنة كالدعاء إلى ذلك كجب أف يمنع من ذلك  للناس كلم يرجع بل أصر على إظهار ما يخالف
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وبتو باتفاؽ المسلمين كال منعو من ذلك يبين لو ذلك باألدلة الشرعية لم تجز عق كيعاقب إف لم يمتنع كأما إذا لم
كما قالو فبلف  و الذم دؿ عليو الكتاب كالسنةػذا ىػكال الحكم عليو بأنو ال يقولو إذا كاف يقوؿ أف ى القوؿ

بالكتاب كالسنة كالمنازع لو يتكلم ببل علم  كفبلف من علماء المسلمين فهذا إذا أجتهد فأْطأ لم يحكم عليو إال
المسلمين فعلماء المسلمين الكبار لو قالوا بمثل قوؿ الحكاـ لم  بو لم يقلو أحد من علماء كالحكم الذم حكم
 بذلك إال بحجة شرعية ال بمجرد حكمهم . يكن لهم إلزاـ الناس

إنو قد كاف في  د قاؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم فيوػمثل آْر في ذلك فقاؿ: كعمر بن الخطاب قثم ضرب     
لسانو كقلبو كقاؿ لو لم أبعث  وف فأف يكن في أمتي أحد فعمر كركل أنو ضرب الحق علىاألمم قبلكم محدث

كال يحكم في األمور العامة بل كاف يشاكر الصحابة  فيكم لبعث فيكم عمر كمع ىذا فما كاف يلـز أحدا بقولو
  أ .امرأة فيرجع إلى قولها كقاؿ امرأة أصابت كرجل أْط كيراجع فتارة يقوؿ قوال فترد عليو

رل رأيا ػل النزاع مثل مسائل الفرائض كالطبلؽ يػقاؿ فيو رحمو اهلل : ففي مسائ من فعل عمر :المثاؿ الثاني    
بقولو بل كل  بن طالب رأيا كيرل عبد اهلل بن مسعود كيرل زيد بن ثابت رأيا فلم يلـز أحدا أف يأْذ كيرل علي

فكيف يكوف كاحد من  ،كأفضلهم ة كلها كأعلمهم كأدينهمػاـ األمػمنهم يفتي بقولو ، كعمر رضي اهلل عنو إم
فكيف إذا كاف ما قالو لم يقلو أحد من أئمة  ذا إذا كاف قد حكم في مسألة اجتهادػى ؟!ن عمرػالحكاـ ْيرا مً 

  الصحابة كالتابعين . المسلمين ال األربعة كال من قبلهم من

ْيف الشقاؽ بينهما فإنو ال يعلم أيهما  ن الزكجين إذا: كقاؿ إف اهلل لم يرض بحكم كاحد بي مثاؿ آْر     
ال يكونا متهمين قاؿ تعالى }كإف ْفتم شقاؽ بينهما فابعثوا حكما  الظالم كليس بينهما بينة بل أمر بحكمين كأف

لما  ( فهنا -أم بين الزكجين  –يوفق اهلل بينهما  –أم الحكمين  –أىلها إف يريدا إصبلحا  من أىلو كحكما من
كاحد بين الزكجين في  شتبو الحق لم يجعل اهلل الحكم لواحد كىو في قضية معينة بين زكجين كلو حكم حاكما

كالعبادات التي يشترؾ فيها جميع المسلمين كقد  أمر ظاىر لم ينفذ حكمو باتفاؽ المسلمين فكيف بأمر الدين
  هلل كرسولو عليو الصبلة كالسبلـ .المسلمين ال يحكم فيو إال ا اشتبهت على كثير من الناس ىذا بإجماع

 األمر إف عرؼ ما جاء بو الكتاب كالسنة حكم بين الناس بو كإف لم يعرفو كأمكنو أف : ككلي إلى أف قاؿ     

يمكنو ال ىذا كال ىذا  ذا حتى يعرؼ الحق ) بصدؽ ال بشهوانية ( حكم بو كإف لمػيعلم ما يقوؿ ىذا كما يقوؿ ى
بقبوؿ قوؿ غيره كإف   دان ػكليس لو أف يلـز أح، م عليو كل يعبد اهلل على حسب اجتهادهترؾ المسلمين على ما ى

فقد حكموا بغير ما أنزؿ اهلل ، ككقع بأسهم بينهم قاؿ النبي صلى اهلل  ذاػرج كالة األمور عن ىػكاف حاكما كإذا ْ
قد جرل  أسباب تغيير الدكؿ كما حكم قـو بغير ما أنزؿ اهلل إال كقع بأسهم بينهم كىذا من أعظم عليو كسلم ما

 مثل ىذا مرة بعد مرة في زماننا كغير زماننا.

ل النار كإف كاف عالما لكنو حكم بخبلؼ ػكاف دينا لكنو حكم بغير علم كاف من أى : فإف الحاكم إذا ثم قاؿ    
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كاالنهزاميين ( كاف  نالذم يعلمو كاف من أىل النار كإذا حكم ببل عدؿ كال علم ) كالسياسيين كالعصرانيي الحق
كأما إذا حكم حكما عاما في دين  أكلى أف يكوف من أىل النار كىذا إذا حكم في قضية معينة لشخص .

كالبدعة سنة كالمعركؼ منكرا كالمنكر معركفا كنهى عما  المسلمين فجعل الحق باطبل كالباطل حقا كالسنة بدعة
 سولو فهذا لوف آْر يحكم فيو رب العالمين كالو المرسلين مالك يـوينهى اهلل عنو كر  ر اهلل بو كرسولو كأمر بماػأم

العالمين كصلى اهلل  رل كلو الحكم كإليو ترجعوف . كالحمد هلل ربػالدين الذم لو الحمد في األكلى كفي األْ
  . ّٖٖ/ّٓمن النقل . الفتاكل  على محمد كآلو كصحبو كسلم . اىػ انتهت الرسالة كانتهى المقصود

  اْلف نعود إلى تكملة موضوعنا فنقوؿ :ك     

  ) اإلمامي كالعصراني كاالنهزامي ( : على مخالفة ىذا التيار األدلة    

 كاف لمؤمن كال مؤمنة إذا قضى اهلل كرسولو أمرا أف يكوف لهم الخيرة من أمرىم {. كقاؿ } كما ػ قاؿ تعالى 1

كال غيره . كقاؿ تعالى } إنما    كرسولو { أم ال تقدموا حاكماتعالى } يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بين يدم اهلل
بينهم أف يقولوا سمعنا كأطعنا كألئك ىم المفلحوف { ، كقاؿ  كاف قوؿ المؤمنين إذا دعوا إلى اهلل كرسولو ليحكم

أنزلنا إليك  } إنا إليكم من ربكم كال تتبعوا من دكنو أكلياء قليبل ما تذكركف { كقاؿ تعالى زؿػتعالى } كاتبعوا ما أن
  راء أك السياسة الدكلية ؟!ػكاألم الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراؾ اهلل { كلم يقل بما يرل الحكاـ

أك الدكؿ ، كقاؿ تعالى } كال يشرؾ في حكمو أحدا { كقاؿ  كقاؿ تعالى } إف الحكم إال هلل { كليس للحكومات
  ىم { كلم يقل احكم بينهم بالنظاـ أك حسب التعليمات .كال تتبع أىواء أنػزؿ اهلل تعالى } كأف احكم بينهم بما

كالبياف كاإلفتاء  كاألحاديث الدالة على كجوب الجهاد كنصرة المسلمين ككجوب إظهار الحق ػ عمـو اْليات 2
  ىا .جدا يطوؿ بنا المقاـ لو سردنا كالدعوة كالتعليم كاألمر كالنهي كلم يتقيد ذلك بالحكاـ كىي كثيرة

  ْالف رأم اإلماـ كمن األمثلة على ذلك : لهدم الصحابة فكانوا يفتوف كإفػ أنو مخالف  3

اهلل عنو لما أفتى بمسائل مثل بيع أمهات األكالد كألـز بالطبلؽ الثبلث  : كعمر رضي قاؿ ابن القيم رحمو اهلل -أ
الفو ابن عباسالصحابة ْالفو في ذلك ابن مسعود رضي اهلل عنو في أمهات األ كتبعو رضي اهلل عنو في  كالد ، ْك

  . َِّاإللزاـ بالطبلؽ الثبلث .اىػ إعبلـ الموقعين ص

قبلكم  : كعمر بن الخطاب قد قاؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم فيو إنو قد كاف في األمم تيمية قاؿ ابن -ب
لم أبعث فيكم لبعث  ؿ لومحدثوف فإف يكن في أمتي أحد فعمر كركل أنو ضرب الحق على لسانو كقلبو كقا

العامة بل كاف يشاكر الصحابة كيراجع فتارة  فيكم عمر كمع ىذا فما كاف يلـز أحدا بقولو كال يحكم في األمور
  .ّْٖ/ّٓقولها كقاؿ امرأة أصابت كرجل أْطأ . الفتاكل  يقوؿ قوال فترد عليو امرأة فيرجع إلى

 هلل عنو : ففي مسائل النزاع مثل مسائل الفرائض كالطبلؽ يرلرحمو اهلل عن عمر رضي ا أيضا قاؿ ابن تيمية -ج

فلم يلـز أحدا أف يأْذ  رأيا كيرل علي بن أبي طالب رأيا كيرل عبد اهلل بن مسعود رأيا كيرل زيد بن ثابت رأيا
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ف كلها كأعلمهم كأدينهم كأفضلهم فكيف يكو  ةػكعمر رضي اهلل عنو إماـ األم ،بقولو بل كل منهم يفتي بقولو
  .ّٖٓ/ّٓحكم في مسألة اجتهاد . الفتاكل  كاحد من الحكاـ ْيرا من عمر ىذا إذا كاف قد

 عثماف الحاكم رضي اهلل عنو في أمر اإلفتاء بجواز متعة الحج . رضي اهلل عنو ْالف كعلي بن أبي طالب -د

 ر رضي اهلل عنو في نحوػ كقد ْالف ابن مسعود رضي اهلل عنو عمُِٖفي إعبلـ الموقعين ص قاؿ ابن القيم -ىػ

  من مائة مسألة ثم عد ابن القيم منها ْمسة .

استئذانو في اإلفتاء بل كاف يرل أف من الواجب عليو اإلفتاء كلو بدكف  رضي اهلل عنو في عدـ قصة أبي ذر -ك
  كقصتو مذكورة في سنن الدارمي كعلقها البخارم في صحيحو بصيغة الجـز . إذف الحاكم

العيد حيث ْالف  الخدرم رضي اهلل عنو كمن معو ْالفوا رأم األمير لما قٌدـ الخطبة على صبلة سعيد كأبو -ز
  مخالفتو ؟ ! السنة ركاىا مسلم في صحيحو ، كلم ييقل ىذا رأم األمير فبل يجوز

ػ أبيو عمر إذا ظهرت لو السنة . اى ػ أف ابن عمر كاف يدع قوؿُِٗالقيم في إعبلـ الموقعين ص كنقل ابن -ح
  فبلحظ أنو يدع قوؿ الحاكم إذا ظهرت لو السنة .

كتقولوف قاؿ أبو بكر كعمر  رضي اهلل عنو : أقوؿ لكم قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كقاؿ ابن عباس -ط
كيقولوف قاؿ األمير الفبلني كقاؿ الحاكم الفبلني كقالت  ؤالء يقاؿ لهم قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمػكى

ػ كفيو كاف ّْٖاب رحمهم اهلل في التيسير صػبن عبد اهلل بن محمد بن عبد الوى الدكلة ؟! قاؿ سليمافسياسة 
عنهما ) أم  ر بالمتعة في الحج فاحتج عليو المناظر بنهي أبي بكر كعمر رضي اهللػرضي اهلل عنو يأم ابن عباس

رحمو اهلل : فماذا تظنو يقوؿ  ؿ سليمافوا عليو بمذىب الحاكم فأنكر عليهم ذلك . قاػىما أعلم منك ( فاحتج
مذىبو الذم ينتسب إليو ؟ كنحن نقوؿ فماذا  كصاحب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بإمامو،لمن يعارض سنن 

  عليو كسلم بمذىب حاكمو أك دكلتو . تظنو يقوؿ لمن يعارض سنن الرسوؿ صلى اهلل

فقهية التي أحدثها بنو أمية كتأكلوا فيها لكن لما  المسائل ال نػوقف الصحابة كعلماء السلف مػم من ذلك -م
الفوىا كرككا األحاديث المخالفة لذلك كلم يقولوا ىذا مذىب الحاكم كانت مخالفة للنصوص  أنكرىا العلماء ْك

فتنة أك متحمس أك  كيجب اتباعو ، كما أف بني أمية لم يتهموا من ْالف في ذلك بأنو من الخوارج أك صاحب
  بني أمية ىم الذين شذكا . ؼ أك إرىابي أك غير ذلك . بل اعتبر العلماء أف حكاـعاطفي أك متطر 

.  ُِ/َُار ػفي العيدين ػػ كلم يكن يعرفونو قبل ( االستذك دثوا األذاف ػػػػ قاؿ ابن عبد البر ) إف بني أمية أح 1
ن األذف كاإلقامة لصبلة ػدثوه مػ) إال شيئا كاف بنو أمية قد أح ِِّرقم  3/140 قاؿ ابن حـز في المحلى

لصبلة العيد اىػ  إف ابن الزبير رضى اهلل عنو أذف َٔكىو بدعة اىػ كقاؿ الدمشقي في اْتبلؼ األئمة ص  العيدين
اتباعو ، كيعاقب من ْالفو كيسجن كيمنع  ذا مذىب اإلماـ يجبػة كغيرىم كلم يقولوا ىػكمع ذلك ْالفو الصحاب
  من الفتول كالتدريس .
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أبطأ . قاؿ  قدامة ما ركاه أبو داكد كابن ماجة من إنكار عبد اهلل بن بسر الصحابي على اإلماـ لما ابن ػ كنقل 2
اإلماـ عن كقتها المجمع عليو اىػ المغني ء بطأػو أنكر إابن قدامو كأما حديث عبد اهلل بن بسر رضي اهلل عنو فإن

  . ِّٓ/ِكالشرح 

 عنو صلى العيد بالناس كعثماف محصور .. كقاؿ : كقد صلى بالناس فيإف عليا رضي اهلل  ػ قاؿ ابن عبد البر 3

كسهل بن حنيف  ة من الفضبلء الجلة منهم أبو أيوب األنصارم كطلحةػحين حصار عثماف رضي اهلل عنو جماع
صبلة العيد كقاؿ يحيى بن آدـ صلى  كأبو أمامة بن سهل كغيرىم رضي اهلل عنهم كصلى بهم علي بن أبي طالب

التاريخ بسنده عن ثعلبة بن يزيد الحماني قاؿ لم يزؿ  ل ... كذكر عن الخطيب البغدادم فيػرجل بعد رجبهم 
ـو النحر صلى علي بالناس اىػ االستذكار ػأربعين ليلة حتى إذا كاف ي طلحة يصلي بالناس كعثماف محصور

  ِٗ/َُكالتمهيد  ، ِّ،ّٓ،ّٔ/َُ

فعل ذلك جماعة أىل العلم كال ْبلؼ في ذلك  قبل الخطبة في العيدينػ قاؿ ابن عبد البر أما تقديم الصبلة  4
كىو الثابت عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو كالتابعين  بين الفقهاء األمصار من أىل الرأم كالحديث

 : إف ةػ. كقاؿ ابن قدام ِْٓ/َُن بني أمية في ذلك اىػ التمهيد ػالمسلمين إال ما كاف مً  كعلى ذلك علماء

قاؿ كال يعتد بخبلؼ بني  ْطبتي صبلة العيدين بعد الصبلة ال نعلم ْبلفا بين المسلمين إال عن بني أمية ... ثم
) كمعلـو إنكار أبو سعيد  ِّْ/ِكالشرح  د أينكر عليهم فعلهم اىػ المغنيػأمية ألنو مسبوؽ باإلجماع كق

  الخدرم رضي اهلل عنو عليهم ( .

بالتكبير إذا انحطوا  راء في زمن أبي ىريرة كابن عباس رضي اهلل عنهما أحدثوا ترؾ الجهرػاألمدثو ػمما أح ػ ككذا 5
ركعة . فأنكر ذلك أبو ىريرة كابن عباس كركيا  إلى السجود من الركوع كإذا أراد أف يسجد السجدة الثانية من كل

. ُُٗ،ُُٔ/ْار ػر في االستذككرفع كما ذكر ذلك ابن عبد الب اديث رفع الصوت بالتكبير في كل ْفضػأح
  . ِٗٓ/ِِالفتاكل  كأشار إليو ابن تيمية في

  ْالفو علماء أىل السنة . ؾ ػ كالمأموف لٌما ألـز الناس بمذىب الحاكم المخالف للشريعة

كالجماعة فإف مذىبهم كمعتقدىم أف الجهاد ماض  ل السنةػأف ىذا المسلك مخالف ىدم أى الرابع من األدلة    
ككذلك اإلفتاء بالحق كنصرة المسلمين كالدعاء لهم كالقنوت في نوازلهم  مع كل إماـ برا كاف أك فاجرا ، كقائم

التبرعات لهم كل  اهلل كاألمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر كالتعليم الديني كإغاثة المسلمين كجمع كالدعوة إلى
األمور السابقة فرع الجهاد كجزء منو فلها  ف ىذهذلك ماض إلى يـو القيامة مع كل إماـ برا كاف أك فاجرا ، أل

الشعائر مطلوب فعلها لذاتها كلم تربط ىذه األمور باإلماـ على أنها  حكمو في المضي إلى يـو القيامة . كىذه
كمالو  و كإف شاء منعو أك قللو كما يفعل في ملكوػو كيأْذه أْذ المبلؾ إف شاء أقامػيستأثر ب حق لو حق تملك

  كأرضو !
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و حق ػأك ْاف لم يسقط بذلك ، ألن بل جعل في يده جعل أمانة كتكليف ال تشريف ، فإذا فرط أك تكاسل    
فيقيمو حينئذ بدلو ، كبدلو ىم العلماء ألنهم أحد طرفي  لئلسبلـ كللمسلمين إنما شرع لكي يبقى إلى يـو القيامة

دكد إال ػػ : كقولو من قاؿ ال يقيم الحُٕٔصّْدكد ج ػالفتاكل كتاب الح أكلي األمر ، قاؿ ابن تيمية )
العادؿ القادر فإذا   إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدؿ كما يقوؿ الفقهاء : األمر إلى الحاكم إنما ىو السلطاف كنوابو

إمكاف حفظها بدكنو ككذلك األمير إذا كاف  كاف مضيعا ألمواؿ اليتامى أك عاجزا عنها لم يجب تسليمها إليو مع
 إليو مع إمكاف إقامتها بدكنو ( . لحدكد أك عاجزا عنها لم يجب تفويضهامضيعا ل

إلى اثنين كمتى لم  كاألصل أف ىذه الواجبات تقاـ على أحسن الوجوه فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج   
ر ػاألميزيد على إضاعتها فإنها من باب  يقم إال بعدد كمن غير سلطاف أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد

فساد كالة األمر أك الرعية مما يزيد على إضاعتها لم يدفع  بالمعركؼ كالنهي عن المنكر فإف كاف في ذلك من
 : قاؿ أئمة السلف من صار لو قدرةُُْ/ُاىػ بنصو . كقاؿ ابن تيمية في المنهاج . فساد بأفسد منو كاهلل أعلم

  يأمركا بمعصية . اىػ . الذين أمر اهلل بطاعتهم ما لمكسلطاف يفعل بهما مقصود الوالية فهو من أكلي األمر 

قياـ اإلسبلـ بطائفتي العلماء كاألمراء . قاؿ تعالى  ػ : إفَُكقاؿ ابن القيم رحمو اهلل في إعبلـ الموقعين ص    
كالتحقيق  ػَُاهلل كأطيعوا الرسوؿ كأكلي األمر منكم { ، كقاؿ في إعبلـ الموقعين ص } يا أيها الذين آمنوا أطيعوا

  األمراء إنما يطاعوف إذا أمركا بمقتضى العلم ، فطاعتهم تبع لطاعة العلماء . أف

يصيبهم عذاب أليم {  األدلة على ذلك قولو تعالى } فليحذر الذين يخالفوف عن أمره أف تصيبهم فتنة أك كمن    
طأه كعدؿ عن قوؿ الرسوؿ فهذا لو على ْ قاؿ ابن تيمية : من علم أف ىذا ْطأ فيما جاء بو الرسوؿ ثم اتبعو

اتبع في ذلك ىواه كنصره باللساف كاليد مع علمو بأنو مخالف  ذا الشرؾ الذم ذمو اهلل ال سيما إفػنصيب من ى
 وؿ اهلل كرسولوػ: إف من رد قكقاؿ أيضا 7َُٕٕ/ٕ. اىػ الفتاكل صاحبو العقوبة عليو  للرسوؿ فهذا شرؾ يستحق

الف أمره لقوؿ أبي حنيفو تيسير العزيز الحميد  أك مالك أكغيره لو نصيب كامل كحظ كافر من ىذه اْلية) ْك
الف أمره لقوؿْٖٖص الحاكم أك الدكلة أك األمير لو نصيب كامل  ػ ( كنحن نقوؿ من رد قوؿ اهلل كرسولو ْك

 كحظ كافر من ىذه اْلية .
اهلل في كتاب إبطاؿ  ع ابن بطة رحمو: كإذا كانت الحيل محرمة باإلجماع نقل اإلجما  الخامس من األدلة    

ما ظاىره حق المقصود بو باطل فكذلك  و فعلػبل كىػكام  الحيل كالبخارم رحمو اهلل في صحيحو عقد لو بابان 
األمر كىي في الباطن إسقاط للحقوؽ كالواجبات الشرعية  الحيل السياسية كىي تسمية أكضاعهم طاعة كالة

 ية التي ىي من صناعة العصرانيين كاالنهزاميين ( .التيسير  الظاىرة . ) ككذلك الحيل

 ديث " إنما األعماؿ بالنيات " كىؤالء بربطهم ىذهػد كالمآؿ كفي الحػالعبرة بالمقاص : ثم السادس من األدلة    

ية ر الدينػكإماتة الشعائ ر إلى إبطالها كمنع نصرة المسلمين كالقضاء على الجهادػالشعائر بالحكاـ يؤكؿ بهم األم
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  الظاىرة .

يساعدىم على شرىم كما يفعل أىل ىذا التوجو ىم مثل من باع  : ثم اإلفتاء ألىل الشر بما السابع من األدلة    
: بيع السبلح ألىل َّٔ/ٗمحـر باإلجماع ، قاؿ النوكم رحمو اهلل في المجموع  السبلح في زمن الفتنة كىو

اإلثم كالعدكاف {  لمن يشرب الخمر قاؿ تعالى } كال تعاكنوا علىن باع العصير ػحراـ باإلجماع ، كمثل مى  الحرب
را ، ػكراىية أف يباع العنب لمن يتخذه ْم : كاتفق األئمة األربعة على 7ِّّّٓٓ/ُقاؿ ابن ىبيرة في اإلفصاح 

لذين يختاركف الجمعة اىػ. ) كىذا فيو رد على العصرانيين كاالنهزاميين ا كعلى كراىية البيع بعد النداء الثاني يـو
كغيره بأناس ال  رة من الجهادػذه الشعائر الظاىػللذريعة فكيف تربط ى يحقق رغباتهم ( كسبب ذلك سدان  للناس ما

  إلى تعطيلها . يهتموف بها كال يسعوف إلى إقامتها بل إلى إماتتها فربط ذلك بهم سبب

الطاعة أك الذم سلط الحكاـ على إماتة  ة باسمق الرغبات كاألىواء السياسيػ: كالمفتي كف الثامن من األدلة    
القاضي ىول كقد جاء في الحديث " القضاة ثبلثة كاحد في الجنة  الشعائر الظاىرة مثل القاضي الجائر كمثل

المفتوف  القاضي الجائر كالقاضي الجاىل " ركاه أبو داكد عن بريدة رضي اهلل عنو . ككذا كاثناف في النار ثم ذكر
  الحكاـ على إماتة الشعائر الظاىرة . ثة ، كالجائر ىو الذم يجارم رغبات الحكاـ كاألمراء أك يسلطكالعلماء ثبل

  التالية : لئلجماع ففي النقوالت أما مخالفتو   

  فارجع إليها أعبله . أ ػ نقوالت اإلجماع الكثيرة التي نقلناىا من رسالة ابن تيمية السابقة

استبانت لو سنة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لم  نػأجمع الناس على أف مى  ):ب ػ قاؿ الشافعي رحمو اهلل
  الناس ( ككلمة الناس عامة في الحكاـ كغيرىم ! يكن لو أف يدعها لقوؿ أحد من

كاألمر باتباع  ِٕٕ/ِّالعلماء على أف من أمر بمنكر ال تلـز طاعتو .اىػ التمهيد  ج ػ قاؿ ابن عبد البر أجمع
  حكاـ منكر كما سبق من األدلة .ال مذىب

تيمية : اتفق العلماء على أنو إذا عرؼ الحق ال يجوز تقليد أحد  ػ عن ابنَْٗد ػ كنقل تيسير العزيز الحميد ص
  في ْبلفو .اىػ

يوجبوف طاعتو إال فيما  ػ كقاؿ ابن تيمية أيضا : أىل السنة ال يجوزكف طاعة اإلماـ في كل ما يأمر بو بل ال ىػ
تيمية أيضا رحمو اهلل : اإلماـ العدؿ كجبت طاعتو  . كقاؿ ابنٕٔ/ِطاعتو فيو في الشريعة .اىػ المنهاج  يسوغ

، ُٔٗ/ِٗغير عدؿ فتجب طاعتو فيما علم أنو طاعة كالجهاد .اىػ الفتاكل  فيما لم يعلم أنو معصية ، كإذا كاف
الرسوؿ صلى اهلل  د إذا أمرهػأيضا : فليس ألح تفريقو بين العدؿ كبين غيره في مسألة الطاعة . كقاؿ كانظر إلى

فإنهم قد يأمركف بمعصية اهلل ، فليس كل من  بلؼ أكلي األمرػر اهلل بو أـ ال بخػعليو كسلم بأمر أف ينظر ىل أم
أف يعلم أنو ليس بمعصية هلل كينظر ىل أمر اهلل بو أـ ال . اىػ الفتاكل  أطاعهم مطيعا هلل بل البد فيما يأمركف بو

 كازف بين كبلـ ىذا اإلماـ رحمو اهلل كبين كبلـ ىؤالء . . ثمِٕٔ/َُ
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حسن رحمو اهلل : إف من ْالف الكتاب كالسنة فيجب الرد عليو كما قاؿ ابن عباس  ك قاؿ عبد الرحمن بن    
 كقاؿ عبد . ػّْْاهلل عنو كالشافعي كمالك كأحمد رحمهم اهلل كذلك مجمع عليو .اىػ في فتح المجيد ص رضي

تقليدىم إذا استبانت السنة .  كاألئمة رحمهم اهلل نهوا عن ّْٔالرحمن بن حسن رحمو اهلل في فتح المجيد ص
  اىػ كعليو ينهى عن تقليد الدكلة إذا استبانت السنة .

أنو يضرب بو عرض الحائط ،  ز ػ كقد اتفق األئمة األربعة رحمهم اهلل على أنو إذا ْالف قولهم الكتاب كالسنة   
  في مسلك كمنهج العصرانيين كاالنهزاميين . كذلك يقاؿ في مذىب الحاكم إذا ْالف الشريعة . كيقاؿ أيضاك 

  : التيار األدلة من القياس على مخالفة ىذا    

األربعة : إما تقليدىم في الخطأ  ككجو الداللة ىو تحريم السلف للتعصب المذمـو في مسألة تقليد المذاىب    
كمثل ذلك في تقليد البلداف ، فقسنا عليو تقليد الحكاـ .  عين يتبعو مطلقا كييمنىع من غيره .أك نصب عالم م

 السابقوف قاكموا بدعة تقليد العلماء كالتعصب لهم ثم بدعة تقليد البلداف على كجو ككاف السلف كاألئمة

القياس يكوف في النقاط  وضيحالتعصب ثم تطور األمر في الوقت الحاضر إلى بدعة تقليد األمراء كالحكاـ . كت
  التالية :

المعركفة على كجو التعصب قاؿ ابن القيم رحمو اهلل في مقلدة  .تقاس على مسألة تقليد المذاىب األربعةُ
 إذا نزلت نازلة لم يجز عندىم أف ينظر في الكتاب كال السنة كال أقواؿ فرقة ضالة كانت العلماء حيث تكلم عن

ػ كنحن نقوؿ ما ِٕٓالموقعين ص اذا قاؿ مقلده كمتبوعو كجعلو معيارا للحق . اىػ إعبلـالصحابة بل ينظر إلى م
األمراء كالحكاـ يجعلونهم معيارا على الحق كقد ناقش بدعة  قاؿ ابن القيم في مقلدة العلماء نقوؿ مثلهم مقلدة

 المحـر ابن عبد البر رحمو اهلل في جامعو عن العلم ،  تقليد العلماء التقليد
بلـ الموقعين في ثبلثين صفحة ػكابن تيمية رحمو اهلل كابن القيم رحمو اهلل في إع حـز رحمو اهلل في كتبو كابن    
كالصنعاني رحمو  ػ ، كالخطيب رحمو اهلل في كتابو الفقيو كالمتفقو كالشوكاني رحمو اهللَِٔػ إلى صِِٕص من

  بعنواف التقليد . صوؿ الفقواهلل كجمع من أىل العلم ، حتى أصبح مبحثا ييبحث في أ

كرسولو قاؿ تعالى } يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بين  كإذا كاف اهلل قد حـر تقديم أقواؿ العلماء بين يدم اهلل     
  بالحكاـ قليلي العلم الشرعي بل عادميو ؟ . يدم اهلل كرسولو { فكيف

ىل المدينة . كناقش ابن القيم رحمو اهلل من أكجب مثل مسألة إجماع أ تقاس على مسألة تقليد البلداف : .ِ
على  في إعبلـ الموقعين : كقاؿ : كمالك على تعظيمو أىل المدينة ما كاف يرل أنو كاجب , عمل أىل المدينة

الموقعين قصة مالك مع الرشيد  غيرىم العمل بو كقصتو مع الرشيد شاىد على ذلك . كذكر ابن القيم في إعبلـ
من ذلك كقد عـز عليو كقاؿ لو قد تفرؽ أصحاب رسوؿ  ك رحمو اهلل نفسو منع الرشيد رحمو اهللفقاؿ : بل مال

كصار عند كل طائفة منهم علم ليس عند غيرىم . اىػ مختصرا كالقصة معركفة  اهلل صلى اهلل عليو كسلم في الببلد
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.  

أىل األمصار أال  ر أحد منهمػخلفاء لم يأمن بعده من الػابن القيم رحمو اهلل : ) كعمر رضي اهلل عنو كمى  قاؿ    
ل ػالمدينة كأنهم ال يعملوف إال بعمل أى ة إذا ْالف عمل أىلػيعملوا بما عرفوه من السنة كعلمهم إياه الصحاب

  المدينة ( .

و مثل من أكجب مذىب المدينة أك مذىب عالم معين . ككصف من ػالحاكم ى كما يقاؿ فيمن أكجب مذىب    
 أك الدكلة بالخركج كالفتنة أك بالحركرية كالتكفير ىو مثل من كصف من ْالف مذىب أىل الحاكم ْالف مذىب

الف إجماعهم في ىذا ،  المدينة أك مذىب عالم معين بالخركج كالفتنة ، كىذا أتى بما لم تأت بو األكائل ، ْك
الف ىدم الصحابة كالقركف المفضلة .   كابتدع ْك

  . ى مسألة دفع الصائل فإف ذلك ييفعل كال يربط بإذف اإلماـ باإلجماعالمسائل السابقة عل .تقاسّ

تعطيل الجهاد ، فإف عطلتو لم يجز ،  على قوؿ الفقهاء أنو تجوز عقد مدة في العهد مع الكفار ما لم تيؤد إلى .ْ
  الجهاد ، فإف عطلتو لم يجز . كنحن نقوؿ اإلذف جائز ما لم ييؤد إلى تعطيل

الصياـ أك الحج أك األذاف للصلوات ال تقاـ إال بإذف اإلماـ  ة أف الجمعة أك صبلة الجماعة أك.تقاس على مسألٓ
 إقامتها كقد كجبت أك منع من إقامتها مراعاة ألىواء معينة لو أك لغيره فهل يقوؿ عاقل لكن إف سٌوؼ اإلماـ في

العلماء أحد طرفي كالة األمر ،  قاـ بإذففضبل عن مسلم أنو ال بد من إذنهم كال تيفعل حتى يأذنوا ، بل ييقاؿ ت
  كىؤالء عكسوا القضية . كاألصل مراعاة إقامة الشعائر أكلى من مراعاة الحكاـ

  : كقائع تاريخية في ذلك     

اهلل كىو آْر ْليفة عباسي في بغداد على يد التتار بقي الناس مدة طويلة )  أنو بعد قتل المستعصم رحمو    
كالواجبات  ْليفة لهم كمع ذلك بقي الناس يقيموف الجهاد كالشعائر الظاىرة كالحقوؽ ثبلث سنوات ( ال

  الشرعية كما كانوا من قبل كلم يعطلوىا بحجة عدـ كجود ْليفة أك عدـ إذنو .

لو لم تفهم صورة المسألة  أما لو احتج محتج بأف ىذا فعل بعض العلماء المتأْرين رحمهم اهلل ؟ قلنا : مسألة    
 لتي عملها بعض أىل العلم كىي :ا

مانع من جمع الناس  أ ػ أف العمل المباح ) الحظ قيد اإلباحة ( الذم تعددت صوره ككل صورة مباحة فهذا ال
المصحف فإف القراءات كانت كلها  على أحد الصور لمصلحة الجمع كعدـ التفرؽ كما فعل عثماف في جمع

  األذاف للصبلة كغير ذلك . لو تنوع صورمباحة على سبعة أحرؼ كلها شاؼ كاؼ ، كمث

ب ػ ككذلك إذا كاف الصور متعددة كالتعدد تخيير للشخص) الحظ للقيد أنو تخيير تشهي أك اْتيار مصلحة ( 
باالقتصار على بعض الصور ما لم ييؤد إلى مفسدة كما فعل عمر رضي اهلل عنو  ثم ظهر تبلعب فللحاكم أف ييعزر

كلٌما ظهر التحايل  ؽ حيث أمضاه ثبلثا تعزيرا كعقوبة لمن تعجل في أمر لو فيو أناة ،الثبلث في الطبل في جعل
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بعودة األمر إلى العتيق األكؿ ) ذكر ذلك الشيخ  كنكاح التحليل في زمن ابن تيمية كابن القيم رحمهما اهلل أفتيا
 ( 11/28 محمد بن إبراىيم رحمو اهلل في فتاكيو

حسن النية األْذ بأحد األقواؿ ككاف  الجتهادية كرأل الحاكم العادؿ أك الحاكمج ػ أما ما كاف من المسائل ا
مفسدة أْرل كقصد مصلحة المسلمين لم يقصد  مبلحظا في أمره مصلحة المسلمين ما لم يعارض ذلك

إرضاء جهات أْرل معادية لئلسبلـ كالمسلمين ، فإف ىذا  مصلحتو الخاصة أك مصلحة بقاء ملكو أك مصلحة
أحب أف أقف لحظة لتبيين ماذا ييقصد بالمصلحة ، كأنقل ىنا كبلما جميبل البن  بعض أىل العلم ) كىنا أجازه

كبلـ بعض  نػردا على من فهم فهما ْاطئا مً  ُٓٔ/ّرحمو اهلل : في جامع الرسائل كالمسائل النجدية  سحماف
الضركرة عائدة لمصلحة الحاكم فقاؿ  أفالفقهاء أنو يجوز االستعانة بالمشرؾ عند الضركرة ، كظن ىذا المستدؿ 

معرفة الضركرة فظنها عائدة إلى مصلحة كلي األمر في  ابن سحماف ردا على ذلك قاؿ : غلط صاحب الرسالة في
زعم ظنو بل ىي من ضركرة الدين كحاجتو إلى من يعين عليو كتصلح بو مصلحتو   رياستو كسلطانو كليس األمر كما

فهم ماذا يقصد  ز كقد تقدـ ما فيو كاهلل أعلم . اىػ ) كىذه قاعدة عامة كقيد مهم فيمن قاؿ بالجوا كما صرح بو
الدين كالمسلمين كليس مصلحة  العلماء إذا قيدكا فعل الحاكم بالمصلحة أك الضركرة أنها مصلحة كضركرة

ا الذم أجازه بعض فإذا كاف األمر بهذه الطريقة فهذ واء الحكاـ كالمحافظة على كراسيهم كدنياىم (ػضركرة أى
باب مراعاة المصالح ، بعد مراجعة العلماء المعتبرين . على أف ىذا القوؿ فيو  أىل العلم كقالوا يسوغ اتباعو من

من الصحابة   فبل ييسٌلم بو بعض أىل العلم كيمنعونو كال يجيزكف حتى ىذه المسألة كلهم سلف في ذلك ْبلؼ
القوؿ الذم قيل بو من أجل  ذاػؤالء المتأْرين فيستغلوف ىػى كما سبق ذكره ! كعلى كل ليس مسلكهم مسلك

عندىم كيعممونو في كل مسألة ، مع أف من قاؿ  نفع الحكاـ كتحقيق رغباتهم من ْبلؿ ىذا القوؿ فيكوف منهجا
قوؿ ذا الػف الذين قالوا بهء السابقو من باب األصل كالمنهج .!! كالعلما و جعلو من باب االستثناء ك الطارئ الػب

الفتنة أك  يكونوا يضللوف من ْالفهم كيتهمونو باالستعجاؿ كالحماس غير المنضبط أك بالخركج أك أحيانا لم
يتعهد بعدـ التكرار فهذا من الظلم  ق الذم قالو أكػيسجن أك يضيق عليو كيطلب منو أف يعتذر أك يتبرأ من الح

رىم ليـو تشخص فيو اهلل غاف كاالعتداء كعند اهلل تجتمع الخصـو } كال تحسبن بل عما يفعل الظالموف إنما يْؤ
 و يكوف للحاجة ال منهجا مطردا أك مسلكا عاما كييتخذ عصاػسلمنا بهذه المسألة فإن األبصار { علما بأننا لو

األصل ، كاهلل غالب على  كعيكازة في كجو العاملين كالمجاىدين كالعلماء الربانيين فييمنعوف بذلك ثم ييجعل ىو
الحاجة تقدر بقدرىا كال تينزؿ منزلة الدكاـ . ثم ىناؾ  كال حوؿ كال قوة إال باهلل العزيز القوم . كمعلـو أفأمره 

عاـ كبين المنع الخاص في مسائل ْاصة لمصلحة المسلمين ىذا كلو على فرض  فرؽ بين المنع العاـ كمنهج
  كالمجاراة . التنزؿ

مجيز كمانع فهذا الحاكم فيو الكتاب  ما كاف فيو اْتبلؼ ما بينكعلى كل فإف القاعدة المجمع عليها أف     
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كقد مضى في رسالة ابن تيمية التي نقلناىا ذكر اإلجماع  كالسنة ال ألحد من العلماء كال ألحد من الحكاـ )
 بنتنازعتم في شيء فردكه إلى اهلل كالرسوؿ { كلم يقل إلى حاكم أك دكلة .. قاؿ ا فراجعو ( قاؿ تعالى } كإف

اهلل عليو كسلم ىو الرد إليو  القيم أجمع الناس أف الرد إلى اهلل سبحانو ىو الرد إلى كتابو كالرد إلى الرسوؿ صلى
 نفسو كإلى سنتو بعد كفاتو . 

أجمع الناس على أف من استبانت لو سنة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لم  قاؿ الشافعي رحمو اهلل : )    
بسنده عن  لقوؿ أحد من الناس ( ككلمة الناس عامة في الحكاـ كغيرىم ! كركل ابن أبي شيبةيدعها  يكن لو أف

  اهلل عليو كسلم . عمر بن عبد العزيز رحمو اهلل قاؿ : ال أرل ألحد مع سنة سنها رسوؿ اهلل صلى

  كىذا التوجو الجديد في اْلكنة األْيرة مر بمراحل :     

  حكاـ ثم تطورت إلى بدعة تقليد أىواء الحكاـ ثم ىذه تدرجت إلى:بدعة تقليد ال أكال فكانت    

  ػ لـو من ْالف مذىب الحاكم أك الدكلة المخالف للشريعة . 1

  بو . ػ إلزاـ الناس 2

  ػ معاقبة من ْالفو . 3

  التكفير أك الحماس أك االستعجاؿ . ػ كاتهامو بالخركج أك الفتنة أك الشذكذ أك 4

  كالخبلصة :

 الفقهية كالقنوت كالهجرة كغيرىا من الجهاد كفركعو أك اإلفتاء كربط األحكاـ  الدين الظاىرة أف ربط شعائر    
معين أك  وؿ إماـ معين أك حاكمػم للمسلم كغير ذلك بقػالحقوؽ الشرعية كالنصرة كدفع الظلم كالدع كربط

بالتدرج كنحوه فهذا ربط بشيء ما  مع العدك أكؤ ػاستشارة علماء معينين أك أىل بلد معين أك بالتربية أك التكاف
ىاتوا برىانكم إف كنتم صادقين ، بل ىو من األمور  أنزؿ اهلل بو من سلطاف ؟ فأين الدليل على ذلك ، قل

ـو من جديد ػالمفضلة كما سبق توضيحو . فكيف ييعاد التعصب المذم بلؼ ىدم القركفػالمحدثة في الدين ْك
  ييعلق بالعلماء عيلق بالحكاـ كاألمراء . ككذا بالعصرانيين كاالنهزاميين . بصورة أْرل . كبدال أف

  فصل                                                         

  يتناكؿ قضية اإلذف بشكل ْاص فنقوؿ : كىذا الفصل   

  إليها كعلى أدلة ْاصة : على أصوؿ ترد المسألة مبنية   

بالوالة من أجل العمل ألف إناطتو بجميع أفراد األمة  ف الخطاب للمسلمين لكن أينيط الحكم: أ األصل األكؿ   
كسادتهم للتنفيذ كلضبط األمور كإقامتها على الوجو األكمل ، ألنو ككيل عن  يؤدم إلى الفوضى فأنيط برؤكسهم

كليس  بل ىو تكليف للتنفيذال أنو حق لهم يصير في أيديهم كالمبلؾ لو يتصرفوف فيو كما شاؤا  المسلمين ،
كالعلماء كأىل الحل كالعقد  رب فاألقربػوا في إبطاؿ ما أنيط بهم انتقل إلى األقػتمليكا ، فإذا قصركا أك سع
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  الخ .…كأىل الشوكة 

ْاطب اهلل المؤمنين بالحدكد كالحقوؽ ْطابا  ُٕٓ/ّْالحدكد ج  : في الفتاكل كتاب قاؿ ابن تيمية    
وف ػيرم ة فاقطعوا أيديهما { كقولو } الزانية كالزاني فاجلدكا { كقولو } كالذينػكالسارق لسارؽمطلقا كقولو } كا

شهادة أبدا { لكن قد علم أف  ولو } كال تقبلوا لهمػالمحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدكىم { ككذلك ق
د علم أف ىذا فرض على الكفاية كىو يجب عليهم كق المخاطب بالفعل ال بد أف يكوف قادرا عليو كالعاجزكف ال

فقولو } كتب عليكم القتاؿ { كقولو } كقاتلوا في سبيل اهلل { كقولو } إال  و نوع من الجهادػمثل الجهاد بل ى
ة ػإقام رض على الكفاية من القادرين ، كالقدرة ىي السلطاف فلهذا كجبػيعذبكم { كنحو ذلك ىو ف تنفركا

  بو .الحدكد على ذم السلطاف كنوا

وابو فإذا فرض أف األمة ْرجت عن ذلك لمعصية من ػكالباقوف ن دػيكوف للمسلمين إماـ كاح كالسنة أف     
دة أئمة : لكاف يجب على كل إماـ أف يقيم الحدكد كيستوفي ػغير ذلك فكاف لها ع بعضها كعجز من الباقين أك

لو شاركوا  ا ينفذ من أحكاـ أىل العدؿ ككذلكل البغي ينفذ من أحكامهم مػكلهذا قاؿ العلماء إف أى الحقوؽ
تفرؽ العلماء كتعددىم ككذلك  ل طاعتهم فهذا عندػزب فعل ذلك في أىػاإلمارة كصاركا أحزابا لوجب على كل ح

فإف ذلك أيضا إذا أسقط عنو إلزامهم بذلك لم يسقط  لو لم يتفرقوا لكن طاعتهم لؤلمير الكبير ليست طاعة تامة
راء عن إقامة الحدكد كالحقوؽ أك ػز بعض األمػرض عجػيقيموا ذلك ككذلك لو ف ك بل عليهم أفعنهم القياـ بذل
  لكاف ذلك الفرض على القادر عليو . إضاعتو لذلك

كنوابو إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدؿ كما يقوؿ الفقهاء : األمر  ال يقيم الحدكد إال السلطاف كقوؿ من قاؿ    
مع  العادؿ القادر فإذا كاف مضيعا ألمواؿ اليتامى أك عاجزا عنها لم يجب تسليمها إليوو ػى إلى الحاكم إنما

تفويضها إليو مع إمكاف  زا عنها لم يجبػو ككذلك األمير إذا كاف مضيعا للحدكد أك عاجػإمكاف حفظها بدكن
 إقامتها بدكنو.

تها من أمير لم يحتج إلى اثنين كمتى لم الوجوه فمتى أمكن إقام الواجبات تقاـ على أحسن كاألصل أف ىذه     
 رػن باب األمػسلطاف أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها فإنها مً  يقم إال بعدد كمن غير

على إضاعتها لم يدفع  بالمعركؼ كالنهي عن المنكر فإف كاف في ذلك من فساد كالة األمر أك الرعية ما يزيد
  أعلم . اىػ بنصو .فساد بأفسد منو كاهلل 

أمر  ( قاؿ ابن الماجشوف إذا كاف الناس مع إماـ يضيع ُّٖ/ِ) في فقو المالكية  كاإلكليل كفي كتاب التاج    
كحمل عليو من يقتدم بو  الهبلؿ فبل يدع ذلك من أنفسهم فمن ثبت عنده برؤية من يثق بصدقو صاـ عليو كأفطر

 اىػ .



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

565 

على الوكالة كليس على  ل الواليات المنوط بهم الواليات أف عملهم مبنيػة أى: مبني على قاعداألصل الثاني    
  المالك حسب رغبتو . التملك كتصرفهم فيها تصرؼ الوكيل المراعي للمصلحة كليس تصرؼ

كالولي في النكاح كاألب كغيره من العصبات  وه كالقاضيػاـ كما دكنو من األمير كنحػمثل اإلمكالواليات     
ككالية الملتقط في اللقطة ككالية األـ في مدة الحضانة كاإلماـ في  ر في الوقف ككالوصي في الوصيةككالناظ

  البيع كالشراء كنحو ذلك . فالقاعدة في ىؤالء : الصبلة كالوكيل في

  كاألحظ للعمل المنوط بهم . يتصرفوف حسب المصلحة إنهم -أ

من بعده إف كاف فيو تسلسل كترتيب كإال انتقل إلى  ل إلىفسد منهم في عملو ال يقر عليو بل ينتق أف من -ب
  بديل شرعي مناسب .

مبلزمة األعضاء  مبلكا لما كلوا عليو يتصرفوف فيو تصرؼ المبلؾ أك ىو مبلـز لهم ال ينفك عنهم ليسوا أنهم -ج
  لئلنساف .

نوط باإلفساد كاإلبطاؿ لم تصرفهم على العمل الم تصرفهم في مصلحة العمل المنوط بهم أما إذا عاد أف -د
  ييقركا عليو .

  كثيرة كىي كالتالي : كفركع ىذا القاعدة

الصبلة فإف إماـ الصبلة إذا تأْر عن الوقت المعتاد أك  الكبرل على اإلمامة الصغرل كىي إمامة .قياس اإلمامةُ
مة في الصبلة ، ْصوصا يقيموا غيره كسقط حقو في اإلذف كحل محلو األىل لئلما شق على الناس جاز لهم أف

عملو فضبل أف يوجب  تأْرا يؤدم إلى مقاربة ْركج الوقت فإنو يعود على العبادة باإلبطاؿ فبل ييقر على إذا تأْر
في غزكة لما تأْر الرسوؿ صلى اهلل  أْذ إذنو ، فقد جاء في الصحيح أف عبد الرحمن بن عوؼ صلى بالناس

  عليو .عليو كسلم كقد صٌوب الرسوؿ فعلو كأثنى 

الماجشوف إذا كاف الناس مع  ( قاؿ ابنُّٖ/ِكفي كتاب التاج كاإلكليل ) في فقو المالكية  ػ ككذا الصياـ ِ
عنده برؤية من يثق بصدقو صاـ عليو كأفطر كحمل  إماـ يضيع أمر الهبلؿ فبل يدعوا ذلك من أنفسهم فمن ثبت

  عليو من يقتدم بو اىػ .

كاليتو  ا الكفء ثم تأْر عن تزكيجها بدكف عذر شرعي فإنو يسمى عاضبل كتسقطإذا تقدـ له المرأة أف كلي .ّ
تعضلوىن { كتنتقل إلى من بعده من  بذلك قاؿ تعالى } يا أيها الذين آمنوا ال يحل لكم أف ترثوا النساء كرىا كال

في االْتيارات  الخيطٌاب كىجرىم للمرأة ، قاؿ ابن تيمية العصبات ْصوصا إذا تأْر تأْرا يؤدم إلى عزكؼ
كفاية إجماعا فإف أباه حاكم إال بظلم ، كطلبو جعبل ال يستحقو صار كجوده   ػ كتزكيج األيامى فرضَِٓص

  كعدمو . اىػ

ٌْ  ػ الوصي ْ ر الوقف  ػالوكالة كالوصاية ، ككذا ناظ ر في نفع ما أنيط بو مما يؤدم إلى تعطيل ذلك تينزع منوػإذا تأ
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  كالوصية .

الطبلؽ كفق الشركط المعركفة فإف كانت مضٌيعة للمحضوف أك معطلة لو كنحوه  ق الحضانة بعدح ػ كاألـ لها ٓ
  ذلك مراعاة لمصلحة المحضوف كانتقلت الوالية إلى من بعده . سقط حقها في

و موالي زكج بغير إذفػوع " أيما عبد تػفإف العبد ليس لو أف ينكح إال بإذف سيده للحديث المرف مع عبده ػ السيد ٔ
 .تزكيجو كسقط حقو في اإلذف . كلكن لو امتنع السيد أجبر على بيعو أككأىلو فهو عاىر" صححو الترمذم

رة كالحقوؽ ػة الشعائر الظاىػمسئولية الجهاد كإقام ذه األمثلة أف الحاكم أنيط بوػمن ى كىكذا كالشاىد    
عطلو مراعاة لمصلحة حكمو كدنياه أك مراعاة المسلمين فإذا لم يأذف فيو أك  نػكالواجبات الشرعية ألنو ككيل ع

يفتوف فيو كيأذنوف  فاسدة سقط حقو في اإلذف كانتقل األمر إلى النوع الثاني من أكلي األمر كىم العلماء لمصالح
كالنقص فانتقل إلى الحاكم الديني ، فهو  ور السابقة باإلبطاؿػفي ذلك ألف فعل الحاكم السياسي عاد على األم

اد فعلهم على ذات الوالية التي توالىا باإلبطاؿ . ػلٌما ضيعوا أك ع ، ل الواليات السابقة التي ذكرناػأىتماما مثل 
الشريعة  وا عليو ملك رقبة ال تتعداىم إلى غيرىم كإف ضٌيعوا كأفسدكا فهذا ما تتنزه عنوػتولٌ  كال يملكوف ما

  المحكمة كيأباه العقبلء كأىل الفطر السليمة .

معلـو  كالشعائر الظاىرة باإلماـ ىو أمر تعبدم حتى ييقاؿ ال يتعداه إلى غيره ، بل ىو أمر عليق الجهادكليس ت    
مصالحها كقطع الفوضى فيها  المعنى لو علة معقولة كىي من باب ضبط إقامة ىذه األمور كتسهيل أمرىا كمراعاة

  ىذا . ، فإذا كاف تعليق اإلذف بهم أدل إلى نقيض ذلك لم ييقر

لذاتها مثل صبلة الجمع  رة ىذه مطلوب فعلهاػر الدين الظاىػول كشعائػ: إف الجهاد كالفتاألصل الثالث    
ل السنة ػباب إقامتها كتنفيذىا كلذا مذىب أى كالجماعات كالعيد كاألذاف كالحج كغيرىا كأنيطت بالحكاـ من

قامتها لفجورىم يؤدم إلى ضياع تلك الشعيرة الظاىرة دـ إػألف ع ، فاجران  كاف أـ  ان ة إقامتها مع كل إماـ برٌ ػكالجماع
يؤدم إلى  لذاتها فعبل كظهورا . فإذا كاف من أنيطت بهم منعوا ذلك كعطلوه أك سٌوفوا فيو تسويفا المقصودة

ال ييراعىوا في ذلك كيصبح  إبطالها أك راعوا في ذلك مقاصد فاسدة أك عطلوىا إلرضاء جهات معينة ، عندئذ
ذا إعانة على ضياعها ػى إقامتها متى ما ْدمت أغراضهم، بإذنهم مع أنهم يسعوف في عدـ إقامتها أك تعليق األمر

 كالعدكاف { مثل لو قلنا مثبل أف الجمعة أك صبلة الجماعة ال تقاـ إال بإذف اإلماـ أك } كال تعاكنوا على اإلثم

مراعاة ألىواء معينة لو أك  ك منع من إقامتهااـ سٌوؼ في إقامتها كقد كجبت أػالحج أك األذاف للصلوات ثم اإلم
كال تيفعل حتى يأذنوا ، بل ييقاؿ تقاـ بإذف العلماء أحد  لغيره فهل يقوؿ عاقل فضبل عن مسلم أنو ال بد من إذنهم

  مراعاة إقامة الشعائر أكلى من مراعاة الحكاـ كىؤالء عكسوا القضية . طرفي كالة األمر ، كاألصل

أك شرؾ أك  إقامة الشعائر الظاىرة عيفي عن الطواؼ أك السعي في أماكنها كلو كاف فيها أصناـ لأج بل إنو من    
فمن حج البيت أك اعتمر فبل جناح  ركة من شعائر اهللػنجاسة كما قيل في سبب نزكؿ قولو تعالى } إف الصفا كالم
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ا حج أبو بكر بالناس كقد حضر بمخالطة المشركين كم عليو أف يطوؼ بهما { كأذف في إقامة الحج كلو كاف
المسلموف يحجوف كيعتمركف قبل صلح الحديبية كما في قصة ثمامة بن  الموسم كفار بعد فتح مكة ، بل كاف

  أثاؿ .

  : األدلة الخاصة أما     

 نفسك { . كمثل قوؿ ابن حـز يقاتل كلو كحده ( األدلة قولو تعالى } فقاتل في سبيل اهلل ال تكلف إال ػ من 1
كأف ىذا المعنى ال تدع جهاد العدك كاالستنصار عليهم  فقاتل ِّٗ/  ٓقاؿ القرطبي في تفسيره ج 

كحدؾ ألنو كعده بالنصر قاؿ الزجاج أمر اهلل تعالى رسولو صلى اهلل عليو كسلم  للمستضعفين من المؤمنين كلو
ط أف ػفي ْبر ق ر اللفظ إال أنو لم يجئػذا ظاىػده ألنو قد ضمن لو النصرة قاؿ ابن عطية ىػكإف قاتل كح بالجهاد

اللفظ كىو مثاؿ ما يقاؿ لكل كاحد في  القتاؿ فرض عليو دكف األمة مدة ما فالمعنى كاهلل أعلم أنو ْطاب لو في
القوؿ لو فقاتل في سبيل اهلل ال تكلف إال نفسك كلهذا  د من أمتكػْاصة نفسو أم أنت يا محمد ككل كاح

  كحده اىػ . كنقلو عنو الشوكاني في فتح القدير مقررا لو . كلو ينبغي لكل مؤمن أف يجاىد

 : كما يغزم مع اإلماـ كيغزك المرء أىل الكفر ِٗٗالمحلى كتاب الجهاد المسألة رقم  حـز في كقاؿ ابن    

  كحده إف قدر اىػ

  أبي بصير فإنو أقاـ الجهاد بدكف إذف اإلماـ . ػ قصة 2

بن األكوع   دافع كجاىد بدكف إذف اإلماـ كىي في صحيح مسلم : قاؿ سلمة بن األكوع فإنو قصة سلمة ػ 3
لعبد الرحمن بن عوؼ فقاؿ أْذت  كانت لقاح رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ترعى بذم قرد قاؿ فلقيني غبلـ

ات يا صباحاه قاؿ  لقاح رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقلت من أْذىا قاؿ ت ثبلث صْر غطفاف قاؿ فصْر
على كجهي حتى أدركتهم بذم قرد ) كىذا الشاىد أنو فعل ذلك  فأسمعت ما بين ال بتي المدينة ثم اندفعت

أرميهم بنبلي ككنت راميا كأقوؿ أنا ابن األكوع كاليـو يـو الرضع فأرتجز حتى  بدكف إذف اإلماـ ( فجعلت
فقلت يا نبي اهلل  هلل عليو كسلم كالناساللقاح منهم كاستلبت منهم ثبلثين بردة قاؿ كجاء النبي صلى ا استنقذت

األكوع ملكت فأسجح ثم رجعنا كيردفني  د حميت القـو الماء كىم عطاش فابعث إليهم الساعة فقاؿ يا بنػإني ق
  دْلنا المدينة . رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على ناقتو حتى

من يتق اهلل يجعل لو مخرجا { حدثنا محمد ك  رضي اهلل عنو ، قاؿ الطبرم في تفسير قولو } ػ قصة األشجعي 4
قولو } كمن يتق اهلل يجعل لو مخرجا{ زعم أف رجبل من أصحاب  قاؿ ثنا أحمد قاؿ ثنا أسباط عن السدم في

عليو  وه يأتي النبي صلى اهللػركه فكاف فيهم فكاف أبػاألشجعي كاف لو ابن كأف المشركين أس وؼػالنبي يقاؿ لو ع
بالصبر كيقوؿ لو إف اهلل سيجعل  و بها كحاجتو ، فكاف رسوؿ اهلل يأمرهػكاف ابنو كحالتو التي ىكسلم فيشكوا إليو م

من أيدم العدك فمر بغنم من أغناـ العدك فاستاقها ) كىذا  لو مخرجا فلم يلبث بعد ذلك إال يسيرا إذ انفلت ابنو
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 ء معو بغنى قد أصابو من الغنم فنزلت ىذهدكف إذف اإلماـ ( فجاء بها إلى أبيو كجا ىو الشاىد أنو فعل ذلك من

طريقين آْرين . اىػ .  اْلية } كمن يتق اهلل يجعل لو مخرجا كيرزقو من حيث ال يحتسب { ثم ذكر الركاية من
المفسرين فيما ذكره الثعلبي إنها نزلت في عوؼ  )كقاؿ ، قاؿ : أكثرَُٔ/ُٖكساقها أيضا القرطبي في تفسيره 

عباس ثم ذكر القصة . كذكر القصة أيضا ابن كثير في تفسيره عند آية  أبي صالح عن ابنبن مالك األشجعي عن 
  يجعل لو مخرجا كيرزقو من حيث ال يحتسب { . } كمن يتق اهلل

رضى اهلل عنو صلى العيد  ف عليان ضي اهلل عنو . قاؿ ابن عبد البر إر  الجمعة زمن حصار عثماف ةػػ مثل إقام 5
 ... كقاؿ : كقد صلى بالناس في حين حصار عثماف رضى اهلل عنو جماعة من الفضبلء محصور بالناس كعثماف

اهلل عنهم كصلى بهم  الجٌلة منهم أبو أيوب األنصارم كطلحة كسهل بن حنيف كأبو أمامة بن سهل كغيرىم رضى
لبغدادم في رجل ... كذكر عن الخطيب ا علي بن أبي طالب صبلة العيد كقاؿ يحيى بن آدـ صلى بهم رجل بعد

يزؿ طلحة يصلي بالناس كعثماف محصور أربعين ليلة حتى إذا   التاريخ بسنده عن ثعلبة بن يزيد الحماني قاؿ لم
 . ِٗ/َُ، كالتمهيد  ِّ،ّٓ،ّٔ/َُبالناس اىػ االستذكار  ـو النحر صلى عليػكاف ي

أْذ الراية ثابت بن أقـر أْو  ة الثبلثة( لما قيتل الوالّّٖ/ّْالد بن الوليد في غزكة مؤتة ) زاد المعاد  ػ فعل 6
قالوا : أنت ، قاؿ ما أنا بفاعل فاصطلح الناس  ل منكمػبني عجبلف فقاؿ يا معشر المسلمين اصطلحوا على رج

دافع القـو كحاش بهم ثم انحاز بالمسلمين كانصرؼ بالناس . اىػ من أجل  على ْالد بن الوليد فلما أْذ الراية
متيسر  م يقل أحد منهم ال بد من إذف كلي األمر في ىذا التنصيب ألف أْذ إذنو غيركالضركرة كل المصلحة

  كييفضي إلى الضياع .

ر الجهاد كإف حصلت غنيمة قسمها أىلها  المغني في كتاب الجهاد : إذا عدـ ػ قاؿ صاحب 7 اإلماـ لم يْؤ
القناع : فإف عدـ اإلماـ لم كقاؿ البهوتي في كتاب الجهاد في كشاؼ  .ّْٕ/َُعلى موجب الشرع . اىػ 

وجب ػيستولي العدك على المسلمين كتظهر كلمة الكفر كإف حصلت غنيمة قسموىا على م ر الجهاد لئبلػيْؤ
كاإلكليل ) في فقو  اـ على ما يأتي بيانو في باب قسمة الغنيمة . اىػ كفي كتاب التاجػكما يقسمها اإلم الشرع

ر الهبلؿ فبل يدعوا ذلك من أنفسهم ػأم إذا كاف الناس مع إماـ يضيع ( قاؿ ابن الماجشوف :ُّٖ/ِالمالكية 
  كأفطر كحمل عليو من يقتدم بو . فمن ثبت عنده برؤية من يثق بصدقو صاـ عليو

للفائدة فإننا ننقل رسالتين البن تيمية مناسبة لبحثنا ىذا  : انتهى مقصودنا من البحث ، كلكن تتميماتنبيو     
  : سك الختاـجعلناه بمثابة م

 
                                                             

  فصل                                                         
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  : الرسالة األكلى    
سػػافر لمجػػرد زيػػارة قبػػور األنبيػػاء كالصػػالحين ، كأفتػػى  ( علػػى سػػؤاؿ حكػػم مػػن ُِْ/ ِٕلمػػا رد ) فػػي الفتػػاكل 

و فػي ذلػك أربعػة مػن ػل العلم ، ككافقو على ذلك علماء عصره . لكن عارضػػأى نع كما ىو اإلجماع كساؽ كبلـبالم
أمػره  . كأصػدركا فػي حقػو بيانػا ، كأفتػوا بحبسػو كزجػره كأف ييشػهر ِٖٗ/ ِأسماؤىم في الفتػاكل  القضاة ، ذيكرت

  كيمنع من الفتول!
أف ردىػم باطػل مخػالف لئلجمػاع، كرد علػيهم مػن كجػوه   بو فتواه، كبينرحمو اهلل على ما عارضوا  فرد ابن تيمية    

  منهػػػػػػا إف شػػػػػػاء اهلل مػػػػػا يتعلػػػػػػق بموضػػػػػػوعنا فقػػػػػػط: فمػػػػػػن ذلػػػػػك ( كجهػػػػػػا :سػػػػػػننقل ِْكثيػػػػػرة بلغػػػػػػت ) 

 مػا تنػازع فيػو العلمػاء يجػب رده إلػى اهلل كالرسػوؿ كىػؤالء لػم يػردكه إلػى اهلل كال إلػى ػ قػاؿ فػي الوجػو الثػامن أف 1

  كىػذا باطػل باإلجمػاع . قالوا إنو كػبلـ باطػل مػردكد علػى قائلػو بػبل حجػة مػن كتػاب اهلل كال سػنة رسػولوالرسوؿ بل 

مػن القضػاة أف يفصػل النػزاع فيػو بحكػم كإذا لػم يكػن  ػ الوجػو الثػاني عشػر أف مػا تنػازع فيػو العلمػاء لػيس ألحػد 2
ْلْػر مػردكد علػى قائلػو بػل الحػاكم ىػذا القػوؿ ىػو الصػحيح كأف القػوؿ ا ألحػد مػن القضػاة أف يقػوؿ حكمػت بػأف

مقلػدا   علماء المسػلمين أك أجمعػوا عليػو قولػو فػي ذلػك كقػوؿ آحػاد العلمػاء إف كػاف عالمػا كإف كػاف فيما تنازع فيو
عالما مجتهدا كلو كػاف الكػبلـ فػي  كاف بمنزلة العامة المقلدين كالمنصب كالوالية ال يجعل من ليس عالما مجتهدا

كالسػػلطاف أحػػق بػػالكبلـ فػػي العلػػم كالػػدين كبػػأف يسػػتفتيو النػػاس  ة كالمنصػػب لكػػاف الخليفػػةالعلػػم كالػػدين بالواليػػ
الرعيػة  عليهم في العلم كالدين فإذا كاف الخليفة كالسػلطاف ال يػدعى ذلػك لنفسػو كال يلػـز كيرجعوا إليو فيما أشكل

الواليػة أكلػى بػأف ال يتعػدل  حكمو في ذلك بقوؿ دكف قوؿ إال بكتاب اهلل كسنة رسولو فمن ىػو دكف السػلطاف فػي
كعمػر كعثمػاف كعلػي كىػم الخلفػاء الراشػدكف فضػبل  طوره كال يقيم نفسو في منصب ال يستحق القياـ فيػو أبػو بكػر

كانوا يلزموف الناس بإتبػاع كتػاب ربهػم كسػنة نبػيهم ككػاف عمػر رضػي اهلل  عمن ىو دكنهم فإنهم رضي اهلل عنهم إنما
ىػذه  نػوابي إلػيكم ليعلمػوكم كتػاب ربكػم كسػنة نبػيكم كيقسػموا بيػنكم فيػئكم ، بػلبعثػت عمػالي أم  عنو يقوؿ إنمػا

كالسػػنة فكػػل مػػن كػػاف أعلػػم  يػػتكلم فيهػػا مػػن علمػػاء المسػػلمين مػػن يعلػػم مػػا دلػػت عليػػو األدلػػة الشػػرعية الكتػػاب
و حاكمػا بػل حاكما كالحػاكم لػيس لػو فيهػا كػبلـ لكونػ بالكتاب كالسنة فهو أكلى بالكبلـ فيها من غيره كإف لم يكن

العلماء فهؤالء حكمػوا فيمػا لػيس لهػم فيػو الحكػم باإلجمػاع كىػذا مػن الحكػم  إف كاف عنده علم تكلم فيها كآحاد
 باإلجماع . الباطل

سػواء كانػت مجمعػا عليهػا أك متنازعػا فيهػا  ػ الوجو الثالث عشر أف األحكاـ الكلية التي يشترؾ فيهػا المسػلموف 3 
كآحاد العلماء يذكر ما عنػده مػن العلػم كإنمػا يحكػم القاضػي فػي أمػور  الحاكم العالمليس للقضاة الحكم فيها بل 

اهلل  العمل كاجبا أك مستحبا أك محرما فهذا من األحكاـ الكلية التي لػيس ألحػد فيهػا حكػم إال معينة كأما كوف ىذا
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فػػي األحكػػاـ الكليػػة  كرسػػولو . كعلمػػاء المسػػلمين يسػػتدلوف علػػى حكػػم اهلل كرسػػولو بأدلػػة ذلػػك كىػػؤالء حكمػػوا
  كحكمهم في ذلك باطل باإلجماع .

القاضػي لػيس لػو حػق أف يحكػم علػى علمػاء المسػلمين فػي األحكػاـ الكليػة التػي  ػ الوجو الخامس عشر ذكر أف 4
 فيها باإلجماع . ال حكم لو

آيػة أك حػديث أك  كغيػره مػن العلمػاء فػي تفسػير ػ الوجو السابع عشر قاؿ فػي المسػائل العلميػة إذا تنػازع حػاكم 5 
عليػو باإلجمػاع فإنهمػا ْصػماف فيمػا تنازعػا فيػو كالحػاكم ال يحكػم  بعض مسػائل العلػم لػم يكػن للحػاكم أف يحكػم

 . على ْصمو باإلجماع
المسػلمين بمذىبػو كال يقػوؿ  ػ الوجػو التاسػع عشػر أنػو لػو كػاف أحػدىم عارفػا بمذىبػو لػم يكػن لػو أف يلػـز علمػاء 6

بػاطبل مػن غيػر اسػتدالؿ علػى مذىبػو بالكتػاب  ذىبي كأم مػذىب ْػالف مػذىبي كػافيجػب علػيكم أنكػم تفتػوف بمػ
كيجػب منػع المفتػى بػو كحبسػو لكػاف مػردكدا عليػو ككػاف مسػتحقا  كالسػنة كلػو قػاؿ مػن ْػالف مػذىبي فقولػو مػردكد

 . العقوبة على ذلك باإلجماع
مسػػائل كػػاف ذلػػك بػػاطبل  ْطػػأ فػػيػ الوجػػو العشػػركف مػػن منػػع عالمػػا مػػن اإلفتػػاء مطلقػػا كحكػػم بحبسػػو لكونػػو أ 7

المفتػى قػد أجػاب بمػا ىػو سػنة رسػوؿ اهلل  باإلجماع فالحكم بالمنع كالحبس حكم باطل باإلجمػاع فكيػف إذا كػاف
  صلى اهلل عليو كسلم كقوؿ علماء أمتو .

لمػاء أحػد قػولي ع الوجو الحادم كالعشركف أف المفتى لػو أفتػى فػي المسػائل الشػرعية مسػائل األحكػاـ بمػا ىػو ػ 8
ذلك بالكتاب كالسػنة كذكػر أف ىػذا  المسلمين ) بصدؽ كليس ىول كتشهيا كعصرانية كفقو تيسير ( كاستدؿ على

اْلْػػر فػي أم بػػاب كػػاف ذلػك مػػن مسػائل البيػػوع كالنكػػاح  القػوؿ ىػػو الػذم يػػدؿ عليػو الكتػػاب كالسػػنة دكف القػوؿ
اْلْر ببل حجة من كتاب أك سػنة كال أف يحكػم لم يكن ألحد أف يلزمو بالقوؿ  كالطبلؽ كالحج كالزيارة كغير ذلك

األحكػاـ  منعػو مػن القػوؿ اْلْػر باإلجمػاع فكيػف إذا منعػو منعػا عامػا كحكػم بحبسػو فػإف ىػذا مػن أبطػل بلزكمػو كال
 بإجماع المسلمين .

ن أئمػػة الفتػاكل الغريبػػة المػردكدة عنػػد األئمػة األربعػػة كغيػرىم مػػ ػ الوجػػو الثػامن كالعشػػركف إنهػم قػػالوا يمنػع مػػن 9 
كتابػا  باطل باإلجماع فإف األئمة األربعة متفقوف على أنو إنما ينقض حكم الحاكم إذا ْػالف المسلمين كالحكم بو

يػػنقض ( فأمػػا مػػا كافػػق قػػوؿ  أك سػػنة أك إجماعػػا أك معنػػى ذلػػك ) كلػػم يقػػل إذا ْػػالف رأل الساسػػة أك األمػػراء فإنػػو
مخالفتػو قػوؿ األربعػة كمػا يجػوز أف يحكػم بػو الحػاكم  جػلبعػض المجتهػدين فػي مسػائل االجتهػاد فإنػو ال يػنقص أل

بػػل الفتيػػا أيسػػر فػػإف الحػػاكم يلػػـز كالمفتػػى ال يلػػـز فمػػا سػػوغ األئمػػة األربعػػة  يجػػوز أف يفتػػى بػػو المفتػػى باإلجمػػاع
بػذلك فقػد  يحكم بو فهم يسوغوف للمفتى أف يفتى بو بطريػق األكلػى كاألحػرل كمػن حكػم بمنػع اإلفتػاء للحاكم أف

كسػػائر أئمػػة المسػػلمين فهػػو باطػػل  ألئمػػة األربعػػة كسػػائر أئمػػة المسػػلمين فمػػا قػػالوه ىػػو المخػػالف لؤلربعػػةْػػالف ا
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  باإلجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع .

قػدر أف العػالم الكثيػر الفتػاكل أفتػى فػي عػدة مسػائل بخػبلؼ سػنة رسػوؿ اهلل  ػ الوجػو التاسػع كالثبلثػوف أنػو لػو 10
بلؼ ما عليو الخلف صلى اهلل عليو يبػين لػو ْطػؤه  اء الراشدكف لم يجز منعو من الفتيا مطلقا بػلكسلم الثابتة عنو ْك

بعػدىم مػن علمػاء المسػلمين مػن ىػو   فيما ْػالف فيػو ، فمػا زاؿ فػي كػل عصػر مػن أعصػار الصػحابة كالتػابعين كمػن
كالصػػرؼ بخػػبلؼ السػػنة الصػػحيحة كقػػد أنكػػر عليػػو  كػػذلك فػػابن عبػػاس رضػػي اهلل عنهمػػا كػػاف يقػػوؿ فػػي المتعػػة

بػل بينػوا لػو سػنة رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم المخالفػة لقولػو فعلػي  يمنعػوه مػن الفتيػا مطلقػا الصحابة ذلك كلم
كغيػره رككا  ركل لو عن النبي صلى اهلل عليو كسلم أنو حـر المتعػة كأبػو سػعيد الخػدرم رضػي اهلل عنػو رضي اهلل عنو

الفتيا مطلقا كمثل ىذا كثيػر فػالمنع العػاـ  من لو تحريمو لربا الفضل كلم يردكا فتياه لمجرد قولهم كحكمهم كيمنعوه
المسػلمين لػو كػاف مػا نػازعوه فيػو مخالفػا للسػنة فكيػف إذا كانػت معػو بػل  حكم بغير ما أنزؿ اهلل كىو باطػل باتفػاؽ

 المسلمين فيمػا أنكػركه مػن مسػائل الزيػارة كىػذا ممػا يبػين أف ىػذا الحكػم مػن أبطػل حكػم فػي كمعو إجماع علماء

 عظم التغيير لدين اإلسبلـ بإجماع المسلمين .اإلسبلـ كمن أ
  فصل                                                            

 : الثانية الرسالة
الملحػػدة كالزنادقػػة كالجهميػػة  ذكػػر فػػي آْػػر الفتػػاكل الكبػػرل المجلػػد السػػادس فػػي كتػػاب الػػرد علػػى الطوائػػف    

اجتمػع المػؤل عليػو مػن األمػراء كالقضػاة كمػن معهػم ،  ت كعشرين كسػبعمائة،كالمعتزلة كالرافضة ذكر أنو في سنة س
سنوات طلبوا منو أف يعتقد أشػياء مػن كػبلـ أىػل البػدع ، كطلبػوا منػو أيضػا  كبعد مراسبلت لو كىو في السجن كبعد

الفتػاكل المتعلقػة  ألحاديث الصفات هلل تعالى كآياتها عند العواـ ، كال يكتب بها إلػى الػببلد، كال فػي أف ال يتعرض
  بها .

التعرض لمسألة الوالء كالبراء كعدـ نشر ملة إبػراىيم عليػو  كالشاىد منها لواقعنا المعاصر أنهم يطلبوف اليـو عدـ )
 أعظمهػا الػوالء كالبػراء كالكفػر بالطػاغوت كالبػراءة منػو كمػن أىلػو كتكفيػرىم كعػداكتهم . الصبلة كالسبلـ التػي مػن

الجهػػاد كاإلفتػػاء كاألمػػر  هلل مػػن الصػػليبيين كاليهػػود كملػػل الكفػػر ، كعػػدـ التعػػرض لمسػػائلكعػػدـ التعػػرض ألعػػداء ا
كالمرتدين كالحكػاـ المبػدلين كالمعاىػدات كالنصػرة ...  بالمعركؼ كالنهي عن المنكر كمقاكمة المبتدعة كالمنافقين

 مػع عػدـ قيػاـ ىػؤالء العلمػاء علمػاء معينػين كيمنػع بقيػة علمػاء األمػة مػن نشػر ذلػك الػخ كأف ال يتعػرض لػذلك إال

  المعينػػػػػػػػين بالبيػػػػػػػػاف ، كمػػػػػػػػع حاجػػػػػػػػة األمػػػػػػػػة الماسػػػػػػػػة لػػػػػػػػذلك البيػػػػػػػػاف ، فمػػػػػػػػا أشػػػػػػػػبو اليػػػػػػػػـو بالبارحػػػػػػػػة .

كننقػػل منهػػا مػػا يخػػدـ  فػػرد علػػيهم مػػن كجػػوه كثيػػرة كاعتبػػره مػػن حكػػم الجاىليػػة كمػػن الحكػػم بغيػػر مػػا أنػػزؿ اهلل    
  موضوعنا فقط .
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في آيات الصفات ك أحاديث الصفات ، فػأمر بػأف ال يفتػي بهػا  نهى عن الكبلـ: إف من  الوجو األكؿ كفيو قاؿ    
مػن  الظهػر . ) كمثلػو اليػـو لعمـو األمة، أف ىذا من أعظم اإلعراض عنها كالنبػذ لهػا كراء ، كال يكتب بها، كال تبٌلغ

  . منػػػػػػع مػػػػػػن آيػػػػػػات كأحاديػػػػػػث الػػػػػػوالء كالبػػػػػػراء كالكفػػػػػػر بالطػػػػػػاغوت ك الجهػػػػػػاد كغيػػػػػػره ممػػػػػػا ذكرنػػػػػػا (

عنػد العػواـ كال يكتػب بهػا  : إف قوؿ القائل : نطلػب منػو أف ال يتعػرض ألحاديػث الصػفات كآياتهػا الوجو الثاني    
أعظم أصػوؿ الػدين كدعػائم التوحيػد، فػإف مػن أعظػم آيػات  إلى الببلد كال في الفتاكل المتعلقة بها ، يتضمن إبطاؿ

لك فاتحػة الكتػاب كقػل ىػو اهلل أحػد ككػذلك أكؿ سػورة آية في القرآف ، ككػذ الصفات آية الكرسي التي ىي أعظم
 آْر سورة الحشر. كل ذلك من آيات الصفات باتفاؽ المسلمين ، كىذا يقتضي أف ما كاف صفة الحديد ككذلك

الصػفات للصػػبلة  هلل مػن اْليػات فإنػو يسػتحب قراءتػو ، كال ْػبلؼ بػين المسػلمين فػي اسػػتحباب قػراءة آيػات فػي
بػػأف يعػػرض عػػن ىػػذا كلػػو ، كأف ال يبلٌػػغ  العػػامي كغيػػره ، فهػػل يػػأمر مػػن آمػػن بػػاهلل كرسػػولوالجهريػػة التػػي يسػػمعها 

اْليات كنحوىا من األحاديث ، كأف ال يكتب بكػبلـ اهلل ككػبلـ  المؤمنين من أمة محمد صلى اهلل عليو كسلم، ىذه
  الصػػػػػػػػػفات كأحاديثهػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػببلد كال يفتػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػك . رسػػػػػػػػػولو الػػػػػػػػػذم ىػػػػػػػػػو آيػػػػػػػػػات

 لمسألة الوالء كالبراء كعدـ نشر ملة إبراىيم عليو الصبلة كالسبلـ التػي مػن أعظمهػا يطلبوف عدـ التعرضكاليـو  )

التعػػرض ألعػػداء اهلل مػػن  الػػوالء كالبػػراء كالكفػػر بالطػػاغوت كالبػػراءة منػػو كمػػن أىلػػو كتكفيػػرىم كعػػداكتهم . كعػػدـ
فتػػاء كاألمػػر بػػالمعركؼ كالنهػػي عػػن المنكػػر كاإل الصػػليبيين كاليهػػود كملػػل الكفػػر ، كعػػدـ التعػػرض لمسػػائل الجهػػاد

كالحكػػاـ المبػػدلين كالمعاىػػدات كالنصػػرة ... الػػخ كىػػذا يتضػػمن إبطػػاؿ  كمقاكمػػة المبتدعػػة كالمنػػافقين كالمرتػػدين
  . كدعػائم التوحيػد، فػإف مػن أعظػم مػا جػاء فػي القػرآف آيػات الػوالء كالبػراء كالكفػر بالطػاغوت أعظم أصوؿ الػدين

الصػفات بػل قػد بػوب فيهػا  : إف كتػب الصػحاح كالسػنن كالمسػانيد ىػي المشػتملة علػى أحاديػث الوجػو الرابػع     
كالمسػانيد المشػتملة علػى آيػات كأحاديػث  أبػواب ، ثػم سػرد األبػواب فػي ذلػك . ) كالشػاىد أف الصػحاح كالسػنن

 كغيره ( . الوالء كالبراء كالكفر بالطاغوت ك الجهاد
منعوا من ذلػك . أـ مػا زالػت ىػذه الكتػب  ه األحاديث على عامة المؤمنين ، أكمن قراءة ىذ فهل امتنع األئمة     

قػػديمان كحػػديثان ، كأيضػػان فهػػذه األحاديػػث لمػػا حػػدث بهػػا الصػػحابة  يحضػػر قراءتهػػا ألػػوؼ مؤلفػػة مػػن عػػواـ المػػؤمنين
 بكتمانهػا ، أـ مػن الخػالفين ، ىػل كػانوا يخفونهػا عػن عمػـو المػؤمنين كيتكاتمونهػا كيوصػوف كالتػابعوف كمػن اتػبعهم

نقػل عػن بعضػهم أنػو امتنػع  كانوا يحدثوف بها كما كانوا يحدثوف بسائر سنن رسوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم ، كإف
عػػن ركايػػة بعػػض أحاديػػث فػػي الفقػػو كاألحكػػاـ  مػػن ركايػػة بعضػػها فػػي بعػػض األكقػػات فهػػذا كمػػا قػػد كػػاف ىػػذا يمتنػػع

غير ذلك في بعض األكقػات لػيس ذلػك عنػده مخصوصػان بهػذا كالوعيد ك  كبعض أحاديث القدر كاألسماء كاألحكاـ
 بعضػهم كيخالفػو فيػو غيػره ، كذلػك ألنػو قػد يػرل أف ركايتهػا تضػر بعػض النػاس فػي بعػض الباب ، كىػذا كػاف يفعلػو
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األكقػات ، فأمػا المنػع  األكقات ، كيرل اْلْر أف ذلك ال يضر بل ينفع ، فكاف ىذا مما قد يتنازعوف فيو في بعػض
 من يؤمن باهلل كاليـو اْلْر. عمـو أحاديث الصفات لعمـو األمة، فهذا ما ذىب إليو من تبليغ

اإلسػبلـ ، كالرافضػة كالجهميػة كالحركريػة كنحػوىم كىػو  رأم الخػارجين المػارقين مػن شػريعة كإنمػا ىػذا كنحػوه     
لػيس ألحػد المتنػازعين أف يكػره التػي يتنػازع العلمػاء فػي ركايتهػا ، أك العمػل بهػا  عادة أىػل األىػواء ، ثػم األحاديػث

تنػازعتم فػي شػيء  علػى قولػو بغيػر حجػة مػن الكتػاب كالسػنة باتفػاؽ المسػلمين . ألف اهلل تعػالى يقػوؿ } فػإف اْلْػر
  كأحسػػػػػػن تػػػػػػأكيبل { . فػػػػػػردكه إلػػػػػػى اهلل كالرسػػػػػػوؿ إف كنػػػػػػتم تؤمنػػػػػػوف بػػػػػػاهلل كاليػػػػػػـو اْلْػػػػػػر ذلػػػػػػك ْيػػػػػػر

فإف تنازعتم في شيء فػردكه إلػى اهلل كالرسػوؿ  د قاؿ اهلل تعالى }: إنو إذا قدر في ذلك نزاع فق الوجو الخامس    
إليو كإلى رسولو ككصف المعرضين عن ذلك بالنفاؽ كالكفػر، فقػاؿ تعػالى } ألػم  { فأمر اهلل األمة عند التنازع بالرد

غوت كقػد أمػركا الطػا الذين يزعموف أنهم آمنوا بما أنزؿ إليػك كمػا أنػزؿ مػن قبلػك يريػدكف أف يتحػاكموا إلػى تر إلى
تعػػالوا إلػػى مػػا أنػػزؿ اهلل كإلػػى الرسػػوؿ رأيػػت  أف يكفػػركا بػػو كيريػػد الشػػيطاف أف يضػػلهم ضػػبلال بعيػػدا كإذا قيػػل لهػػم

  من دعػي إلػى الكتػاب كالسػنة ، فػأعرض عػن ذلػك ، بالنفػاؽ . المنافقين يصدكف عنك صدكدا { فوصف سبحانو

 } إف الػذين يكتمػوف مػا أنػزؿ اهلل مػن الكتػاب كيشػتركف بػو ثمنػا تعالى يقوؿ في كتابػو : إف اهلل الوجو السادس     

كلهػم عػذاب ألػيم { فمػن أمػر  قليبل أكلئك مػا يػأكلوف فػي بطػونهم إال النػار كال يكلمهػم اهلل يػـو القيامػة كال يػزكيهم
و للنػاس فػي اهلل مػن البينػات كالهػدل مػن بعػد مػا بينػ بكتم ما كصف اهلل بو نفسو ككصفو بو رسولو فقد كػتم مػا أنػزؿ

علمػاء اليهػود. كىػو مػن صػفات الػزائغين مػن المنتسػبين إلػى العلػم مػن ىػذه األمػة .  الكتاب ، كىػذا ممػا ذـ اهلل بػو
 بلجاـ من نار " . النبي صلى اهلل عليو كسلم " من سئل عن علم يعلمو فكتمو ألجمو اهلل يـو القيامة كقاؿ
في الكتاب  جماع على كجوب اإلفتاء في باب الصفات بما: فقد ذكر محمد بن الحسن اإل الوجو التاسع     

العواـ ، كال يكتب بها إلى  كالسنة ، دكف قوؿ المعطلة ، فمن قاؿ ال يتعرض ألحاديث الصفات كآياتها عند
كمثلو اليـو من منع من آيات كأحاديث الوالء كالبراء  ) الببلد، كال في الفتاكل المتعلقة ، فقد ْالف ىذا اإلجماع

  كغيره مما ذكرنا فقد ْالف ىذا اإلجماع ( . لكفر بالطاغوت ك الجهادكا

يتعرض ألحاديث الصفات آياتها عند العواـ ، كال يكتب بها إلى الببلد،  : إف قوؿ القائل : ال الوجو العاشر     
المؤمنين فهذا  د عواـالمتعلقة بها . إما أف يريد بذلك أنو ال تتلى ىذه اْليات كىذه األحاديث عن كال في الفتاكل

إطبلقو ، فهو كفر صريح فإف األمة  مما يعلم بطبلنو باالضطرار من دين المسلمين، بل ىذا القوؿ إف أْذ على
في الصلوات فرضها كنفلها ، كاستماع جميع المؤمنين  مجمعة على ما علموه باالضطرار من تبلكة ىذه اْليات

ْارج الصبلة ىو من الدين الذم ال نزاع فيو بين المسلمين ، ككذلك  كاستماعها لذلك ، ككذلك تبلكتها كإقرائها
المسلمين . ككذلك  األحاديث في الجملة ىو مما اتفق عليو المسلموف ، كىو معلـو باالضطرار من دين تبليغ

بها، فهذا  أراد أنها نفسها ال تكتب كال يفتى قولو : كال يكتب بها إلى الببلد كال في الفتاكل المتعلقة بها . إف
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اإلسبلـ كما تقدـ . ) كمثلو اليـو من منع من آيات كأحاديث الوالء كالبراء  مما يعلم فساده باالضطرار من دين
  بالطاغوت ك الجهاد كغيره مما ذكرنا ( . كالكفر

 كأئمتها ما زالوا يتكلموف كيفتوف كيحدثوف العامة كالخاصة بما في : إف سلف األمة الوجو الحادم عشر   
  الصفات . الكتاب كالسنة من

ما أكجبو اهلل كرسولو كال يحظر  : ليس ألحد من الناس أف يلـز الناس كيوجب عليهم إال الوجو الرابع عشر     
يوجبو اهلل كرسولو ، كحـر ما لم يحرمو اهلل كرسولو ، فقد شرع  عليهم إال ما حظره اهلل كرسولو ، فمن كجب ما لم

  و اهلل .ب من الدين ما لم يأذف

كإكراىهم عليو ، كالمواالة عليو  كلهذا كاف من شعار أىل البدع ، أحداث قوؿ أك فعل ، كإلزاـ الناس بو    
  كالمعاداة على تركو .

يكوف إال على ترؾ كاجب ، أك فعل محـر ،كال يجوز إكراه أحد إال على ذلك ،  فإف العقاب ال يجوز أف    
دينان، فقد جعل   كلرسولو ، فمن عاقب على فعل أك ترؾ بغير أمر اهلل كشرع ذلككالتحريم ليس إال هلل كاإليجاب

  هلل ندان كلرسولو نظيران .

ال يلزموف الناس بما يقولونو من موارد االجتهاد ، كال يكرىوف أحدان  كلهذا كاف أئمة أىل السنة كالجماعة،    
أمير  حمل الناس على موطئو ، قاؿ لو : ال تفعل يا لما استشار ىاركف الرشيد مالك بن أنس في عليو ، كلهذا

كل قـو عمن كاف عندىم ،  المؤمنين ، فإف أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، تفرقوا في األمصار، فأْذ
إنما أنا بشر أصيب كأْطئ ، فاعرضوا قولي  كإنما جمعت علم أىل بلدم ، أك كما قاؿ . كقاؿ مالك أيضان :

 لسنة على الكتاب كا

 ىذا رأم ، فما جاءنا برأم أحسن منو قبلناه ، كقاؿ الشافعي : إذا صح الحديث فاضربوا كقاؿ أبو حنيفة :   

يشدد عليهم   قاؿ : ال  بقولي الحائط. كقاؿ اإلماـ أحمد: ما ينبغي للفقيو أف يحمل الناس على مذىبو ، كال
  تقلد دينك الرجاؿ ، فإنهم لن يسلموا من أف يغلطوا .

استداللهم  كاف ىذا قولهم في األصوؿ العلمية كفركع الدين ال يستجيزكف إلزاـ الناس بمذاىبهم مع فإذا    
في كتاب اهلل ، كال في حديث عن  عليها باألدلة الشرعية ، فكيف بإلزاـ الناس كإكراىهم على أقواؿ ال توجد

  ين ، كال عن أحد من أئمة المسلمين .كالتابع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كال تؤثر عن الصحابة

قالوه إف لم يكن حقان يجب اعتقاده لم يجز اإللزاـ بو .كإف كاف حقان  : إف القوؿ الذمالوجو الخامس عشر     
 فبل بد من بياف داللتو، فإف العقوبة ال تجوز قبل إقامة الحجة باتفاؽ المسلمين . يجب اعتقاده،

لعقوبة تاركو، فليس كل  لو بينوا صواب ما ذكركه من القوؿ لم يكن ذلك موجبان : إنهم الوجو السادس عشر     
مما يسوغ لو عقوبة مخالفو، بل عامة المسائل  مسألة فيها نزاع إذا أقاـ أحد الفريقين الحجة على صواب قولو
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كتيسير زعموا ! (  الفريقين المتنازعين ) بصدؽ ال ىول كعصرانية كتشهي التي تنازعت فيها األمة ال يجوز ألحد
  ملخصا . على ترؾ إتباع قولو . فكيف إذا لم يذكركا حجة أصبلن كلم يظهركا صواب قولهم اىػ أف يعاقب اْلْر

 كصلى اهلل على نبينا محمد كعلى آلو كصحبو أجمعين.اىػ
 

******************************************************************************* 
 لنوازؿقنوت ا

لقد انتشرت عند كثير طلبة العلم فتاكل تقوؿ بأٌف القنوت ال يجوز إال بإذف كلي األمر كقد قاـ الشيخ     
المجاىد الصبور الصادع بالحق العبلمة حمود بن عقبل الشعيبي بالرد على ىذه الشبهة جزاه اهلل ْيران كأسبغ عليو 

 رحمتو.
 قاؿ الشيخ رحمو اهلل:

 لرحيمبسم اهلل الرحمن ا
 الحمد هلل رب العالمين كالصبلة كالسبلـ على اشرؼ األنبياء كالمرسلين نبينا محمد كعلى آلو كصحبو أجمعين ..

 حفظو اهلل                                      إلى فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آؿ الشيخ    
 حمة اهلل كبركاتو             كبعدالسبلـ عليكم كر                                        

سبب الكتابة إليكم التوضيح كالبياف كإبراء للذمة، كذلك أنني قرأت أكراقا لكم فرغت من شريط منسوب     
فإف كاف صدر عن معاليكم فأرجو  لمعاليكم عن حكم القنوت في النوازؿ كقد الحظت عليو عدة مبلحظات،

كبلـ العلماء كموافاتي بذلك كإال فسوؼ أضطر إلى نشره، ال سيما كأنكم إعادة النظر فيما قلتموه كعرضو على  
أظهرتم أف ىذا القوؿ لكم سوؼ تلزمونو أئمة المساجد باعتبارىم تحت كاليتكم كما قلتى ذلك مرتين، بل قلتى 

هم إنك لن تتركهم يمضوف على ماكاف سابقا كىذا ينبئ عن ْطر عظيم في مسألة القنوت للمسلمين في نوازل
كمصائبهم ، إذ ىو تقليص عظيم لهذه المسألة إف لم يكن محوان لذلك، كما سوؼ تركف في مناقشة ما ذىبتم 
إليو، كىو أمر لم تسبقوا إليو في ىذه الببلد التي تبنى أىلها مساندة المسلمين في كل مكاف، كمن أقل ذلك 

 .القنوت لهم في نوازلهم كما أكثرىا
كتاب الصبلة في فصل في صفة القنوت : قاؿ إسحاؽ الحربي : سمعت أبا ثور يقوؿ كقد نقل ابن القيم في      

ألبي عبد اهلل احمد بن حنبل : ما تقوؿ في القنوت في الفجر ، فقاؿ أبو عبد اهلل : إنما القنوت في النوازؿ ، 
 ك فالقنوت .من ىذه النوازؿ التي نحن فيها ؟ قاؿ : فإذا كاف كذل أكثرفقاؿ لو أبو ثور : أم نوازؿ 

    :  ما أكثر نوازؿ المسلمين فكيف يٌضيق أمر القنوت لهم كيحٌجم أك ييسيَّس كاهلل تعالى يقوؿ:كنحن نقوؿ اليـو
 )كالمؤمنوف كالمؤمنات بعضهم أكلياء بعض ( كقاؿ تعالى ) كالذين آككا كنصركا أكلئك بعضهم أكلياء بعض ( .
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ة يختلف عن مجرد الدعاء لهم في السجود أك الخطب أك غيرىا ، بأف القنوت لو مقاصد عظيمة كثير  علمان     
حيث إف من أىدافو كمقاصده المشاركة المعنوية كحفز الهمم كاالىتماـ بالمسلمين كإظهار التعاطف كالتعاكف ، 
كيتقول بذلك المجاىدكف كىذا مشاىد كملموس كسمعناه كثيرا من المجاىدين أنهم يفرحوف بدعاء إْوانهم 

 .ين إذا كاف علنا في القنوت بل إنهم دائما يطالبوف بذلكالمسلم
قاؿ الحافظ ابن حجر رحمو اهلل تعالى في فتح البارم في فصل القنوت : ) كظهر لي أف الحكمة في جعل     

قنوت النازلة في االعتداؿ دكف السجود مع أف السجود مظنة اإلجابة أف المطلوب من قنوت النازلة أف يشارؾ 
اإلماـ في الدعاء كلو بالتأمين كمن ثم اتفقوا على أف يجهرى بو (  كالقنوت نوع استنصار كنصرة كقد صح  المأموـي 

رقم  َُّ/ِعن علي بن أبي طالب لما قنت في حركبو قاؿ : إنما استنصرنا على عدكنا . ركاه ابن أبى شيبو 
ُٖٔٗ . 

اؿ إنو فعل األئمة، فقد ذكر ابن عبد البر في بل إف ىناؾ من أىل العلم من قاؿ بوجوب قنوت النوازؿ كق    
بسنده عن يحي بن سعيد انو كاف يقوؿ : يجب الدعاء إذا كغلت الجيوش في ببلد العدك )   َِِ/ٔاالستذكار 

 يعني القنوت ( قاؿ : ككذلك كانت األئمة تفعل .
 كبعد ..                                                                                   

 فسنذكر إف شاء اهلل تعالى المآْذ عليكم فيما ذىبتم إليو في مسألة القنوت .    
أكال :في المسألة الثالثة من كبلمكم قلت : إنو ليس من مفهـو قنوت النازلة عند الصحابة كالسلف إذا كقعت     

كالصحابة رضواف اهلل عليهم لم يكن من نازلة في طرؼ من ببلد المسلمين قنت الجميع .... كقلت أيضا : 
ىديهم أنو إذا كقعت نازلة في طرؼ ببلد المسلمين قنت جميع المسلمين ... كأف من تماـ بحث المسألة أف 

 قنوت النوازؿ لكل أىل بلد بحسبو . إىػ
أنو ال يقنت  كمقتضى ىذا الكبلـ أنو إذا كقعت نازلة في المسلمين في أم طرؼ من أطراؼ الببلد اإلسبلمية    

 إال أىل تلك النازلة ، ألف القنوت لكل أىل بلد بحسبو !!
 كيىردي على كبلمكم ىذا عدة أدلة :

 أين دليل التخصيص كمنع ماعدا أىل النازلة ، كالميخصّْػص مطالب بالدليل . –أ 
م للقراء لما قتلوا ، يػيرىدُّ عليكم باستداللكم نفسو ، حيث استدللتم بقصة قنوت النبي صلى اهلل عليو كسل –ب 

كالقراء قتلوا في أطراؼ الدكلة اإلسبلمية ، بل قتلوا في مكاف ْارج كالية الدكلة اإلسبلمية ، مما يدؿ انو ييقنت 
 لما ىو ليس بأطراؼ الدكلة اإلسبلمية فحسب بل ما ىو ْارجها .

الحديبية كفتح ْيبر كما قالو قصة قنوتو صلى اهلل عليو كسلم للمستضعفين في مكة ) ككاف ذلك بعد صلح  –ج 
( فقد ركل أبو ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ : ككاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  َُٓ/ِّابن تيمية في الفتاكل ) 
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كسلم حين يرفع رأسو يقوؿ : سمع اهلل لمن حمده يدعو لرجاؿ فيسميىهم بأسمائهم فيقوؿ : اللهم انج الوليد بن 
أبي ربيعة كالمستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشدد كطأتك على مضر ،  الوليد كسلمة بن ىشاـ كعياش بن

 كاجعلها عليهم سنين كسني يوسف . متفق عليو .
قالو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كمكة حينئذ دار كفر ، فقنت ألناس ليسوا في أطراؼ الدكلة اإلسبلمية بل 

 في ببلد الكفر .
الدكلة اإلسبلمية في شماؿ فارس قرب أذربيجاف ، فقد جاء في كتاب  قصة الخرمية، ككانوا في أطراؼ –د 

المغني البن قدامة في فصل القنوت كقت النوازؿ قاؿ األثـر سمعت أبا عبد اهلل ) أحمد بن حنبل ( سئل عن 
أك القنوت في الفجر فقاؿ : لو قنت أياما معلومة ثم يترؾ كما فعل النبي صلى اهلل عليو كسلم . قاؿ أحمد : 

رمية ، كذكر ىذه الركاية ابن القيم في كتاب الصبلة فقاؿ قاؿ االثـر : سمعت أبا عبد اهلل يقوؿ : خقنت على  ال
القنوت في الفجر بعد الركوع ، كسمعتو قاؿ لما سئل عن القنوت في الفجر فقاؿ إذا نزؿ بالمسلمين أمر قنت 

 ن ىذا الكافر ، يعني بابك الخرمي الخارجي إىػ .اإلماـ كأٌمن من ْلفو ، ثم قاؿ : مثل ما نزؿ بالناس م
كقد قاتلهم المأموف ثم المعتصم فقضى عليهم . فهذه كاقعة في أطراؼ الدكلة اإلسبلمية . كالقنوت كاف في     

 بلد اإلماـ احمد .
ديث قنوت كمما يدؿ على العمـو كأنو لكل نازلة في أم بلد من ببلد المسلمين أف الصحابة الذين رككا أحا    

النوازؿ ، كأشهر من ركل ذلك أنس كأبو ىريرة أنهما فعبل القنوت بأنفسهما ، بل كحثوا الناس على االقتداء بهما  
كما فعل أبو ىريرة كسوؼ يأتي إف شاء اهلل بعد قليل ، بل إنهما ركيا أحاديث القنوت بألفاظ عامة تدؿ على 

مة قاؿ إف النبي صلى اهلل عليو كسلم كاف ال يقنت إال إذا دعا العمـو ، كقد جاء عن أنس فيما ركل عنو ابن ْزي
لقـو أك دعا على قـو ، كىذه ألفاظ عمـو ، كفي الصحيح عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 عليو كسلم كاف إذا أراد أف يدعو على أحد أك يدعو ألحد قنت كىذه الفظ عمـو .
فقهية المعركفة فإنهم كلهم يذكركف أنو إذا كقع نازلة بالمسلمين كيذكركف كلمة ) كبلـ أئمة المذاىب ال  -ىػ 

 بالمسلمين ( باأللف كالبلـ الدالة على العمـو في أم طرؼ أك جزء من ببلد المسلمين كإليك نصوصهم :
 الحنابلة : – ُ

ت في صبلة الصبح نص عليو قاؿ ابن قدامة في المغني : فصل فإف نزؿ بالمسلمين نازلة فلئلماـ أف يقن    
 . ٖٖٕ/ُأحمد . كتابعو علي ىذا صاحب الشرح الكبير : المغني كالشرح الكبير 

كقاؿ في زاد المستقنع : كيكره قنوت في غير الوتر إال أف تنػزؿ بالمسلمين نازلة غير الطاعوف فيقنت اإلماـ     
( في النازلة ثم تذكر الركايات عن اإلماـ احمد في الفرائض ، كجميع كتب الحنابلة تنص على لفظة ) المسلمين 

 فيمن يقنت كىي أربع ركايات .



 

 جمع كإعداد : أبي المنذر الحربي              عوف الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىاف المنير في دحض شبهات أىل التكفير كالتفجير"

 

578 

 المالكية : -ِ
 .في باب القنوت في الصبح مذىب مالك كانو يرل القنوت َُِ/ٔذكر ابن عبد البر في االستذكار 

ىب مالك أف كقاؿ ابن رشد في بداية المجتهد في فصل أقواؿ الصبلة في المسألة التاسعة ، قاؿ : كمذ   
 . ُُّ/ُالقنوت في صبلة الصبح مستحب 

 ِِّ/ُكذكر الزرقاني في شرح الموطأ في باب القنوت في الصبح أف ىذا معتقد مالك القنوت في الصبح     
. 

كذكر مذىب مالك القنوت في الصبح بالدعاء على الكفار كاالستعانة باهلل  َُّ/ُكجاء في المدكنة الكبرل     
 عليهم .

ل إف مالكا يرل دكاـ قنوت النوازؿ في الفجر كما قاؿ ابن العربي في شرحو للموطأ في كتابو القبس ب    
في ذكر رأم مالك في قنوت النوازؿ ، قاؿ ابن العربي  : كرأم احمد بن حنبل أف قنوت النبي صلى  ّْٖ/ُ

معلقة باألسباب زالت بزكالها كرأم اهلل عليو كسلم إنما كاف لسبب فيما كاف ينزؿ بالمسلمين كاألحكاـ إذا كانت 
 مالك كالشافعي أف ذلك من كلىب العدك كمقارعتو معنى دائم فداـ القنوت بدكامو إىػ .

:قوؿ مالك القنوت في النوازؿ مشركع دائما كالمداكمة سنة كاف ذلك  َُٔ/ِّكقاؿ ابن تيميو في الفتاكل     
ذا يدؿ أف المالكية يركف قنوتا دائما كلكل إماـ جماعة في يكوف في الفجر قبل الركوع بعد القراءة سرا . كى

 صبلة الفجر فما بالك بوقت النازلة بالمسلمين .
 الشافعية : -ّ

قاؿ في المهذب : كأما غير الصبح من الفرائض فبل يقنت فيو من غير حاجة فإف نزلت بالمسلمين نازلة قنتوا     
 .في جميع الفرائض 

موع شرح المهذب على الكبلـ السابق ، قاؿ : كالصحيح المشهور الذم قطع بو قاؿ النوكم في المج    
الجمهور إف نزلت بالمسلمين نازلة كخوؼ أك قحط أك كباء أك جراد كنحو ذلك قنتوا في جميعها كإال  فبل . 

ّ/ّْٗ . 
ا نزلت كذكر النوكم نفس كبلمو السابق في شرح مسلم في باب استحباب القنوت بجميع الصبلة إذ    

 بالمسلمين نازلة كالعياذ باهلل اىػ .
كإذا نزلت بالمسلمين نازلة ك أرادكا القنوت في الصلوات الخمس جاز ،  ُّّ/ِكقاؿ الغزالي في الوسيط     

 . ّّ/ُكقالو الشيرازم الشافعي في التنبيو 
 . ُُْ/ُكقالو الشربيني الشافعي في اإلقناع 

 ي القنوت كالمالكية يركنو دائما في النوازؿ كغير النوازؿ .بل إف الشافعية من أكسع المذاىب ف
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 الحنفية : -ْ
لة قنت اإلماـ في مطلب القنوت في النازلة ، قاؿ : إف نزؿ بالمسلمين ناز  ُُ/ِقاؿ ابن عابدين في حاشيتو     

عبلء السنن كنقل عن الطحاكم في القنوت إف كقعت فتنة أك بلية فبل بأس بو ) كراجع إ في صبلة الجهر ..
ٔ/ٗٓ ) 

: إذا نزؿ بالمسلمين نازلة قنت في صبلة الفجر ،  ِِٓ/ُكقاؿ في حاشية الطحاكم على مراقي الفبلح     
 حمد .أكىو قوؿ الثورم ك 

، قاؿ : إف قوؿ أبى حنيفة كأصحابو ال قنوت في شيء من  ّٔٔ/ُكقاؿ اللكنوم في كتابو التعليق الممجد     
 إال في نازلة .الصلوات إال في الوتر ك 

 : كإف نزؿ في المسلمين نازلة قنت اإلماـ في صبلة الجهر . ْٖ/ِكقاؿ في البحر الرائق للحنفية     
مهور ىو القنوت في النوازؿ أف عين مذىب الحنفية كالج ٓٗ،  ْٖ/ٔكذكر التهانوم في إعبلء السنن     

 .مؤقتا
طحاكم في شرح معاني اْلثار كينقلو عن بعض أئمة الحنفية كبعض الحنفية يرل أف القنوت للنوازؿ منسوخ كال    
 كبين اْتيار المذىب كىو القنوت . ٔٗ/ٔمع أف كبلـ الطحاكم ىذا ناقشو التهانوم في إعبلء السنن  ِْٓ/ُ

كالخبلصة من ىذا النقل من أقواؿ المذاىب التدليل على أف القنوت لكل نازلة تحصل في المسلمين أف     
، كليس القنوت لكل بلد بحسبو ، كقد مر بك ألفاظ كبلـ العلماء الدالة على العمـو كليس فيها يقنت الجميع 

 .أدنى كبلـ في تخصيص كل بلد بنازلتو
: إف  ْٗٓكما بعدىا ، المسألة رقم ُّٖ/ ْأما كبلـ العلماء المستقلين فقد قاؿ ابن حـز في المحلى     

 القنوت فعل حسن .
 .: القنوت عند النوازؿ مشركع عند النازلة ّْٓ/ِنيل األكطار كقاؿ الشوكاني في     
: إف النبي صلى اهلل عليو كسلم كاف يفعلو إذا نزلت في المسلمين نازلة  ِِٗ/ُكقاؿ في السيل الجرار     

 .فيدعو لقـو أك على قـو
ها إذا كاف مشركعا كاف : كالقنوت في ُُُ/ِّفي الفتاكل  أما كبلـ ابن تيميو كبن القيم فكثير فمنو ما    

 مشركعا لئلماـ كالمأمـو كالمنفرد .
ككذا ابن القيم في زاد المعاد جعل  ،بل إف ابن تيميو لو رسالة مستقلة في القنوت في مشركعيتو كعموميتو    

 فصبل مستقبل في ىديو صلى اهلل عليو كسلم في قنوت النوازؿ .
 اؿ : فالقوؿ بأنو يسن القنوت في النوازؿ قوؿ حسن .ق ِٖٖرقم  ّٖٕ/ُكقاؿ الصنعاني في السبل     
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: كال نزاع بين األمة في  ّٔٔ/ُكمما يجمع ْبلصة كبلـ المذاىب قوؿ اللكنوم في كتابو التعليق الممجد     
مشركعية القنوت كال في مشركعيتو للنازلة إنما النػزاع في بقاء مشركعيتو لغير النازلة ، كنقل ابن عبد البر في 

 عن يحي بن سعيد أف القنوت إذا دْلت جيوش المسلمين ىو فعل األئمة . َِِ/ٔستذكار اال
 –ثانيا :ذكرتم في المسألة الثانية أف النبي صلى اهلل عليو كسلم لما قنت لم يأمر مساجد المدينة بالقنوت     

 كلم يأمر مسجد قباء كمسجد ) زريق ( كمسجد العالية . –قنوت النوازؿ 
قنتوا  أنهمب :  نٍفيكم ىذا يحتاج إلى إثبات ْاص فهل ىناؾ دليل صريح انو قاؿ لهم ال تقنتوا أك كالجوا    

فنهاىم ، فالنفي مثل اإلثبات يحتاج إلى دليل ألف النفي قضية سلبية تحتاج إلى برىاف كالقضية الموجبة ككوف 
القضية إذ قد تكوف ثابتة بدليل لم يعلمو المستدؿ ليس لديو دليل على القضية المعينة ال يلـز منو انتفاء تلك 

المستدؿ كهذه القضية إذ من المعلـو قطعا أف الصحابة رضي اهلل عنهم ال يخالفوف قوؿ الرسوؿ كال فعلو ، كقد 
ثبت عنو انو قنت فبل بد أف يقتدكا بو في ذلك القنوت ، يدؿ على ىذا قصة استدارة أىل مسجد قباء حينما 

اهلل عليو كسلم استقبل الكعبة ففعلوا ذلك عندما علموا من غير أف يأمرىم رسوؿ اهلل  أبلغوا أف الرسوؿ صلى
 صلى اهلل عليو كسلم بذلك.

يث بالنهي إنما ىو شيء كيقاؿ أيضا لكم على كجو التنزؿ إذ لم يأت حديث باألمر فأيضا لم يأت حد    
دكف بالرسوؿ صلى اهلل عليو الصحابة يقت ، كاألصل أفوت عنو يرجع فيو للقواعد كاألصوؿكالمسك مسكوت عنو

قاؿ تعالى ) لقد كاف لكم في رسوؿ اهلل أسوة حسنة ( كاألصل في الرسوؿ انو ميتىبع ، كما فعلو شرع يعمل  كسلم 
بو مالم يدؿ دليل على ْصوصيتو بو كإال على كبلمكم يلـز منو لواـز باطلة تؤدم إلى تعطيل بعض الشرائع فيقاؿ 

فعلها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في مسجده بعض الليالي كفعلها عمر رضي اهلل عنو في  صبلة التراكيح
 أمرتمسجد الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كال تفعل في المساجد األْرل ألنو لم يرد دليل أف المساجد األْرل 

م يأت دليل انو أىمر بذلك ، كمثلها صبلة الكسوؼ صبلىا الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كالخلفاء بعده كل
المساجد األْرل  ككذا صبلة الخوؼ ، فعلها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فأين الدليل أنو أمر السرايا 
كالجيوش األْرل بصبلتها ، كيقاؿ أيضا الببلد التي فتحها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أين الدليل أنو أمر 

ئر الظاىرة ، كىكذا من اللواـز الباطلة التي ليس المخرج منها إال أف مساجدىم بإقامة الجمعة كغيرىا من الشعا
يقاؿ األصل االقتداء بفعلو صلى اهلل عليو كسلم ، كاألصل أف الصحابة كالمسلمين فعلوا ما فعلو صلى اهلل عليو 

 كسلم إال إذا جاء دليل ْاص بالمنع أك النهي ال مجرد السكوت كعدـ النقل .
في المسألة الثانية قولكم إنما قنت ىو عليو الصبلة كالسبلـ شهرا ، كلهذا استدؿ بو عدد من ثالثا :ذكرتم     

األئمة منهم اإلماـ أحمد أنو إنما يقنت اإلماـ األعظم في المسجد األعظم ما يقنت كل مسجد ، كقلت أيضا إف 
 د األعظم في البلد .السنة ظاىرة في انو ال يقنت في البلد الواحد إال مسجد كاحد فقط كىو المسج
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يقنت إال مسجد اإلماـ األعظم فقط !!  كالجواب : ما ىو الدليل أنو ال يقنت إال اإلماـ األعظم ؟!! كأنو ال    
بل إف فقو الصحابة رضي اهلل عنهم على أف القنوت ليس من ْصائص اإلماـ األعظم كمسجده فقط ، بل ثبت 

براء بن عازب كمعاكية كأبى موسى أنهم قنتوا ، كليسوا باإلماـ عن أنس بن مالك كأبى ىريرة كابن عباس كال
 األعظم كمسجدىم ليس بمسجد اإلماـ األعظم كما سوؼ نذكره إف شاء اهلل بعد قليل :

/ ٓط  ػح عن انس بن مالك رضي اهلل عنو انو كاف يقنت في صبلة الفجر ركاه ابن المنذر في األكسػفقد ص –أ 
سا ممن ركل أحاديث قنوت النازلة فكاف بفعلو ىذا يرل  أنها ليست من ْصائص كغيره ، علما بأف أن َِٗ

اإلماـ األعظم كال مسجده ، بل صح عنو رضي اهلل عنو أف بعض أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قنتوا 
 في صبلة الفجر فذكر ىنا انو فعل جمع من الصحابة كالمقصود بذلك قنوت النازلة .

ي ىريرة رضي اهلل عنو انو كاف يقنت في الظهر كالعشاء اْلْرة كصبلة الصبح ركاه الطبراني في كجاء عن أب –ب 
فيدعوا للمؤمنين كيلعن الكفار ، كقاؿ ألقرّْبن بكم صبلة   ٕٔٓرقم  ّْٓ/ُتهذيب اْلثار مسند ابن عباس 

) ألرينكم ( ،  ُِْ/ُثار رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم متفق عليو ، كفي ركاية عند الطحاكم في شرح اْل
فصلى بهم كقنت حتى يعٌلمهم أف القنوت مشركع لكل إماـ في النازلة كلذا قاؿ : ألرينكم ، مع انو ليس باإلماـ 
األعظم كمسجده ليس بالمسجد األعظم ، علما بأف أبا ىريرة رضي اهلل عنو ممن ركل أحاديث القنوت للنازلة ، 

علو ىو بنفسو تدريبا ألصحابو عليها . قاؿ ابن القيم في زاد المعاد : كال ريب فهذا فهمهم رضي اهلل عنهم ، بل ف
أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فعل ذلك ) أم القنوت ( ثم تركو ، فأحب أبو ىريرة أف يعلمهم أف مثل ىذا 

 القنوت سنة . اىػ
رقم  َُٖك صفحة  َُٕٔ رقمَُٔ/ِصح عن البراء بن عازب انو كاف يقنت . ركاه بن أبي شيبة  –ج 

مع أف  َِٔ/ِكالبيهقي في سننو  َِٗ/ٓكابن المنذر في األكسط َُٗ/ّ، كعبدالرزاؽ في مصنفو  َّْٕ
 البراء ممن ركل أحاديث قنوت النازلة .

 َُٓ/ِصح عن ابن عباس رضي اهلل عنو انو صلى الغداة في إمارتو على البصرة فقنت . ركاه بن أبي شيبو  –د 
علما بأف ابن عباس في البصرة   َِٗ/ٓكبن المنذر في األكسط  ُُّ/ّبدالرزاؽ في مصنفو كع ََّٕرقم 

كاف أميرا لعلي بن أبي طالب ، فلما قنت علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو لما حارب أىل الشاـ قنت ابن عباس 
وم في إعبلء السنن في باب القنوت ، كذكره التهان ِِٓ/ُتبعا لو ذكر ذلك الطحاكم في شرح معاني اْلثار 

نقبل عن الدار قطني عن سعيد بن جبير ،  ُٕٓ/ّ/ باب القنوت ، كقاؿ الكاندىلوم في كتابو أكجز المسالك ٔ
قاؿ أشهد أني سمعت بن عباس يقوؿ : أف القنوت في صبلة الفجر بدعة . إال إذا نزؿ بالمسلمين نازلة ، فانظر 

 قنوت للنوازؿ ، بل ال يىبعد أف يكوف ىذا الكبلـ لو حكم الرفع .إلى كبلـ بن عباس ىذا كما فيو من عمومية ال
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جاء عن معاكية رضي اهلل عنو أنو قنت في صفين كما بعدىا ، يقنت ىو كمن معو مع أنو ليس اإلماـ األعظم  -ىػ 
كتابو   ، قاؿ البيهقي في ُُّ/ّفي ذلك الوقت ، كذكر قنوتو الطحاكم في معاني اْلثار ككذا الطبرم في تاريخو 

 معرفة السنن في فصل القنوت : كقنت معاكية في الشاـ يدعو في صفين ، فأْذ أىل الشاـ عنو ذلك .
كركل الطحاكم في شرح معاني اْلثار عن أبي موسى األشعرم أنو قنت كذكره عنو ابن القيم في زاد المعاد  –ز 

ؿ : قنت في الفجر رجبلف من أصحاب بسنده عن عبد اهلل بن معقل قا ََُٕرقم  َُٓ/ِكركاه بن أبي شيبة 
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم علي كأبو موسى .

فهؤالء ستة من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بعضهم ممن ركل أحاديث قنوت النازلة كفعلها ،     
نوازؿ أك رأل انو ككلهم يركف أف لغير اإلماـ األعظم فعلو ، فأين المخالف لهم من الصحابة ممن منع قنوت ال

 ْاص باإلماـ األعظم أك مسجده .
قنتوا في النوازؿ فعن  أنهمأما الخلفاء الراشدكف فقد صح عن أبي بكر كعمر كعثماف كعلي رضي اهلل عنهم     

العواـ بن حمزة سألت أبا عثماف عن القنوت فقاؿ بعد الركوع قلت عمن ؟ قاؿ عن أبي بكر كعمر كعثماف . ركاه 
كحسنو البيهقي في معرفة السنن  َُِ/ٓكابن المنذر في األكسط  َُُٕرقم  َُٔ/ِبة بن أبي شي

أف النبي عليو الصبلة كالسبلـ قنت لسبب نزؿ بو ثم تركو عند عدـ  َُٖ/ِّكقاؿ ابن تيميو في الفتاكل ٕٗ/ِ
أىل الحديث كىو ذلك السبب النازؿ ، فيكوف القنوت مسنونا عند النوازؿ ، كىذا القوؿ ىو الذم عليو فقهاء 

لفائو الراشدين  المأثور عن الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم .. ثم قاؿ : فسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ْك
 :تدؿ على شيئين 

أحدىما : أف دعاء القنوت مشركع عند السبب الذم يقتضيو ، كقاؿ ابن القيم في الزاد في ىديو صلى اهلل     
إف المركم عن الصحابة في قنوت النوازؿ قنوت الصديق رضي اهلل عنو في محاربة  عليو كسلم في القنوت :

( أما قنوت عمر فقد ذكره ابن تيميو في  ّٖ/ٔمسيلمة كعند محاربة أىل الكتاب ، ) راجع كتاب إعبلء السنن 
 َُٖ/ِّكل كابن القيم في الزاد انو قنت لما حارب النصارل . كقاؿ ابن تيميو في الفتا َُٖ/ِّالفتاكل 

عن كتاب  ُٕٔ/ّككاف عمر إذا أبطأ عليو ْبر جيوش المسلمين قنت ، كنقل الكاندىلوم في أكجز المسالك 
اْلثار لمحمد بن حسن قاؿ : كاف عمر رضي اهلل عنو إذا حارب قنت كإذا لم يحارب لم يقنت ركاه الطحاكم 

 كإسناده حسن .
رب من حارب من الخوارج ، قالو ابن تيميو في الفتاكل ككذا علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو قنت لما حا

، كقنت أيضا لما حارب أىلى الشاـ في صفين ، قاؿ البيهقي في كتابو معرفة السنن في فصل القنوت  َُّ/ِّ
 أف عليا قنت في حرب يدعو فأْذ أىل الكوفة ذلك عنو .
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قائل انو ال يعرؼ لهم مخالف لكاف ىو عين فهذا ىدم الخلفاء الراشدين كالصحابة المرضيين ، بل لو قاؿ     
الصواب ، كىو مذىب الناس في زمن علي بن أبي طالب كعليو أىل الكوفة تبعا لو ، ك أىل البصرة تبعا ألبن 
عباس ، كأىل الشاـ تبعا لمعاكية فقد ركل محمد بن الحسن في اْلثار عن إبراىيم النخعي بسند صحيح ، قاؿ : 

ذكا القنوت من علي حينما حارب كأىل الشاـ اْذكا القنوت عن معاكية ، ذكره صاحب إف أىل الكوفة إنما اْ
رقم  ُُْ/ْ،كىو فعل األمراء زمن انس رضي اهلل عنو كما ذكر ذلك ابن حـز في المحلى  ٖٖ/ٔإعبلء السنن 

الركوع ، قاؿ  كقاؿ : فإف قيل فقد ركم عن انس انو سئل عن القنوت : أقبل الركوع أـ بعده ؟ فقاؿ : قبل ْٗٓ
ابن حـز : إنما اْبر بذلك انس رضي اهلل عنو عن أمراء عصره اىػ كالشاىد أف فعل القنوت للنوازؿ من فعل أمراء 

 عصر انس رضي اهلل عنو كليس ْاصا باإلماـ األعظم .
،  كقبل ذلك ىو فعل الناس زمن عمر حيث قنت عدة مرات ،كىو فعل الناس زمن أبي بكر حيث فعلو فيهم    

أف أبا عبدالرحمن السلمي قنت في الفجر يدعو على  َُٕ/ٓمن ىذا كجاء في االستذكار  أعظمفأم إجماع 
قطرم بن الفجاءة الخارجي ) كأبو عبدالرحمن ىذا مقرئ الكوفة من أكالد الصحابة اْذ القرآف عن عثماف كعلي 

 .  َْٕٕرقم  َُٗ/ِرضي اهلل عنهما ، كركاه ابن أبي شيبة 
من التابعين أيضا نفر كثير ليسوا بأئمة كمساجدىم ليست بمسجد اإلماـ األعظم ، كقاؿ ابن عبدالبر  كقنت    

:) كًمن فعل الصحابة كجلة التابعين بالمدينة في لعن الكفرة في القنوت أْذ العلماء لعن  ُِٕ/ٓفي االستذكار 
 الكفرة في الخطبة الثانية من الخطبة كالدعاء عليهم ( .

قاؿ النيموم : تدؿ  ُٕٕ/ ّنقل اإلجماع الكاندىلوم في أكجز المسالك في شرح موطأ مالك كممن     
األْبار على أف النبي صلى اهلل عليو كسلم كاصحابو لم يقنتوا في الفجر إال في النوازؿ ، كقاؿ اللكنوم في كتابو 

عيتو للنازلة إنما النزاع في بقاء كال نزاع بين األمة في مشركعية القنوت كال في مشرك  ّٔٔ/ُالتعليق الممجد 
 .مشركعيتو لغير النازلة 

عن يحي بن سعيد أف القنوت فعل األئمة ، كذكر ابن أبي شيبة برقم  َِِ/ٔكنقل بن عبدالبر في االستذكار     
 .بسنده عن ابن أبي ليلى قاؿ : القنوت سنة ماضية  ََٕٔ

مسنوف عند النوازؿ كىذا القوؿ ىو الذم عليو فقهاء أىل  أف القنوت َُٖ/ِّكقاؿ ابن تيميو في الفتاكل      
 الحديث كىو المأثور عن الخلفاء الراشدين .

دعول نسخ القنوت في الفجر مطلقا فتردىا آثار الصحابة  كأما ٔٗ/ٔكقاؿ التهانوم في إعبلء السنن     
ة البالغة : ككاف النبي صلى اهلل كقنوتهم بعد كفاتو صلى اهلل عليو كسلم أحيانا ، كنقل عن صاحب كتاب الحج

لفاءه إذا نابهم أمر دعوا للمسلمين كعلى الكافرين بعد الركوع أك قبلو اىػ .  عليو كسلم ْك
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القنوت دعاء كاستنصار ،  أصلكبعد ىذا يقاؿ أيضا لماذا يخصص القنوت باإلماـ األعظم كمسجده مع أف     
اب قبوؿ الدعاء ال سيما كانو قد يوجد في غير مسجد اإلماـ فتكثير من يدعو من المقاصد الشرعية ، كمن أسب

، كقد قاؿ صلى اهلل عليو كسلم : كىل تنصركف إال بضعفائكم ، بل قد يكوف اإلماـ  كأفضلمن ىو اقرب لئلجابة 
أك مسجده فيو من موانع قبوؿ الدعاء ما يفٌوت الهدؼ من القنوت كىو تحرم االستجابة ، ثم يقاؿ ليس في 

ساجد القنوت ضرر في ذلك ، كليس ىو مثل إقامة الحدكد كنحوىا التي في تعددىا مفاسد ، كلذا تعدد م
 تخصص باإلماـ أك نائبو لمنع المفاسد .

كيقاؿ أيضا : لو كاف قنوت النازلة ْاص لكاف النبي عليو الصبلة كالسبلـ لما قنت في قصة القراء لقاؿ     
ص باإلماـ أك نحو ذلك ألف تأْير البياف عن كقت الحاجة ال يجوز ، فلو  للصحابة بعد الصبلة إف ىذا الدعاء ْا

 كاف ىناؾ مخصص لبينو المصطفى المبلغ عليو الصبلة كالسبلـ .
كمن أعجب األمور أنكم تقولوف عند النوازؿ : ادعوا في الخطب كالمحاضرات كال تدعوا في الصبلة إال بإذف     

لهم باإلجماع ثم تحثهم على أمر آْر كإف كاف جيدا كمطلوبا لكن المشركع اإلماـ فتمنع الناس مما ىو مشركع 
أكلى منو ، كأْشى أف يجيء كقت ال قدر اهلل فيقاؿ : كأيضا الخطب كالمحاضرات ال يدعى إال بإذف اإلماـ ، أك 

 انو ْاص باإلماـ كال حوؿ كال قوة إال باهلل .
وت لئلماـ األعظم استدؿ بو عدد من األئمة منهم اإلماـ احمد على رابعا : قلتم في المسالة الثانية :إف القن    

 أنو إنما يقنت اإلماـ األعظم في المسجد األعظم !
لما ذكر  ُٕٓ/ِكيقاؿ لكم إف اإلماـ احمد لو عدة ركايات في المسألة ، فقد قاؿ المرداكم في اإلنصاؼ     

و ، كعنو يقنت إماـ جماعة ، كعنو كل مصل . اْتاره تقي عن احمد انو يقنت اإلماـ قاؿ : كعنو يقنت نائبو بإذن
 الدين ، كقاؿ في المحرر كىل يشرع لسائر الناس ؟ على ركايتين .

كاهلل تعالى يقوؿ ) كاف تنازعتم في شيء فردكه إلى اهلل كالرسوؿ ( كمن البحث السابق كعمل الصحابة يتضح     
 ليو كسلم كصحابتو العمـواقرب الركايات للسنة كىدم الرسوؿ صلى اهلل ع

كنفيد فائدة ىنا كىي أف المتتبع ألقواؿ أىل العلم حسب اطبلعنا في الكتب المتيسرة بين أيدينا كحسب     
 البحث السابق أف القوؿ بأف قنوت النوازؿ ْاص باإلماـ األعظم انو من مفردات الحنابلة في إحدل الركايات .

اد اإلماـ احمد ، فإف معنى اإلماـ األعظم عند احمد كغيره ىو الخليفة ثم اْتياركم لهذا القوؿ على ْبلؼ مر 
يحكم المسلمين  أعظمالواحد الذم يحكم المسلمين جميعا ، كىذه ىي فائدة صفة األعظم ، كاليـو ليس إماـ 

قولو  فعلى ىذا القوؿ الذم اْترتموه كأردتم تطبيقو ىذا اليـو على غير مراد اإلماـ احمد الذم اْترت كلهم 
 كىو إحدل الركايات يؤدم إلى تعطيل القنوت تماما ، كىذا القوؿ لم تسبقوا إليو كال حوؿ كال قوة إال باهلل .

 .. كأْيرا
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ىي توجهاتهم فربط القنوت للنوازؿ بهم يجعل قضايا المسلمين  نحن اليـو نعرؼ اْتبلؼ أىواء الحكاـ كما    
في الواقع اليـو تخاذؿ كثير من الحكاـ كعدـ نصرتهم  ْاضعة للسياسة ك مصالح الحكاـ ، كأنت ترل

يخجلوف من دعم قضايا الجهاد كالمجاىدين ، فكيف ينتظر منهم أف يأذنوا  إنهمللمسلمين في نوازلهم بل 
 بالقنوت لهم إال أف كافق مصالحهم كأىواءىم .

صلى اهلل عليو كسلم كالصحابة كتبت ىذا لكم لكي تراجعوا أنفسكم فيما قلتم كتعودكا إلى ىدم الرسوؿ     
كالعلماء بعده كتعلنوا للناس ذلك كإال سوؼ نعلن ىذا الرد للناس لبياف ما ىو الحق في المسألة كنحن باالنتظار 

.. 
 دعاة التربية

 أبو عبد اهلل التونسي
 الحمد هلل كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كأصحابو كمن كااله.  كبعد،،،،    
كثر الحديث عن التربية كعن األعداد اإليماني كمرحلة تسبق الجهاد، حتى صارت ىذه التربية شرطا قد  ف    

 جديدا من شركط الجهاد كركنا من أركانو التي لم يسبق إليو فقهاء األمة مع طوؿ شركحهم كغزارة كتاباتهم!
ه الشعيرة حق اإلقامة، لدفع من كلما كنا في ظرؼ عصيب صارت فيو األمة في أشد الحاجة إلى إقامة ىذ    

تكالب عليها من أعداء ىذا الدين، من الكفار كالطواغيت المرتدين كأذنابهم، محاكلة منهم لطمس معالمو 
كتمييعو عند أىلو، لتصبح ْيراتهم لقمة سائغة ألعدائهم، أردت أف نقف على حقيقة ىذا المذىب كنبين بطبلنو 

  التوفيق:كفساد ما عليو أصحابو، فنقوؿ كباهلل
من تدبر ىذا الفهم السقيم للتربية يبلحظ، مع مصادمتو للنصوص الصريحة الدالة على عدـ تأْير كاجب     

الجهاد إال ألعذار محدكدة، تطابقا بينو كبين عقيدة اإلرجاء التي تجعل اإليماف عقيدة قلبية ال ترتبط بالعمل، 
 كعقائد ْبرية يتعلمها المسلم قبل العمل ك بالتحديد قبل الجهاد!فالتربية اإليمانية عند أصحابها مسائل باطنية 

 أك ىي شعب عملية ال تعلق لها بالجهاد كال بإعداد العدة للقياـ بو!    
أما عند أىل السنة فالجهاد شعبة من شعب اإليماف كالتربية ك المتخلف عن الجهاد ناقص اإليماف على     

لحديث نقصاف العقل كالدين، كما ىو ناقص التربية ْاصة إذا كاف مفرطا  مذىبهم كإف كاف من أصحاب األعذار
 في القياـ بهذا الفرض الذم صار عينيا على كل مسلم.

كلسائل أف يسأؿ لماذا ْصوا الجهاد بهذا الشرط دكف غيره من الشرائع العملية كالصبلة ك الزكاة كالصياـ     
 كالحج؟

ج المسلمين اليـو يرل أسوأ مظاىر سوء الخلق كالجهل بأحكاـ الدين فالناظر إلى حاؿ الكثير من حجا     
 بل كحتى بأصوؿ التوحيد...   كشرائعو 
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 فهل يقوؿ عاقل لهؤالء: ال تحجوا حتى تتربوا!    
 قطعا الجواب: ال!    
تكاد تخلو  كقل مثل ذلك في صبلة الجماعة كغيرىا من شرائع اإلسبلـ العملية الفردية كالجماعية كالتي ال    

 كبأم دليل؟ من مثل ىذه المظاىر فعلى ما تخصيص الجهاد دكف غيره؟
كمن جهة أْرل فقد دلت سنة المصطفى صلى اهلل عليو كسلم أنو كاف يخرج معو للجهاد من ىم حديثو عهد     

هم ذات باإلسبلـ لم يستوعبوا التوحيد بعد، كما حدث في غزكة حنين لما طلب منو مسلمو الفتح أف يجعل ل
 أنواط كما للمشركين!

فهل قاؿ لهم الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ ارجعوا كال تجاىدكا حتى تتعلموا التوحيد، مع أنو من أكجب     
 الواجبات؟

قطعا؛ ال! إنما اكتفى عليو الصبلة كالسبلـ بزجرىم كتعليمهم أف طلبهم ىذا مناؼ للتوحيد الذم بعث بو. كلم     
 بعة المسير للقتاؿ.يمنعهم ىذا من متا

كمثل ذلك فعل مع الرجل الذم سألو عن اإلسبلـ أك القتاؿ، فدلو عليو الصبلة كالسبلـ على اإلسبلـ الذم     
تقبل بو األعماؿ، ثم أمره بالقتاؿ ألنو تعين في حقو اللتقاء الجمعاف، فاستشهد كلم يسجد هلل سجدة، كأجر كثيرا 

  عنو.على قتالو كما ركل البراء رضي اهلل
 كأْبر عليو الصبلة كالسبلـ أف اهلل يؤيد ىذا الدين بالرجل الفاجر...    
كأْبار السلف في جهاد العصاة كحسن الببلء فيو مما يصعب حصره، حتى أنهم جعلوا من عقائدىم أف     

 الجهاد ماض مع البر كالفاجر إلى قياـ الساعة.
      عمل بأحكامو كشرائعو كاالمتثاؿ ألكامر الرحمن سبحانو، فالتربية الصحيحة على ىذا الدين تكوف بال    

كبالسير على ىدم نبيو، مع كجوب تعلم ما تصح بو ىذه األعماؿ من أحكاـ عملية أك اعتقادية، فالمسلم يتربى 
بالجهاد ك بالصبلة كالزكاة كالصياـ كالحج ك الصدقة كحلقات الدركس كغير ذلك من أعماؿ البر التي تزكي 

 نفس كتربيها على المعالي. كىو في تربية كلما حافظ على ذلك كاجتهد فيو.األ
 كتنقص تربيتو كلما قصر كفرط في ما كلفو اهلل بو، فكيف إذا كاف األمر متعلقا بذركة سناـ الدين؟    
ين كساحات الجهاد قد جمعت من صنوؼ التربية كشعب اإليماف ما ال يحصيو إال اهلل، لهذا ترل المجاىد    

على مر األزماف من أحسن الناس أْبلقا كأعبلىم تربية كتمسكا بهذا الدين، كيف ال كقد تكفل اهلل سبحانو 
 بهدايتهم سبلو لجهادىم بأنفسهم كأموالهم في سبيلو كإلعبلء كلمتو، مع ما كعدىم من الفوز كالنجاة في اْلْرة.
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عنو! إنما يدعى لجبر تقصيره كلبلجتهاد في بقية كجوه ثم إف المقصر ال يكافأ على تقصيره بإسقاط التكاليف     
الطاعة. فأم حرماف ىذا الذم يحـر بو المقصركف من تكفير السيئات كرفع الدرجات عند اهلل عند تخلفهم عن 

 الجهاد في سبيلو؟
فمن غرائب ىذا الزماف أف تصنف الصحوة اليـو إلى صنفين: صنف جهادم كصنف تربوم كأنهما مذىباف     

 مختلفاف ال يجتمعاف كال يلتقياف أك كأف التربية تدرؾ بغير جهاد!!!
فالحاؿ أنها شبهات يلقيها الشيطاف على القاعدين ليزين لهم بها قعودىم عن الجهاد بالنفس كالماؿ كليثبطهم     

بهدم ربها  مقياس حياة ىذه األمة كمقياس تمسكها عن نصرة إْوانهم القائمين بهذه الشعيرة العظيمة التي ىي
كسنة نبيها، فكيف إذا أضاؼ ىؤالء القعدة المعطلة على قعودىم ذـ المجاىدين ك تنقصهم كالتعريض بتربيتهم 

 كصلى اهلل على نبينا محمد كعلى آلو كصحبو أجمعين.“.رمتني بدائها كانسلت”اإليمانية، على قوؿ المثل: 
 تنبيو مهم

أٌف المجاىدين على منهج جماعة اإلْواف  ،يخالفوف المجاىدين الذينْاصة لقد شاع عند كثير من الناس،     
المسلمين، كالحقيقة أف منهج المجاىدين مخالف كمعارض لمنهج اإلْواف، فإٌف منهج المجاىدين كهلل الحمد 
منهج مبني على عقيدة السلف كالتوحيد كالصدع بالحق كالرسوخ على ثوابت الشريعة كعدـ التنازؿ عنها، كىذا 

، كترؾ كالدْوؿ في المجالس التشريعية الشركية ،ما عليو جماعة اإلْواف من التنازؿ عن أصوؿ الدينْبلؼ 
 .الجهاد، كالتفاكض مع الطواغيت

كإٌف ىذه الفترة ىي فترة نضج للمنهج الجهادم حيث تطٌهر من أفكار الخوارج الغبلة كمنهجهم كانشقت عن     
ف بعد تجربة مضنية في طريق الجهاد كاإلصبلح فهذه جماعة الجهاد الجماعات الغالية كقامت على منهج السل

المصرية التي تركت منهج جماعة الهجرة كالتكفير الغالية كالتزمت منهج السلف كتلك الجماعة السلفية للدعوة 
كالقتاؿ في الجزائر كالتي أصبحت اْلف تنظيم القاعدة في ببلد المغرب اإلسبلمي قد انشٌقت عن الجماعة 

، كتنظيم القاعدة في إلسبلمية المسلحة بعد انحراؼ مسيرتها كتبنيها لمنهج الخوارج كالتزمت منهج السلفا
العراؽ، كجزيرة العرب، كالشاـ، كأفغانستاف، ىم بحمد اهلل على عقيدة السلف، كذلك اإلْوة في جيش أنصار 

مجاىدين في الصوماؿ، كإْواننا اإلسبلـ في العراؽ كغيرىم من الفصائل، كإْواننا في حركة الشباب ال
 .المجاىدكف في الشيشاف كلهم على عقيدة السلف كهلل الحمد

فإٌف بين  ،ْاطئ و ظنّّ كالمقصود أٌف ما يظنو كثير من الناس أٌف المجاىدين ىم جماعة اإلْواف المسلمين فإنٌ 
 منهج المجاىدين كمنهج جماعة اإلْواف فرقان عظيمان كبونان شاسعان.

يل: إٌف المجاىدين ينقلوف من كبلـ سيد قطب كىو من جماعة اإلْواف، كيعظموف الشيخ عبد اهلل عزاـ فإف ق    
 كىو منهم.
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فالجواب: أٌف سٌيد قطب ىو من الذين كقفوا كقفة حازمة في كجو طاغوت مصر الحاكم بشريعة الطاغوت     
طأ ككونو أْطأ ف ي بعض المسائل ال يمنع ذلك من أْذ ما كالموالي ألعداء اهلل، كىو رجل مفٌكر لديو حق ْك

أصاب فيو، كما ينقل العلماء من كبلـ الرازم ككاف من الفبلسفة كمن كبلـ الزمخشرم ككاف من رؤكس المعتزلة 
كلكنهم ينقلوف من كبلمو ما كافق فيو الحق، كقد بين شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كتلميذه ابن القيم رحمهما اهلل أٌف 

اد الحق أف يأْذ من كل جماعة ما كافقت فيو الحق كيترؾ ما أْطأت فيو، كما قيل: ْذ ما الواجب على من أر 
 صفا كاترؾ ما كدر.

كأما الشيخ عبد اهلل عزاـ رحمو اهلل فإنو كاف من جماعة اإلْواف كلكنو ترؾ متابعتهم في الباطل كالتخاذؿ     
الفهم في منهجهم االستسبلمي كجاىد كحٌرض على الجهاد كبقي في باكستاف يدرس  كنفر إلى أرض الجهاد ْك

 كيخطب محرضان لؤلمة على الجهاد حتى اغتالتو األيدم اْلثمة.
كأنقل ىنا كبلمان نفيسان من كتاب الحوار مع الطواغيت الذم أعٌده جماعة الجهاد المصرية بإشراؼ الشيخ     

اإلْواف المسلمين كبراءة المجاىدين من كالذم يبين حقيقة منهج جماعة  ،الفاضل أيمن الظواىرم حفظو اهلل
"  ػإف الناظر في تاريخ الحركة اإلسبلمية القريب يرم كيف أف ما تسمي بفكرىم كمنهجهم، جاء في الكتاب:]

كىم اإلْواف المسلموف، يرم كيف سقطت ىذه الجماعة في فخ الحوار  " كبرل الحركات اإلسبلمية المعاصرة
 ألكؿ البنا كإلي اْلف.مع الحكومة بداية من مرشدىم ا

أنزؿ اهلل بل سير مظاىرة من عشرين ألفا من اإلْواف لمبايعة  يكٌفر الملك فاركؽ الحاكم بغير ما فالبنا كاف ال    
، لجأ البنا إلي االسترحاـ كاالستعطاؼ ال ُْٖٗالملك الكافر، كلما زىجَّ الملك باإلْواف في السجوف عاـ 

كقاؿ البنا إف  -بوساطة الصحافي مصطفي أمين  -اني كريم ثابت باشا رجل الملك الحوار، فالتقي بالوزير النصر 
صلة لها بالسياسة كأف تؤيد  الجماعة انحرفت باشتغالها بالسياسة كأنها تعرض على الملك أف تعود ىيئة دينية ال

 أراده، كالنهاية معلومة. كلم يتم للبنا ما، العرش كتحارب الشيوعية
الناصر فاحتول بعض قادة اإلْواف كعبدالرحمن السندم كغيره، كضربهم بعضهم ببعض  عبدثم جاء جماؿ     

كطَّد أقدامو في الببلد  حتىمنها حاجتو إذ أيدت ثورتو في البداية  ىقض كفٌرؽ الجماعة، ثم ضربها بعد ما
 فاستغنى عنهم فضربهم كقتل قادتهم كعذَّبهم عذابا يفوؽ التصور.

أحد  -الحكم، كىنا يقوؿ عبدالحليم ْفاجي  ىجاء أنور السادات إل حتىلسجوف كظل اإلْواف في ا    
إف عمر التلمساني أراد أف يسٌد فجوة عدـ الثقة بيننا كبين المسئولين في الدكلة،  ): في كتابو، قاؿ  -اإلْواف 

السجن مذكرة كبيرة كأف يفتح طريقا للتفاىم لطرد ىذه الصفحة السوداء، فرفع إلي المسئولين عن طريق إدارة 
اهلل، كتحمَّل  ىحوؿ أىمية اللقاء المباشر مع من يهمهم األمر كبديل لهذه األساليب البربرية، فعل ذلك إعذاران إل

 .ػ( اى بعض العنت من قلة من اإلْواف أبوا ىذه الخطوة عليو
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ة الشيخ سيد سابق ـ فضيلُّٕٗجاءني في عاـ : )  ثم ْرج اإلْواف من السجن كىنا يقوؿ التلمساني    
استعداد للقاء بعض  ىكأْبرني أف السيد أحمد طعيمة ككاف كزيرا في عهد السادات جاءه كأْبره أف السادات عل

اإلْواف المسلمين المعركفين إلزالة ما في النفوس كالتعاكف علي ْدمة الوطن، ككاف ذلك قبل استبعاد الخبراء 
فضيلة المرشد حسن الهضيبي الذم كاف في اإلسكندرية كأْبرتو السوفيت بقليل فرحبت بالفكرة، كذىبت إلي 

بأس بها إف صحت النوايا عند أصحابها، ككلَّفني أف  بحديث الشيخ سيد سابق معي، فقاؿ لي إف الفكرة ال
 (. أستمر في المفاكضات

 منها:، فتنازالت عن المبادمء ... فمفاكضات  ...أْي حوار كىكذا يا
 : الشرعية علي الحكومة الكافرةأف أسبغ اإلْواف  -أ 

 (. نضع أيدينا أبدا في أيدم القائلين بتكفير الحاكم ال ): يقوؿ مرشدىم أبو النصر 
في إيماف  ): ، يقولوف فيو إنهم يعتقدكف ُٖٗٗ/ُ/ُكأصدر الشعراكم كالغزالي بيانهم المشئـو في    

( كقد رددنا علي ىذا البياف في نشرتنا  لئلسبلـ مبدأن  ينكركف يرٌدكف علي اهلل حكما كال المسئولين بمصر كأنهم ال
الرابعة فراجعها، أما اإلْواف فقد أيدَّكا البياف الذم يعترؼ بإيماف الحكاـ، كالبد أف يؤيدكه، كيف ال كقد بايعوا 

 ؟.ُٕٖٗالحاكم المرتد عاـ 
 : كأسبغ اإلْواف الشرعية علي الوسائل الكفرية التي تدين بها الحكومة -ب 
فاعترفوا بشرعية الديمقراطية التي تسلب حق التشريع من اهلل كتمنحو للشعب، كدْلوا مجلس الكفر     

 .ُٗٔ المسمى بمجلس الشعب، مجلس األرباب الذين يشرعوف للناس
إف االنتخابات الوسيلة المشركعة )، كقاؿ:()نريدىا ديمقراطية شاملة ككاملة للجميع: قوؿ مرشدىم أبو النصري   

 .كقالها من قبلو عمر التلمساني( ير للتغي
دكف تفريق بسبب الدين كالعقيدة كما يقضي بذلك  -كألف الديمقراطية تقضي بحق الجميع في إبداء الرأم     

مانع من كجود حزب شيوعي أك علماني في ظل  ال ): فقد قاؿ أبو النصر  - ْٕك  َْالدستور في المواد 
 ردة الواجب إقامتو علي الشيوعي؟ كأم إسبلـ ىذا الذم يتحدث عنو اإلْواف؟.كأين حدُّ ال، (  الحكم اإلسبلمي

 :كترتب علي الحوار كالمفاكضات إنكار اإلْواف للجهاد -ج 
)اإلْواف يؤمنوف بأف التحوؿ عن القوانين :(، كقاؿ أيضا)العنف كسيلة العاجزين عن اإلقناع: قاؿ التلمساني    

 (. ة البد أف يأْذ طريقو المشركع دكف عنف أك إرىابالوضعية إلي القوانين اإلسبلمي
)لن نأتي :(، كيقوؿ أبو النصر)لم يحدث أف أقٌر اإلْواف استخداـ العنف ضد الحكم:كيقوؿ حامد أبو النصر   

 (. إلي الحكم إال إذا استدعينا لهذا عن طريق االنتخابات
                                                 

 .عمي فتوى الشيب عبدالعزيز بن باز بجواز دخول مجمس الشعبانظر نشرتنا الخامسة وفييا نقد الديمقراطية وفييا رد  169
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يدرم أف ىذا تبديل ألحكاـ الدين  كال " لتقيةا" كشباب اإلْواف المخدكع يعتبر ىذه األقواؿ من باب     
(. كننصح  لتتبعن سنن من كاف قبلكم ): دينهم، كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم  لالمستقرة كما بٌدؿ اليهود كالنصار 
 الشباب بقراءة نشرتنا الخامسة.

 :كتػىرىتَّب علي المفاكضات أف تحٌوؿ اإلْواف إلي عمبلء للحكومة الكافرة  -د 
وف الشرعية علي حكمها كديمقراطيتها كينكركف علي من ينادم بجهادىم، كتحٌوؿ اإلْواف إلي طابور يسبغ    

ْامس يمٌزؽ جسد الحركة اإلسبلمية بمصر كيصيب الحركة بالتخدير كالشلل، كىذا ليس من عندنا بل ىو  
لينا كثيرا لضبط التيار إف جود الجماعة يمثل مصلحة للحكومة ألنها تلجأ إ ): كبلمهم، قاؿ مأموف الهضيبي 

 -أنا علي اتصاؿ دائم بأجهزة الداْلية لمساعدتها في ترسيخ األمن  ): ( ، كقاؿ التلمساني  الديني المتطرؼ
ذىبت إلي كلية ثائرة ألمر من األمور إال كعدت موفقا ككاف جهدم  ككاف من فضل اهلل عليَّ ما -إلي أف قاؿ 

ككنت ألتـز الموضوعية البحتة كأدعو إلي ضبط  -إلي أف قاؿ  -ية موضع شكر المسئولين في كزارة الداْل
إنني  - أيلوؿ –قاؿ لي أحد المعتقلين من أحد األحزاب في سبتمبر  حتىاألعصاب عند األحداث المثيرة 

 (. جمدت أعصاب الشباب ككضعتها في ثبلجة
حل دماء المسلمين كيمٌزؽ أجسادىم؟ أم أمن ىذا الذم يساعد التلمساني في ترسيخو؟ أىو األمن الذم يست    

أـ ىو األمن الذم يسبي النساء المسلمات كيستبيح أعراضهن ؟ أـ ىو األمن الذم يضع العصي في أدبار 
 فعل الفاحشة بالرجاؿ؟ ى؟ أـ ىو األمن الذم يدٌرب الكبلب عل الرجاؿ

وف، كأكؿ من حدث لهم كل أْي المسلم في سجوف فرعوف بمصر كعلي أيدم جند فرع ككل ىذا يحدث يا    
 ىذا ىم اإلْواف المسلموف باعترافهم في كتبهم.

 ىذه يا أْي ىي نهاية سلسلة الحوار كالمفاكضات كالتنازالت.    
حدث مع اإلْواف يحدث اليـو مع بعض المسجونين في قضية الفنية العسكرية إذ يعرض بعضهم اليـو  كما    

أربعة  ): ة، فقد طالعتنا الصحف المصرية الصادرة ىذه األياـ بخبر يقوؿ التنازالت كالخيانة كيطلب كد الحكوم
سجناء من قضية الفنية العسكرية يعلنوف أسفهم كىاجموا التطرؼ كالعنف، كىم حسن السحيمي كمحمد ياسر 

ْطر السعيد كىاني الغزنواني الذين ينفذكف أحكاما باألشغاؿ الشاقة المؤبدة، كقالوا إننا نحذر الشباب من 
تختاركا أم منظمة أصولية. كقاؿ  تكرركا أْطاءنا، استشيركا الفقهاء كالعلماء كال المجموعات األصولية كال

يكوف  م اإلسبلـ اليالسحيمي: إف الحاكم الذم يمارس الشعائر الدينية كيصـو كيعلن ممارسة الحكم طبقا لتعال
 .ػ( اى ىدفا للجـر
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فعلتو حركة االتجاه اإلسبلمي بتونس من  داف أْرم، كمن ىذا ماكىذا الذم حدث في مصر يحدث في بل    
داعهم للمسلمين بتونس بإيهامهم أف عداء اإلسبلميين كاف عداءن  إسباغ الشرعية علي نظاـ الحكم الكافر، ْك

 نحو نظاـ كافر. ال " بو رقيبة" نحو شخص بعينو 
يرت ككاالت األنباء ْبرا كاف لو أطيب األثر علي كالمجلة ماثلة للطبع ط قالت مجلة المختار اإلسبلمي: )    

نفوس أبناء الحركة اإلسبلمية.. لقد أطلق سراح الشيخ الجليل كالداعية اإلسبلمي الفاضل األستاذ راشد الغنوشي 
 رائد حركة االتجاه اإلسبلمي بتونس عشية عيد الفطر المبارؾ ككاف العيد عيدين كالفرحة فرحتين.

تطور بعد كصوؿ رسالة نقلت عن الشيخ عبدالفتاح مورك األمين العاـ للحركة كالمقيم في لقد جاء ىذا ال    
 الخارج أكد فيها علي ثبلث نقاط:

: أف حركة االتجاه اإلسبلمي ترفض العنف قطعيا في برنامجها السياسي كتتمسك بالعمل في إطار ىاألكل    
ياسية ضمن ميثاؽ كطني شامل يسع مختلف كجهات الشرعية الدستورية كترغب في المشاركة في الحياة الس
 النظر علي أساس من االحتراـ المتبادؿ كالتقيد بالقانوف.

الثانية: أف حركة االتجاه اإلسبلمي تعتبر أف تناقضها مع السلطة قد انتهي مع نهاية الرئيس السابق بسبب     
تعاكف مع الرئيس ابن علي إلجاز شعارات تحوؿ عداكتو الشديدة لئلسبلـ كللحرية كما أنو ليس لديها تحفظات لل

 نوفمبر كضماف االستقرار الوطني الشامل كشرط رئيسي لمواجهة المشكبلت االقتصادية كاالجتماعية في الببلد.
تطمع أف ينسب إليها ىذا اللقب يوما  تدعي أبدا أنها الناطق الرسمي باسم اإلسبلـ كال الثالثة: أف الحركة ال    

يمنع اعتمادىا األرضية اإلسبلمية في  تؤمن أف اإلسبلـ دين التونسيين جميعا كلكنها تعتقد أف ذلك الما ألنها 
بلورة برامجها الثقافية كالسياسية علي أف يظل الشعب حكما رئيسيا بين البرامج المختلفة مثلما يقع اْلف في 

 بعض الدكؿ العربية.
لتو قبل أكثر من شهر عن طريق شخصية سياسية مهمة دْلت كقد درس الرئيس ابن علي الرسالة التي كص    

الحكومة في آْر تغيير كزارم، كيبدك أف محاكالت بذلت للتحاكر في شأنها في تونس مباشرة مع الشيخ 
الغنوشي، كلكن ىذا األْير اعتذر عن عدـ الحوار من داْل السجن لتعذر اإلحاطة بالمعطيات الضركرية 

سراح  إطبلؽأعضاء قيادة الحركة في الداْل كالخارج. لذلك قرر الرئيس ابن علي  كاستحالة االتصاؿ ببقية
 السيد راشد الغنوشي كيتوقع أف تنطلق في القريب العاجل جولة من المباحثات بينو كبين ممثلين للرئيس شخصيا

.) 
كتمييع أىم قضايا  - العنف –ككما ترم يا أْي فهي نفس القصة حوار فاعتراؼ بالشرعية، كإنكار للجهاد     

الدين كالعقيدة في نفوس المسلمين، ليطوؿ بالمسلمين عصر التيو كالذؿ تحت ىيمنة النظم الحاكمة الكافرة، 
 تلك النظم التي أفلحت في احتواء كثير من القيادات اإلسبلمية.
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ْلكنة األْيرة كفي فقد تمكن األعداء في ا":) التاريخ اإلسبلمي"يقوؿ األستاذ محمود شاكر صاحب كتاب     
أشد األكقات حاجة إلي المنظمات اإلسبلمية كإلي القيادات اإلسبلمية الرائدة التي تمثل اإلسبلـ كتحملو بصفاء 
تمكنوا من احتوائها كالسير بها في طريقهم المنحرؼ، كأعلنوا ذلك كي تسقط القيادات، كتسقط المنظمات 

تزاؿ معركفة نظريا لقد احتوم أكثر زعماء منظمة إسبلمية في  ي الكبالتالي تسقط المفاىيم التي يحملونها كالت
المنطقة العربية، بل بقوا في جعجعة دائمة يظهركف العمل لئلسبلـ زيادة في التمويو علي شباب اإلسبلـ كالعاملين 

ك أف أحدىم قد زعم أف الحكم اإللحادم في بلد يعمل لئلسبلـ، كيضم أبناءه، كيحمي حماه كذل ىلو، حت
بسبب ارتباطو بو، كعمل عدد من الزعماء المنتفعين جبهة من ذلك الحكم الملحد، فأعيد االعتبار لمن لفظهم 
الشعب، كأفتي المنتفعوف بشرعية العمل مع الملحدين أك ادعوا أف بعض العلماء قد أفتي بذلك زكرا كبهتانا. 

ا العمل فلما تم إصدار نشرة بصحة ذلك كأعلن بعض المغفلين الذين يبدك عليهم الصبلح عدـ صحة مثل ىذ
شرعا مقتبسا بعض النصوص الشرعية، كاستشهد بها في غير مكانها، كإيهاما للشباب كدجبل، كىذا التصرؼ 
سواء أكاف من األعداء أـ من األدعياء ليستمر الخداع، ثم تهوم المنظمات كالدعاة معا، كيصفو الجو لؤلعداء. 

سيلة ألنو ستظهر منظمات جديدة كقيادات جديدة كستستمر الفكرة في طريقها كليس االحتواء غاية كلكنو ك 
كلكن الغاية تهديم األفكار كفضح حامليها مع استمرارية قيادتهم كالمناداة بفكرتهم رغم احتوائهم كانقيادىم 

 .( لغيرىم
عض القيادات ىذه يا أْي ىي بعض آثار الحوار كالمفاكضات مع الطواغيت، صفقة متبادلة تحصل ب    

اإلسبلمية علي حريتها بالخركج من السجوف مع السماح لها بشيء من النشاط في مقابل بيع قضية اإلسبلـ 
للطواغيت إذ تقـو ىذه القيادات اإلسبلمية المفتونة بلبس الحق بالباطل كتقوؿ للناس إف ىذه الحكومات مسلمة 

 - أم الجهاد -ركعة الوحيدة كأف اإلسبلـ ينكر العنف كإف الديمقراطية ىي الشرعية كىي كسيلة التغيير المش
 ككاف ىذا ضبلال مبينا.

يعانيو ىذا الدين  كىذا التمييع ىو أْطر ما ): كعن تمييع حقائق الدين يقوؿ األستاذ سيد قطب رحمو اهلل     
" ي تثبيت الفتة في ىذه الحقبة من التاريخ، كىو أفتك األسلحة التي يحاربو بها أعداؤه، الذين يحرصوف عل

يدينوف دين الحق، كأنهم  علي أكضاع، كعلي أشخاص، يقرر اهلل سبحانو في أمثالهم أنهم مشركوف ال " اإلسبلـ
يتخذكف أربابا من دكف اهلل.. كإذا كاف أعداء ىذا الدين يحرصوف علي تثبيت الفتة اإلسبلـ علي تلك األكضاع 

اعة، كأف يكشفوا ماكىؤالء األشخاص، فواجب حماة ىذا الدين أف ي تحتها من شرؾ  نزعوا ىذه البلفتات الخدَّ
 (. ..{  أمركا إال ليعبدكا إلها كاحدا ال إلو إال ىو سبحانو عما يشركوف كما} ككفر كاتخاذ أرباب من دكف اهلل.. 

وؿ إف كبعد ذكر النماذج السابقة للحوار كبياف آثاره المدمرة علي اإلسبلـ كعلي مستقبل المسلمين، نق    
الحكومة الكافرة بمصر قد حصلت علي اعتراؼ بشرعيتها من كافة الجبهات المعارضة لها بما في ذلك اإلْواف 
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 ىذه ىي الجبهة التي ال - المتطرفة بزعمهم - المسلموف باستثناء جبهة كاحدة كىي الجماعات الجهادية 
تملك من  كومة جماعات الجهاد بكل ماتعترؼ بشرعية الحكومة كتىًصميها بالكفر كالردة، كقد حاربت الح

السجن كالتعذيب، كالقتل كالتشريد، كسبي النساء كاغتصابهم، كقطع األرزاؽ، كندكات الرأم التي حشدت فيها 
بدءنا من شيخ األزىر إلي أئمة المساجد، كأطلقت  -نقوؿ علماء  كال –الحكومة عشرات من عمائم السوء 

 في االنتخابات إلسباغ الشرعية علي الحكومة كأنظمتها. الحكومة الحرية لئلْواف للمشاركة
 إال أف كل ىذا لم يفلح في كقف المد الجهادم.    
كلم يبق أماـ الحكومة إال اتباع سياسة الحوار كالمفاكضات كاالحتواء لبعض قيادات الجهاد ساعية في ىذا     

 بالمكر كالخديعة كاللين تارة كباإلرىاب تارة أْرم.
 ستنجح الحكومة في ىذا كىل ستسقط بعض قيادات الجهاد كما سقط غيرىا من قبل؟ فهل    
نلقاه  حتىنعوذ باهلل تعالى من الخذالف، كنسأؿ اهلل تعالى أف يثبتنا كسائر المسلمين علي صراطو المستقيم     

 [اىػسبحانو غير مبٌدلين كال مفٌرطين.
كمسائل شتى في بعض ما يحصل في  ،عٌدة ذا الرد أموره قد استبانت لك في ىفيا أْي الموحد الكريم:    

الساحة كىناؾ مسائل لم ترًد في ىذا الرد تتعلق بمنهج المجاىدين ككجهة نظرىم كعقيدتهم تجدىا في مؤلفات 
شيخ أبي كال ،كالشيخ عبد العزيز العنزم ،الشيخ يوسف العييرم :أْرل كإصدارات صوت الجهاد، كمؤلفات

عبد الرحمن  كالشيخ أبي ،فارس آؿ شويل الزىرانيكالشيخ  ،محمد المقدسي لشيخ أبيكا ،بصير الطرطوسي
، اإلسبلـ[نبر التوحيد كالجهاد[كمنتدل]شموخ كأنصحك بزيارة موقع ]م كغيرىم، ، كالشيخ ناصر الفهد،األثرم

 من طلب الهدل كبذؿ جهده يوفق بإذف اهلل.كمنتدل]أنصار المجاىدين[كأبشر فإف 
 قد تم المقصود من ىذا الرديكوف كبهذا 

نسأؿ اهلل العظيم رب العرش الكريم أف يهدينا للحق كيرزقنا اتباعو كالتمسك بو كالثبات عليو، كأف 
 يزيدنا ىدلن كصبلحان كاستقامة إنو سميع قريب مجيب.
 كصلى اهلل على نبينا محمد كعلى آلو كأصحابو أجمعين

 كآْر دعوانا أف الحمد هلل رب العالمين
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