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 اإلابنة عام يف الكم صاحب اإلعانة
كمن احليدة عن اإلجابة والوقوع يف  ر الغواية َشر  



WWW.Halgan.net 

2 

 

 

 

 المقدمة
 

 :احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبيه األمني وعلى آله وصحبه أمجعني أما بعد

ان اإلجابة عن أسئلة عرضتها عليه سابقًا حسَّ الكاتبفقد اطلعت على الكتابة اليت حاول فيها 
وأشكره على ذلك، وقبل أن أعلق على هذه الكتابة أنبه على أين رأيت كتابة األخ املفضال 

، فوجدهتا (كشف القناع عن حمل النزاع)الشيخ عبد الرمحن أبيض املسماة بـــــ 
صاحب االعانة، فأتت  كتابة علمية وىف فيها الشيخ ما كان ينبغي وزاد يف موضع الشدة على

حسان عن طرد قواعده يف التكفري، ففرَّق فيها بني  تلكئعلى اجلرح، وكشفت التناقض يف 
! بينما توقف عن تكفري آخرين رأوا نفس الرؤية ،املتامثالت، وكّفر أقوامًا بسبب رأي رأوه

بق يل شيئًا أقوله، وأفاد ومجع فأوعى وروى األكباد مبا ال مزيد عليه، ومل ُي" أبيُض"ولقد أجاد 
ألهنا  ؛اين يف كتابته لتركت التعليق اختصارًا للوقت واجلهد واكتفاء بكتابتهولوال أن فضيلته مسَّ

من باب التكملة ، لكين أشري إىل بعض الوقفات قد انتصرت ملذهب أهل السنة يف هذا الباب
 .  وإن ظهرت لناظرها تكرارًا وإعادًة، حبكم أن املردود عليه واحُد واخلطأ واحٌد ،ملا ذكره

أن القصد من هذه الكتابة هو بيان احلق للكاتب  علي قبل ذكر الوقفاتكما أنبه أيضًا 
واحلرص على هدايته إليه وقبوله، ومحاية من قد يُروج عليهم خطؤه، نصيحة ملن خيضع 

اخللق، أما من استغىن عن النصيحة وآثر االعجاب الذي يالقيه من  ىللحق، وإقامة للحجة عل
العامة، فهذا ال ينفعه يوم أن تشهد عليه أعضاؤه يف يوم معاده، وتبلى سرائره لشهود يوم 
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ي أدعو إىل اهلل جل وعال، أو أغار ي أعلم هذه املسألة، أو أنِّوليس املقصود إظهار أنِّ ،!القيامة
أن  هفعملته، وقد كان أفضل يل ول وأخفى، ولكنه شيٌء ُحبِّب إيلَّ م السرَّلدين اهلل؛ فاهلل يعل

وأمخد للفنت، ولكن  ،وحصول املطلب ،، فهو أدعى لتحقيق املقصدهيكون هذا سرًا بيين وبين
 ،وجرأته العجيبة على حرمات اهلل ، على إظهار هذه النصيحة، شيوع كالم الكاتبدفعين

الفتاوى اليت تقطر منها الدماء، واغترار بعض األغرار به، فأضحى على إصدار تلك إصراره و
للعمل على هدايته واستصالحه، وكبت  ؛لكن باحلق ،أن أقارض جماهرته باجملاهرة لزامًا عليَّ

 .ما أراه باطاًل منه واهلل املستعان

 .ويل مع ما كتبه وقفات
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 الحيدة عن الجواب: الوقفة األولي
 

اجلواب عما مل ُتسأل عنه، من أحكام الكفر واخلصال اليت جتمع شعبه، وشروط تكلَّفَت يف 
من يصح منه الكفر، واختالف العلماء يف كفر الصيب املميز، مث ختمت  التكفري وموانعه، وىف

حشدت فيها بعض  صفحات كثرية من كتابتك،كالمك بكلمة يف اجلهاد املعاصر استغرقت 
وهذا اعتصام مبا ال طائل حتته،  ،منحرفة حول اجلهادالفتاوى اليت صدرت من طوائف 

ضرب من  -كما يسميه العلماء-وهروب عن حمل النزاع، وحيدة عن اجلواب وهذا 
رمحه  ه على ذلك الشيخ بكر أبو زيدكما نبَّ-ومن صنيع أهل النفخ يف الكتاب  ،االنقطاع

بينما هو يف  ،!بعلم كثري ىه أتلينبهر القارئ بكثرة األوراق والصحف، ويظن بالنافخ أنَّ -اهلل
 .!احملصول بربرٌة ليس ورائها استفادة يف مسألة

أين وضعتك أمام خيارين، أن : مامل تسأل عنه هوعوأنا أعلم أن سبب جلوئك إىل اإلجابة 
إجازة  ىف (1مجاعة االعتصام بالكتاب والسنة)تكفري من قال مبثل قول  تقول باالجياب ىف

                                                 
 السبعينيات يف الصومال يف أنشأت الصومال، يف اإلسالمية اجلماعات ُكربى وهي واملنهج، العقيدة سلفية إسالمية مجاعة هي  1

 جهودها انتشرت كما وأثيوبيا، وكينيا كجيبويت الصومايل الشعب يقطنها اليت الدول من غريها يف انتشرت مث املاضي، القرن من
 .الغرب بالد يف الصومالية اإلسالمية املراكز معظم تسأسس دعاهتا وجبهود الغربة، يف القاطنة الصومالية اجلاليات يف الدعوية

 وهي ، الزمان من قرن نصف على  عمرها ينيف اليت الصومال يف اإلسالمية للصحوة احلقيقي والوريث الطبيعي اإلمتداد وهي
 لتحقيق اجلماعة هذه وتنتهج . شاملة إسالمية حياة الستئناف والّسنة العقيدة ونشر التوحيد دعوة أجل من قامت دعوية مجاعة
 .اهلل إىل والدعوة والعمل العلم يف السلفي املنهج ذلك،



WWW.Halgan.net 

5 

 

                                                                                                                                                 

 اهلل لرسول املتابعِة وجتريِد له، العبودية بإفراد وتعاىل سبحانه اهلل رضاء: )-منهجها يف منصوص هو كما- وهدفها غايتها أن كما
 ,األرض يف اهلل دين إقامة إىل األمة ودعوة ،"اهلل رسول حممد اهلل إال إله ال" التوحيد كلمة  معىن وهذا وسلم، عليه اهلل صلى

 (شرعه وحتكيم

 اإلسالمية اجلامعات من منهم اخلرجيني والسيما املرموقني، ودعاته الصومال علماء من كوكبة يد على اجلماعة هذه تأسست وقد
 اإلسالمية اجلامعة رئيس– عيسى حممود والشيخ فارح، نور القادر عبد والشيخ ورمسة، علي كالشيخ السعودية، العربية باململكة

 والشيخ الرمحن، عبد حاج أمحد الدكتور والشيخ حممد، آدم يوسف ،والشيخ-اهلل رمحه -فارح العزيز عبد والشيخ -مقديشو يف
 .آخرين يف أمحد حاج الناصر عبد ،والشيخ- اهلل رمحهما- ببوصاصوا أفريقيا شرق جامعة مؤسسا جرى القادر عبد الدكتور

 ورموزها دعاهتا وقبول ، الصومايل الشعب عامة لدى مستفيض األمر وهذا ، السلفيني ودعاته الصومال علماء معظم ينتمي وإليها
 .والداين القاصي يعلمه الشعبية األوساط يف هبم واالحتفاء

 كما ، باإلعدام رموزها بعض على وحكم بري زياد حكم إبان السري العمل وجربت ، خمتلفة تارخيية مبراحل اجلماعة مرت
 اإلسالمي االحتاد اسم إىل انتقلت مث اإلسالمية، اجلماعة باسم السبعينيات يف عملت بري، زياد نظام سقوط قبيل العلن إىل ظهرت

 عام والسنة بالكتاب االعتصام اسم إىل اتنقلت مث اإلسالمي، الشباب وحدة وبني اإلسالمية اجلماعة بني اندماج بعد م1983 عام
 .الصومال من الشمالية املناطق يف يعمل كان الذي لالنقاذ اإلسالمي التجمع وبني اإلسالمي اإلحتاد بني اندماج عقب م1996

  :يشمل إداري هيكل وللجماعة

 العلمية اللجنة اجمللس هذا من ويتفرع الشورى وجملس حاليًا، صالد أمحد بشري الدكتور الشيخ وهو :للجماعة العام الرئيس
 . العلمي التأصيل بقضايا وتعىن للجماعة الدائمة

 أمحد الشيخ :حاليًا اجمللس هذا ويرأس واملالية، واإلعالم، واخلارجية والتعليم، الدعوة مكاتب ويضم :للجماعة التنفيذي واجمللس
 .عبديل الصمد عبد

 املدارس  تأسيس خالل من بالصومال، العلمية النهضة لبنات وضع يف األوفر احلظ وهلا بارزة، وتعليمية؛ دعوية جهود وللجماعة
 كالبناء ووسائله، الشرك وحماربة اخلالص، التوحيد إىل الدعوة يف فّعال بدوٍر قامت الدعوة جمال الشرعية؛ويف واجلامعات واملعاهد

 كان كما دعوهتا، قبل الصومايل اجملتمع يف الفعلي النفوذ صاحب كان الذي الصوفية منهج عوار وفضح وجتصيصها، القبور على
 عموم تطّبع حىت املساجد، يف مجاعة الصالة ولزوم اللحى، وإطالق كاحلجاب، السّنة مظاهر تطبيق إىل الدعوة يف بارز دوٌر هلا

 إعجاب حمل الغرب دول يف الشرعي حبجاهبا باعتزازها الصومالية املرأة غدت ذلك وبسبب  املظاهر، بتلك الصومال الشعب
 اليت الغربية الدول إىل بالدها يف تلبسه كانت الذي الشرعي احلجاب ذات أوصلت إذ األخرى، اإلسالمية اجلاليات من وتقليد

 .إليها هاجرت
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، أو تقول بالنفي فتبطل ، فتتمحَّض خارجيتكا ظهرت يف ذلك مصلحةدخول الربملانات إذ
ا من األمرين ال يصلح جوابًا ا أدركت أن أيًّحجتك يف ختصيص التكفري جبماعة االعتصام، فلمَّ

، ووجلت يف أبواب أخرى خمتلفة عن مواطن حدت عن اجلواب ،صك من الورطةخلُِّي
 .االستفهام؛ تربيرًا ملوقفك

 

 

  

                                                                                                                                                 

 الشهرة، عن والبعد أعماهلم إخفاء على مشائخها أغلب دأب حيث هلا، ناطق لسان فقدان من تعاين اجلماعة أن ويالحظ 
 ، الصومايل اجملتمع يف رتأثَّ اليت اجلماعة تلك جهود بني اهلائلة الفجوة يفسر الذي األمر بصمت املنهج إىل الدعوة يف واالستمرار

 .الدعوية جهودها عن والتأليف التصنيف قلة من تعاين اأهن كما هلا، اخلارجي العامل معرفة وبني

  www.ictisam.comوملزيد من التفاصيل يراجع موقع اجلماعة الرمسي 
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 وبهتان فك  إ: الوقفة الثانية
 

 هنفس وأجهد للمصلحة، الكفر إباحة (بالكتاب والسنة االعتصام مجاعة)ـل الكاتب نسب
 لاوأط ومعىًن، مبىًن داللة أمساه مبا للجماعة هتكفري مستند عن هحديث خالل من ذلك، بتقرير
 أو اجلماعة منهج منطوق يف أصاًل موجوٍد غري مبين من مزعوٍم معىن استنباط يف النفس

 منه ُيرد مل ما وتوليد ،املوفقة غري هرؤيت حسب املنهج تفسري يف هأوقع الذي األمر ،مفهومه
- ولكن الدهر، عجائب من وتلك !كتبه ملن الكالم فسَّر أن الكاتب ستحي ومل ؛!واضعوه

 وإن للحركة، نسبه فيما عليه نعتمد ليًاج نصًا اآلن حىت لنا عيِّنُي مل هأن عجزًا هكفا -اهلل حبمد
 .!بنصه معربًا ال بذكره مغربًا هقرطاس سواد به رثكأ

 الذي الباب، هذا يف االعتصام مجاعة1منهج يف ماجاء أمامهم أضع أن القّراء من واستسمح
 حي من وحيىي بينة عن هلك من ليهلك هواه حسب جزَّأه أن بعد وفّسره الكاتب به تالعب

 .بينة عن

 :يلي ما والسنة بالكتاب االعتصام مجاعة منهج ففي

 الكتاب خالف وما والسنة، الكتاب وافق ما إال منها نقّر فال والشرق الغرب أنظمة وأما)
 .( 2فمردود العلم أهل وقواعد والسنة

                                                 
ويف سري األحداث اليت أشرت " املنهج"وأما القارئ فليتأمل يف : ) 61يتأملوا يف هذا املنهج بقوله يف صوقد طلب الكاتب من القّراء أن  1

 (إليها حىت يكون حكمًا بني املعترض واجمليب

 
2
 ((101،فقرة59ص الوهاج، السراج 
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 ألهنا ؛ وفلسفتها حقيقتها يف لإلسالم مناقضة فكرية منظومة والعلمانية الدميقراطية أن ونرى 
 على اهلدامة العصرية املذاهب هلذه املنتمني ولكن .ابتداء بالشريعة االلتزام عن وامتناع رد

 فهوالء وينشرها فيعتنقها وأهله اإلسالم على حرب وأهنا حلقيقتها املدرك فمنهم-:أقسام
 العدل إىل تدعوا أهنا وظن عليه لبس إمنا حقيقتها، يعلم ال من ومنهم أكرب، بكفر متلبسون
 انتماء دون حبتة مادية ألسباب املذاهب هذه أحزاب إىل ينتمي من ومنهم والتقدم، واحلرية
  1).الغفلة من وينبهون اجلهل من يعّلمون فهوالء معني، فكري

 تشريع فيها ليس اليت اجملردة واخلدمية اإلدارية املناصب يف ميثلهم من املسلمني اختيار أن ونرى
 والعقد احلل أهل اختيار وكذلك للدميقراطية، الكفري املفهوم يف يدخل ال اهلل لشرع خمالف
 شورى وأمرهم) تعاىل لقوله مشروع أمر ذلك إن بل ، يرأسهم من املسلمني جلماعة
 .38 آية الشورى(بينهم

 حد يف جائزة فهي لذا ومنهج؛ فكر ووسيلة،ال آلية فإهنا والتصويت بالترشيح االنتخابات وأما
 .راجحة مفسدة إىل تؤدِّ ومل شرعية خمالفات تتضمن مل إذا ذاهتا

 على تتوقف فيها واملشاركة بالتشريع، هلا شأن ال هيئات هي والنقابية الطالبية والتنظيمات
 .لذلك الشرعية الضوابط ضوء على ، واملفاسد املصاحل

 من الكفر،فهي بالد يف أو اإلسالم بالد والرئاسية،يف الربملانية االنتخابات يف املشاركة وأما
 للمصاحل حتقيقها مدى جهة من ، وحااًل ومكانًا زمانًا احلكم فيها خيتلف اليت املسائل

                                                 
1
 ( .(259،فقرة121-120الوهاج،ص السراج 
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 علماء أكثر مبوجبه أفىت ، سائغ تأويل الشر، وتقليل اإلصالح بنية فيها والدخول املشروعة،
 1 ).وشذوذ وخمالفة غلو فهو بذلك التكفري أما بالتحرمي، اآلخرون أفىت بينما ، العصر

 للشريعة العليا واحلاكمية املطلقة السيادة بتقرير إال إسالمية تكون ال الدساتري أن ونرى
 من الشريعة مع يتعارض ما كل أن على النص أو للتشريع الوحيد املصدر أهنا أو ،سالميةاإل

 .واإلمجاع النصوص مع يتعارض ما مجيع من الدستور خيلو وأن باطل فهو اللوائح أو القوانني

 ؛ حكمها يف التؤثر ، العلمانية الدساتري يف الواردة (اإلسالم هو الدولة دين) عبارة أن ونرى
 يف الوارد بالضرورة الدين من للمعلوم املخالف التشريع بدليل الشريعة، بالتزام حتصرِّ ال ألهنا

 .األخرى القوانني ويف نفسها الدساتري

 أو "للتشريع رئيسي مصدر الشريعة" أو "للتشريع الرئيسي املصدر الشريعة" عبارات أن ونرى
  عبارات  "التشريع مصادر من مصدر الشريعة أن" أو "للتشريع أساسي مصدر الشريعة"

  .أكرب شرك وهذا لزامية،واال األحقية يف املتساوي املطلق التشريع مصادر تعدد تتضمن خمادعة

 حتديد جيب وأنه أكرب، شرك املطلق التشريع أساس على وبرملانات جمالس قيام أن ونرى
 .فيه نص ال فيما واالجتهاد الشريعة تنفيد يف صالحيتها

 تغريت وإن بذلك، وااللتزام واحلكم، السياسة يف والشريعة اإلسالم مبدأ ثبات وجوب ونرى
 .السلطة وتدٍوولت احلكام أشخاص

                                                 
1
 اجملمع ، املفتوح الباب لقاء العثيمني ابن ،  407 ،23/406 : الدائمة اللجنة وىفتا ، 389 ص  للسعدي الرمحن الكرمي تيسري :أنظر 

 . هـ1428 شوال -مكة يف العشر التاسعة الدورة /اإلسالمي الفقي
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 معهم التعامل كيفية حيدد الذي وأن املسلمني، غري مع الشرعية السياسة اتباع وجوب ونرى
 .ودعوته وأهله اإلسالم من موقفهم هو

 املسلمني مصاحل من املصريية االجتهادية األمور يف حيكم أن املسلم للحاكم جيوز ال أنه ونرى
 لذريعة سدًا وذلك ، كلمتهم اتفقت إذا لرأيهم اإلذعان عليه وجيب ، مشورهتم بعد إال

 .االستبداد

 خيالف ال فيما والعقد احلل أهل من أو ،املسلمني من األغلبية يأر إىل اإلمام رجوع أن ونرى
 .شرعية ومصلحٌة ثابت أمٌر النصوص،

 من املآالت يف والنظر واملفاسد املصاحل بني واملوازنة الشرعية السياسة مسائل أن ونرى
 1 (.املؤهلني العلماء اختصاصات

 وهو وفّصه، هبنصِّ املعترك فيه الذي اجلماعة كالم هذا  :-حفظه اهلل-قال أبو العباس املدين 
 مدركٌة اجلماعة بأن زعمه حد ىعل منه وّلد أن بعد اجلماعة، عليه املردود به كّفر الذي عينه
 الشر تقليل بذريعة الكفر هذا أجازت مث الكفري، املفهوم يف داخلٌة الربملانية االنتخابات بأن

 يف الداخلة الربملانية االنتخابات حلقيقة مدركة الطائفة أن حتقق أنه ذلك: )فقال اخلري، وتكثري
 الشر تقليل بذريعة العلمانية والدول الكفر بالد يف فيها اخلوض أجازت مث الكفري، املفهوم
 .اإلفادة من12ص (اخلري وتكثري

 يف عليه التنبيه ينبغي ومما: )بقوله الكالم هذا من فهمه ما خّلص أن يف عليه املردود أراحين وقد
 أو واملدلول، بالدليل بل ،!املعترض زعم كما فحسب باالستصالح أكفر مل يأنِّ السياق هذا

 الصور بني التفريق بعد التشريعية اجملالس إىل االنضمام تسويغ أن :ذلك واملعلول، بالعلة
                                                 

61-61املنهج ص انظر .1 
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 من16صـ (.آخر كفٌر باملصلحة بذاته الكفري العمل جواز وتعليل بذاته، كفٌر املختلفة
  .اإلفادة

 :مهاو الصحة عن العاري الكاتب فهم عند اجلماعة لتكفري سببان فهناك

 وهذا املختلفة، الصور بني التفريق بعد التشريعية، اجملالس إىل االنضمام سوَّغت أهنا :األول
  .زعمه حد ىعل بذاته كفٌر

 أهنا أخرى بعبارة أو آخر، كفٌر وهذا باملصلحة، بذاته الكفري العمل جواز علَّلت أهنا :الثاين
 .للمصلحة الكفر ارتكاب أباحت املعلول فهمه حسب

 باحلرف واملنقول املّدون اجلماعة منهج يف كله هذا أين :هو نفسه يطرح الذي والسؤال
  املنهج؟ هبذا الكاتب أدعاه ما عالقة ما، وآنفًا الواحد

 الكاتب تلفيق من هو بل اجلماعة، عن املنقول الكالم يف موجود غري نهإ :وضوح بكل أقول
 اجلماعة؟ إىل اجُلمل هذه الكاتب نسب فكيف كذلك، األمر كان فإذا ،!وتأليفه

 الفتوى عليه دلت ما هذا: )فقال أخرى مرة االستنباطات من وأراحنا أيضًا الكاتب أجاب
 1 (واملعىن باملبىن االعتصامية

 يف والرئاسية الربملانية االنتخابات يف املشاركة حكم يف اجلماعة كالم نقل أن بعد- أيضًا وقال
 أجل من للدميقراطية الكفري املفهوم تعترب مل) بأهنا واهتمها الكفر، بالد يف أو املسلمني بالد

 املباين عليه دلت ما هذا: ) -. اإلفادة من 14ص (عنه الطرف تغضَّ بل املتوقعة، املصلحة
 .الصفحة نفس (تلتزم مل مبا هلا إلزامًا وليس اللفظية بالداللة املعاين من

                                                 

اإلفادةمن  6 ص 13  
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 الفتوى عليه دلت ما هذا بأن زعم وإمنا ،!اجلماعة قالته ما هذا :كالمه كّل يف يقل فلم
 إخل...املعاين من املباين عليه دلت ما هذا ...االعتصامية

 افتراٌء أنه علمنا عليها، الكاتب دّونه ما فيه تصرِّح للجماعة لفظًا وال مبىن جند مل وحيث
 .!تقله مل مبا عليها وتقُّول

 معىن ىعل بالفعل يمبنٌّ هو هل الكاتب لَبِق من اجلماعة على احلكم أن ىلإ ننظر أن بقي
 كالمهم هلو زعم، كما املعاين من املباين عليه دلت امم بالطبع ملفٌق هو أو ،السابق كالمهم

  .عاه؟ادَّ ما على يدلهذا 

 وأبّين فهمه، يف اضطرب الذي اجلماعة كالم للكاتب أفسِّر أن إىل اضطرارًا األمر هذا جيرُّين
 .مطلقًا االستصالح بقصد الكفر جواز من اجلماعة على ادعاه عّما بعيد أنه له

 حقيقتها يف لإلسالم مناقضة فكرية منظومة والعلمانية الدميقراطية أن ونرى: )اجلماعة فقول
 العصرية املذاهب هلذه املنتمني ولكن .ابتداء بالشريعة االلتزام عن وامتناع رد ألهنا ؛ وفلسفتها

 . (أقسام على اهلدامة

 بذاته، كفٌر والفلسفة املبادئ بتلك اإلميان أن واملعىن الدميقراطية، وفلسفة مبادئ حكم يف هذا
 حرب وأهنا حلقيقتها مدرك وهو إليها انتسب فمن أقسام، املسلمني من إليها املنتسبني لكن
؛ ألنه كمن اختار كفره يف شك فال ونشرها األساس هذا على اعتنقها مث وأهله، اإلسالم على

 واحلرية العدل إىل تدعو أهنا وظنَّ عليه سبُِّل بل احلقيقة؛ تلك يعلم  مل من وأما ،الكفر طائعًا
 معني، فكري انتماء دون حبتة مادية ألسباب أحزاهبا إىل أو إليها انتسب من وكذا والتقدم،
 .اجلماعة قالت كما الغفلة من هونوينبَّ ،اجلهل من مونعلَُّي وإمنا ،رونكفَُّي ال فهؤالء
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 اليت اجملردة واخلدمية اإلدارية املناصب يف ميثلهم من املسلمني اختيار أن ونرى: )قوهلا وأما
 (.للدميقراطيةأخل الكفري املفهوم يف اليدخل اهلل لشرع خمالف تشريع فيها ليس

 تشريع فيها يكون كأن مانع فيها يكون بأال وقّيدت ،احللُّ فيها واألصل الوسائل يف فهذا
 .املصلحة وهو املقتضى ُتحقِّق الوقت نفس يفو اهلل، لشرع خمالف

 فال مانع، فيها يكن مل فإذا ،احللُّ فيها األصل النقابية واهليئات الطالبية التنظيمات وكذلك
 .واملفاسد املصاحل ضوء على تتوقف فيها واملشاركة كذلك، هبا بأس

 جيب وأنه أكرب، شرك املطلق التشريع أساس على وبرملانات جمالس قيام أن ونرى: )وأما قوهلم
 (فيه نص ال فيما واالجتهاد الشريعة تنفيد يف صالحيتها حتديد

، ينقض ما اّدعاه الكاتب ولغريها فهو نٌص صريح بأن اجلماعة حترِّم إجازة الكفر للمصلحة
 .برمته عليها

أن  أن الذي قّررت اجلماعة بأنه شرٌك هو االنشاء، ال املشاركة؛ فال يصحُّعلي كما يدل أيضًا 
 .يقال إن اجلماعة أجازت ما قّررت أنه شرك؛ بل ما قررت أنه شرٌك غري ما أباحته

إنشاء تلك اجملالس  :فالشيء الذي نّصت اجلماعة ومن قبلها العلماء بأنه شرٌك أكرب هو
ل وحترِّم، بل ال الناس إىل إنشاء برملانات شركية حتلِّ دُعالتشريعية يف حال االختيار، ومل َت

 .زالت ثابتة على ما كانت عليه يف املسألة

مث أباح  يف أصل الشرع، وهنى الناس عن أكلها، وهو من قبيل من قّرر أن أكل امليتة حمّرٌم
ني اإلنشاء واملشاركة، كما أن هناك فرقًا بني إباحة أكل امليتة وفرٌق ب أكلها لالضطرار،

 .مطلقًا، وبني إباحة أكلها اضطرارًا
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وأما إجازة املشاركة يف الربملانات القائمة فعاًل جللب مصلحة أو درء مفسدة، فليست إباحًة 
 .م، والفرق ظاهر ملن تأملهل وحترِّحلِّإلنشاء برملانات ُت

 قائم برملان معإنشاء برملانات شركية البتة، وإمنا الذي أباحته هو التعامل  اجلماعة حِبُت فلم
، وبني التعامل جهة من ، وفرٌق بني تقرير الكفر وإجازتهاملسلمني عناء لتخفيف مسبقًا وُمنشإ

 يتعارض وال املسلمني مصاحل خيدم أمر يف كواقع قائم وغريه الربملان يف املتمثلة مؤسساته مع
 :وهذا ما تدل عليه الفقرة التالية! أخرى جهة من همدين أمر مع

 بالد يف أو اإلسالم بالد والرئاسية،يف الربملانية االنتخابات يف املشاركة وأما) :قوهلم وأما
 حتقيقها مدى جهة من ، وحاال ومكانا زمانا احلكم فيها خيتلف اليت املسائل من الكفر،فهي

 (.املشروعةإخل للمصاحل

 كأكل اضطرارًا، حاٍل يف جيوز لكنه احلرمة، فيه األصل وإمنا ،اجملردة كالوسائل ليس فهذا
 املشاركة زجوُِّي من فكذلك !احملرم؟ أباح إنه له يقال ،طرارًاضا امليتة أكل جيزُي من فهل امليتة،

 مصلحة ققحت املشاركة كانت إذا اضطرارا، الضعف حال يف زهاجوُِّي إمنا الربملانات، يف
 .فتنبه راجحة

ط الكاتب بني الصورتني وجعلها صورًة واحدًة، وأعطامها حكما واحدًا، وخلص إىل َلوَخ
وهو إنشاء برملانات شركية حتلِّل ! أن اجلماعة أجازت ما قالت إنه شرٌك وكفٌر: نتيجة مفادها

 . وحترِّم، فهل جاء يف منهج اجلماعة هذا التركيب الصناعي الذي جاء به الكاتب؟ اللهم ال

 إىل االنضمام تسويغ وأين للمصلحة، الكفر جواز :فيه فأين أهله، عند الكالم معىن هذاف
 وكان اخلطاب، عليه يدل ال ذلك كل ، كفٌر فيها املشاركة بأن اجلزم بعد التشريعية اجملالس
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 املتجانس الكالم هذا فهم هعلي عسر قد كان إذا ،واضعيه من ستفسرهي أن الكاتبب ىاألحر
 .!حرفيًا نقاًل واملنقول ،العلم أهل إىل كله واملسند

 لكن ،-إن شاء اهلل– األخرى الوقفات يف فستأيت اجلماعة إىل املنسوبة الفرية هذه مناقشة وأما
 كان وإمنا هلا، قواًل ليس اجلماعة، على الكاتب ادَّعاه ما أن إثبات الوقفة هذه من املقصود

 عدواٌن لعمري وذلك بالكفر، مبوجبه عليهم وحكم ،الكاتب كربه ىتولَّ صناعيًا توليدًا
 مث أصال يقله مل قوال ساكت إىل تنسب فكيف ورفضه، ردعه جيب فاضٌح وظلٌم ،صارٌخ
َلا )تقرر يف القاعدة الشافعية؛ بل من ألفاظ اإلمام الشافعي الرشيقة أنه ي أمل مبوجبه، حتاكمه

 إنه أم ، 1(إنََّما ُيْنَسُب إَلى ُكلٍّ َقْوُلُه َوَعَمُلُه ؛َوَلا َعَمُل َعاِمٍل ،ُيْنَسُب إَلى َساِكٍت َقْوُل َقاِئٍل
 اهلوى إنه أم ، املظلوم من وتنتقم الربيئ على حتّط نصافواإل للعدل جديدة لقواعد إرساٌء

 وإرغام ،نفسه رضاءإل ،الطامات واقتراف ،املوبقات ارتكاب على صاحبه حيمل الذي والعمى
 .خصمه

 

  

                                                 

 
1
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 تناقض  واضطراب  : الوقفة الثالثة
 

عدم العقل واالكراه وانتفاء القصد : ذكرت أن مما اتفق الناس يف اعتباره من موانع التكفري
 . من اإلفادة1أهـ صـ.كما هو مفصل يف بعض األعمال املسموعة واملقروءة

ع وال تعترب وبالنظر والرجوع إىل بعض حماضراتك األخرية ُوجد أنك ال تؤمن بشيء من املوان
منصوبة لكل من وقع يف الكفر يف الظاهر، فمن وقع يف شراكك هذا قتلته  شراككبه، بل إن 

! ومانع ،ومانع ،ومانع ،ومانع اجلهل ،مانع التأويل ،يقولون هناك موانع)وقلت مستهزًء !! فيه
  ( !!!حنن ال نعترب تلك املوانع إخل 

 أم هو من تناقضاتك اليت اشتهرت هبا،سموعة؟ فهل تقريرك األخري هذا تراجع عن مقالتك امل
 أم أنك تقرر يف كل جملس حديثًا يناسبه بناًء على ما يطلبه املشاهدون واملستمعون؟
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 تحرير محلِّ النزاع: الوقفة الرابعة
 

ظن املكّفر معارضًا  أواألصل فيمن وقع يف الكفر من املكلفني الكفر، فإن علم ) ذكرت أن 
التوقف والتبني ألن املانع ليس ضّد املقتضي، بل األثر ضّد األثر وال تضاد للمقتضي وجب 

 .بني املؤثرين

يرى . والنزاع بني اخلصوم يف من ُعلم وقوعه يف الكفر بالبينة، ومل يعلم له مانع من احلكم
عدم العمل به : جواز العمل باملقتضي عند عدم العلم باملانع حىت يثبت، ويرى اخلصم: اجمليب

هذا مربط الفرس واملعترك، ومن خيالف . جوبًا حىت يتحقق من انتفاء املانع بالبحث عنهو
 ...(فلينقض األصل الستهدام الفروع املبنية عليه

مهاًل أيها الكاتب ليس النزاع بيننا يف من علم وقوعه  :-غفر اهلل له–ال أبو العباس املدين ق
فلم نعلم   ،ل على خصمك مبا ال يراهيف الكفر بالبينة، ومل يعلم له مانع من احلكم؛ حىت تتقوَّ

أن يكون كفرًا بينًا أو عن فضاًل  ،-كما تزعمه– أصاًل أن مجاعة االعتصام وقعت يف كفٍر
ا بقول أو فعل كفري، فليس كل من وقع يف الكفر وقع بالبينة؛ وإن سلمنا لك جداًل وقوعه

الكفر عليه، وحنن نعلم هلم موانع من هذا احلكم سؤوردها عليك فيما بعد تنزاًل معك؛ بل 
 . النزاع يف تكفري املسلم باملسائل االجتهادية أو الظنية اليت اختلف فيها العلماء اختالفا معتربًا 

املسائل االجتهادية ومبا اختلف فيه اختالفًا معتربًا ليس من أن التكفري ب :يرى كاتب األسئلة
 .هدي السلف وال من منهج أهل السنة واجلماعة، بل هو من سنة أهل األهواء والبدع

 .جواز تكفري املسلم باملسائل االجتهادية املختلف فيها :ويرى كاتب اإلجابة
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من علم وقوعه يف الكفر بالبينة، فإذا وليس ما زعمته من أن النزاع بيننا يف  ،هذا مربط الفرس
كنت ترى جواز تكفري املسلم باملسائل االجتهادية، فُحجَّ للتدليل على صحتها وأهنا من منهج 

ل على أن ما كفَّرت به مجاعة االعتصام من جتويزها لدخول أهل السنة واجلماعة، وإال فدلِّ
يس من املسائل االجتهادية اليت ل نصوصة يف كالمهمالربملانيات للمصلحة، وبالشروط امل

 وأت بقول عامل واحٍد! اختلف فيها العلماء املعاصرون، بل هي مما اتفق على أنه كفٌر بالبينة
يرى أن جتويز دخول الربملانات للمصلحة كفٌر متفق عليه؟ وال عربة خبالف أيب قتادة  معترب

فهم ليسوا من العلم  ،واملقدسي وبقية الغالة الذين أكثرت النقل عنهم دون عزو إليهم
هذا من حيث . واألدب والورع يف شيء، وإن مل جتد فاعترف أن كالمك شذوذ له قرون

 .اجلملة

دخول الربملانات الكفرية أو اليت ) لجماعة مستند على أن هذه املسألة وهيوأما التفصيل، فل
العلماء الذين سبق  على عمومها من املسائل االجتهادية، وكّل( ال حتكم فيها مبا أنزل اهلل

 .جتهاديةاالنقل عنهم يف األسئلة املوجهة إليك يرون أن املسألة 

 

من اجملامع العلمية بأن املسألة اجتهادية، إذ  نيهمَّجمعني ُمأكتفي بذكر تقرير َمسلكّني 
االتكاء على االجتهاد اجلماعي يف القضايا العامة، أوىل من االتكاء على فتوى فردية لعامل 

ينبغي أن حتال  تعم هبا البلوىواحٍد، فالقضايا العامة أو ما اصطلح عليه الفقهاء باملسائل اليت 
لسلف الصاحل الذي كان يبين فتاواه يف القضايا املستجدة إىل العقل اجلمعي الفقهي، اقتداًء با

 .نييمعني العلمنص فتوى اجمَل على التشاور للعقل اجلمعي للعلماء ال العقل الفردي وإليك
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 :فتوى المجمع الفقهي
 

هـ، 6211جاء يف فتوى اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دورته التاسعة عشر، يف مكة، شوال 
 : يف قراره اخلامس حول موضوع مشاركة املسلم يف االنتخابات مع غري املسلمني وهذا نصها 

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده؛ نبينا حممد، وعلى آله وصحبه، أما )
 : بعد

جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دورته التاسعة عشرة املنعقدة مبقر رابطة العامل اإلسالمي فإن 
م قد 1007نوفمرب  7-1هـ اليت يوافقها 6211شوال  11-11مبكة املكرمة يف الفترة من 

" مشاركة املسلم يف االنتخابات مع غري املسلمني يف البالد غري اإلسالمية: "نظر يف موضوع
وضوعات اليت جرى تأجيل البت فيها يف الدورة السادسة عشرة املنعقدة يف الفترة وهو من امل

 . هـ الستكمال النظر فيها6211شوال  11-16من 

وبعد االستماع إىل ما عرض من أحباث، وما جرى حوهلا من مناقشات، ومداوالت، قرر 
 : اجمللس ما يلي

من مسائل يف البالد غري اإلسالمية مشاركة املسلم يف االنتخابات مع غري املسلمني . 6
السياسة الشرعية اليت يتقرر احلكم فيها يف ضوء املوازنة بني املصاحل واملفاسد، والفتوى 

 أهـ.(فيها ختتلف باختالف األزمنة واألمكنة واألحوال
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 :رابطة علماء المسلمينفتوى 
 

العلماء السلفيني يف هذا العصر من ورابطة علماء املسلمني تعترب أكرب جتمع ينضوى حتته أشهر 
 .شىت البالد اإلسالمية

ه، 6211/رجب/1-1وقد عقدت هذه الرابطة مؤمترًا دوليًا يف هذا العام يف الدوحة بتاريخ
 650حضره أكثر من ( النوازل يف السياسية الشرعية)بعنوان  1061/مايو/12-11املوافق 

الشيخ األستاذ الدكتور ناصر : احلاضر منهم عاملًا سلفيًا من أكابر علماء السلف يف العصر
العمر، والشيخ األستاذ الدكتور عبد الرمحن بن صاحل احملمود، والشيخ عبد الرمحن عبد 
اخلالق، والشيخ الدكتور عبد العزيز الطريفي، والشيخ الدكتور عبد الوهاب احلميقاين عضو 

حممد يسري إبراهيم / يخ الدكتورهيئة علماء اليمن وأمني عام احتاد الرشاد اليمين، والش
أمحد لوح السنغايل / حممد عبد الكرمي السوداين، والشيخ الدكتور/ املصري، والشيخ الدكتور

تقديس األشخاص يف الفكر الصويف، وجناية التأويل الفاسد على الدين )صاحب كتايب 
عبد العظيم سعيد / حاكم املطريي الكوييت، والشيخ الدكتور/ ، والشيخ الدكتور(وأهله

 .املصري وآخرين

 .هم قرروا أن املسألة اجتهاديةكّلو

( موقف الشرع من الدميقراطية)عبد الوهاب احلميقاين يف حمور / ومما قّدمه الشيخ الدكتور
 :وأقّره املؤمترون ما يلي

ويف ظل النظم الدميقراطية واليت انتقضت فيها عروة احلكم مبا أنزل اهلل ال ريب أن سعي )
األحزاب اإلسالمية أن تكون الدساتري أو القوانني الصادرة عن الشعب أو ممثليه متوافقة مع 
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أحكام الشريعة مما تشكر عليه؛ من باب احلفاظ على دين اإلسالم يف تلك اجملتمعات، ومنع 
 .ض عليهم ما يعارض دينهم، وختفيف املفاسد عن األمة وامللة ما أمكنأن يفر

إال أن هذا النظام الذي تعمل من خالله يبقى دميقراطيًا ال إسالميًا إال إذا حكِّمت فيه شريعة 
اهلل اعتقادًا وإميانًا باهلل ومبا جاء عنه وخضوعًا وانقيادًا ألمره ولو على خالف إرادة الشعب أو 

ألنه ليس ألحد إن كان مؤمنًا خرية إذا حكم اهلل يف أي أمر من األمور قال سبحانه ممثليه؛ 
وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهلل ورسوله أمرًا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومن "

 " ( يعص اهلل ورسوله فقد ضل ضالاًل مبينًا

 :طي والتعامل معهاالرفض للدميقراطية ال يستلزم عدم التعا: مث قال حتت عنوان

جيب أن نفرق بني احلكم على الدميقراطية وبني احلكم على املشاركة السياسية يف النظم )
الدميقراطية، ونفرق بني نقد ونقض الدميقراطية وبني التعاطي والتعامل معها كواقع مفروض، 

ألمر وجيب علينا أن نفرق بني النهي عن املنكر وا. فليس كل مرفوض حيرم التعامل معه
باملعروف من حيث اإلطالق والعموم، وبني النهي عن املنكر واألمر باملعروف يف وقائع معينة 
ألشخاص أو مجاعة أو منطقة، فهنا جيب النظر يف املوازنة الدينية بني املصاحل واملفاسد واألمر 

م يف والنهي حبسب األصول الشرعية يف ذلك، فنبني مزالق الدميقراطية وتعارضها مع اإلسال
البيان العام ويف الوقائع املعينة يف البلدان من باب املوازنة الدينية بني املصاحل واملفاسد وفق 
قواعد الشريعة اليت تسعى لتحقيق املصاحل وتكميلها، ودرئ املفاسد وتقليلها، وترجيح خري 

ني اخلريين وشر الشرين، وحتصيل أعظم املصلحتني بتفويت أدنامها، ودفع أعظم املفسدت
 1( باحتمال أدنامها

                                                 
 .9الدميقراطية يف ميزان الشرع والعقل للشيخ الدكتور عبد الوهاب احلميقاين صـ 1
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ضرورة التفريق بني احلكم على ) وكان من ضمن توصيات املؤمتر بعد قراءة البحوث 
الدميقراطية وبني املشاركة السياسية وفق الشروط الشرعية يف ظل أنظمة احلكم الدميقراطية ، 

ضرورة  مبا يف ذلك إنشاء األحزاب السياسية اإلسالمية لتحقيق املصاحل ودرء املفاسد مع
التأكيد على أن املمارسة السياسية ليست بديال عن الدعوة إىل اهلل وتعبيد اجملتمعات هلل 

 (.تعاىل

 

هذا هو الوجه األول من األوجه املانعة من تكفري مجاعة االعتصام بالكتاب والسنة وهي أن 
 .املسألة املتنازع فيها من املسائل االجتهادية
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 :االجتهاديةالتكفير في المسائل 
 

فاعلم أيضًا أن املسائل  ،سبق أن املسألة اجتهادية بشهادة اجملامع العلمية مماإذا علمت 
ال يدخل فيها التبديع وال التفسيق، وال التأثيم  -حىت مع احلكم خبطأ اجملتهد فيها–االجتهادية 
 !بله التكفري

ني هلم بإحسان، أهنم ال والتابع -رضوان اهلل عليهم أمجعني–فمذهب السلف من الصحابة 
يكفرون، وال يفسقون، وال يؤمثون أحدًا من اجملتهدين املخطئني ال يف مسألة علمية وال 

 .عملية، وال يف األصول وال يف الفروع، وال يف القطعيات وال يف الظنيات

 :وذلك وفق ضوابط ثالثة ذكرها بعض العلماء وهي كاآليت

أن يكون مع هذا اجملتهد املخطئ أصل اإلميان باهلل ورسوله صلى اهلل عليه  :الضابط األول
 . وسلم

أما من مل يؤمن أصاًل فهو كافر، ال يقبل منه االعتذار باالجتهاد؛ لظهور أدلة الرسالة وأعالم 
 .النبوة

ا ربنا ال تؤاخذن} : وألن العذر باخلطأ حكم شرعي خاص هبذه األمة كما دل عليه قوله تعاىل
وقوله صلى { إن نسينا أو أخطأنا ربنا وال حتمل علينا إصرًا كما محلته على الذين من قبلنا 

 الشيخ قال (.إن اهلل وضع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) اهلل عليه وسلم 
  1729 : رقم حديث صحيح اجلامع انظر،  صحيح : األلباين
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إميانه بيقني مل يزل ذلك عنه بالشك، بل ال يزول إال بعد فمن كان مؤمنا باهلل مجلة وثبت 
 .إقامة احلجة وإزالة الشبهة

 .أن يكون ذا نية صادقة يف إرادة احلق والوصول إيل الصواب :الضابط الثاين

أن يبذل اجملتهد وسعه، ويستفرغ طاقته، ويتقي اهلل ما استطاع، مث إن أخطأ  :الضابط الثالث
 1.( لوجود شبهة، أو ألجل تأويل سائغ، فهو معذور ما مل يفرطلعدم بلوغ احلجة، أو 

 :  -رمحه اهلل تعاىل–وقال أبو املظفر السمعاين 

واختلفوا فلم يورث ذلك  ،فتفرقوا ،فكل مسألة حدثت يف اإلسالم فخاض فيها الناس)
وبقيت بينهم األلفة والنصيحة واملودة والرمحة  ،وال تفرقًا ،وال بغضا ،االختالف بينهم عداوة

علمنا أن ذلك من مسائل اإلسالم حيل النظر فيها واألخذ بقول من تلك األقوال والشفقة 
كما ظهر مثل هذا االختالف بني الصحابة والتابعني مع بقاء  ،وال تكفريًا ال يوجب تبديعًا

 .األلفة واملودة

 ،والتدابر ،واإلعراض ،أورث اختالفهم يف ذلك التويلف ،وكل مسألة حدثت فاختلفوا فيها
بل جيب على  ؛علمت أن ذلك ليس من أمر الدين يف شيء ،ورمبا ارتقى إىل التكفري ،والتقاطع

ألن اهلل شرط يف متسكنا باإلسالم أنا  ؛ويعرض عن اخلوض فيها ،كل ذي عقل أن جيتنبها
اهلل عليكم إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم واذكروا نعمة : "نصبح يف ذلك إخوانا فقال تعاىل

 ".فأصبحتم بنعمته إخوانا

                                                 
 .29-21نقال عن حكم التبديع يف مسائل االجتهاد للجيزاين صـ 1
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والتدابر  ،وشرط اإلميان يورث التقاطع ،والصفات ،إن اخلوض يف مسائل القدر: فإن قال قائل
 .فيجب طرحها واإلعراض عنها على ما زعمتم ،واالختالف

هذه املسائل فهو من شرط أصل  فأما اإلميان يف ،إمنا قلنا هذا يف املسائل احملدثة: اجلواب
والبد من قبوله على حنو ما ثبت فيه النقل عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،الدين

 1.( وأصحابه

 : -رمحه اهلل تعاىل–وقال ابن تيمية 

 ،كاملسائل اليت تنازع فيها أهل القبلة ،وال خبطأ أخطأ فيه ،وال جيوز تكفري املسلم بذنب فعله)
آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهلل ومالئكته وكتبه : "فإن اهلل تعاىل قال

، وقد ثبت "ورسله ال نفرق بني أحد من رسله وقالوا مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري
 . يف الصحيح أن اهلل تعاىل أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنني خطأهم

الذين أمر النيب بقتاهلم قاتلهم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب أحد اخللفاء  واخلوارج املارقون
رهم علي كفِّمل ُي ،واتفق على قتاهلم أئمة الدين من الصحابة والتابعني ومن بعدهم ،الراشدين

 ،بل جعلوهم مسلمني مع قتاهلم ؛وغريمها من الصحابة ،وسعد بن أيب وقاص ،بن أيب طالب
فقاتلهم لدفع ظلمهم  ،حىت سفكوا الدم احلرام وأغاروا على أموال املسلمنيومل يقاتلهم علي 

وإذا كان هؤالء الذين ثبت حرميهم ومل يغنم أمواهلم،  ِبْسوهلذا مل َي ،ال ألهنم كفار ،وبغيهم
فكيف بالطوائف املختلفني  ،ضالهلم بالنص واإلمجاع مل يكفروا مع أمر اهلل ورسوله بقتاهلم

فال حيل ألحد من هذه  ،يهم احلق يف مسائل غلط فيها من هو أعلم منهمالذين أشتبه عل
الطوائف أن تكفر األخرى وال تستحل دمها وماهلا وإن كانت فيها بدعة حمققة فكيف إذا 

                                                 
50-29االنتصار ألصحاب احلديث ص 1  
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كانت املكفرة هلا مبتدعة أيضا وقد تكون بدعة هؤالء أغلظ والغالب أهنم مجيعا جهال حبقائق 
  .ما خيتلفون فيه

ال حتل إال بإذن  ،من بعضهم على بعض ماء املسلمني وأمواهلم وأعراضهم حمرمٌةواألصل أن د
اهلل ورسوله قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا خطبهم يف حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا وقال صلى اهلل 

 1...( املسلم حرام دمه وماله وعرضهعليه وسلم كل املسلم على 

 :-رمحه اهلل تعاىل–وقال 

كما تنازع  ،جتهادهاحبسب  ،أو شيخ على شيخ ،مامإمام على إ وأما من ترجح عنده فضُل)
وصالة الفجر  ،قامة أو إثنائهاأو إفراد اإل ،املسلمون أميا أفضل الترجيع يف األذان أو تركه

والقنوت يف الفجر أو تركه واجلهر بالتسمية أو املخافتة هبا أو ترك  ،بغلس أو االسفار هبا
قراءهتا وحنو ذلك فهذه مسائل االجتهاد الىت تنازع فيها السلف واألئمة فكل منهم أقر اآلخر 
على اجتهاده من كان فيها أصاب احلق فله أجران ومن كان قد اجتهد فأخطأ فله أجر 

قليد الشافعي مل ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك وخطؤه مغفور له فمن ترجح عنده ت
 2( ومن ترجح عنده تقليد أمحد مل ينكر على من ترجح عنده تقليد الشافعى وحنو ذلك 

يف حديثه عن سنة القنوت واختالف الناس يف وقتها  -رمحه اهلل تعاىل–وقال تلميذه ابن القيم 
من استحبه عند النوازل وغريها وهم  فأهل احلديث متوسطون بني هؤالء وبني: )ودوامها

                                                 
 .111-1/111جمموع الفتاوى  1

 
 191-191/ 10جمموع الفتاوى  2
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أسعد باحلديث من الطائفتني فإهنم يقنتون حيث قنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ويتركونه حيث تركه فيقتدون به يف فعله وتركه ويقولون فعله سنة وتركه سنة، ومع هذا فال 

له خمالفا للسنة كما ال وال فاع ،ينكرون على من داوم عليه وال يكرهون فعله وال يرونه بدعة
ينكرون على من أنكره عند النوازل وال يرون تركه بدعة وال تاركه خمالفا للسنة بل من قنت 

 1( فقد أحسن ومن تركه فقد أحسن

 : -رمحه اهلل تعاىل–وقال اإلمام الشاطيب 

 إطالق لفظ البدعة على الفروع املستنبطة الىت مل تكن فيما سلفوليس من شأن العلماء )
فكذلك ال يطلق على دقائق فروع األخالق الظاهرة والباطنة أهنا بدعة؛ .وإن دقت مسائلها

 . 2(ألن اجلميع يرجع إىل أصول شرعية

 .شرعي إىل أصٍل اجلميع لرجوع املسائل االجتهادية وكذا ال تكفري يف

السعودية إذ وهذا ما نصت عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية 
من أخطأ يف املسائل النظرية االجتهادية، ال من أخطأ يف ما ثبت : إن املخطئ املعذور: )قالت

 3(بنص صريح، وال فيما هو معلوم من الدين بالضرورة

أنه ال يصح عند أهل السنة واجلماعة التكفري يف املسائل االجتهادية وال املسائل : اخلالصة
 :-رمحه اهلل تعاىل–ربًا حىت وإن خالف اجملتهد السنة قال ابن تيمية املختلف فيها اختالفًا معت

                                                 
1
.175-6/172زاد املعاد    

6/101االعتصام  2  
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وأمجع الصحابة وسائر أئمة املسلمني على أنه ليس كل من قال قوال أخطأ فيه أنه يكفر )
 1( بذلك وان كان قوله خمالفا للسنة فتكفري كل خمطئ خالف اإلمجاع

ل االجتهادية، وعلمت أن ال تكفري وال إذًا أن املسألة املتنازع فيها من املسائ علمت إذاف
تبديع وال تفسيق يف املختلف فيه، فال جمال إذًا لتخوين وتأثيم وتفسيق وتبديع القائلني بأحد 

 !.قوليها فضاًل عن تكفريهم
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 :أنها من المسائل الغامضة: الوجه الثاني
 

التكفري فيها حىت وإن  ولوال غموضها ملا اختلف الناس يف حكمها، واألشياء الغامضة ال جيوز
قال الشيخ العالمة حممد ابن إبراهيم رمحه اهلل تعاىل، يف سياق  ،أقيمت احلجة على صاحبها

أشياء تكون غامضة، فهذه ال : القسم الثالث) حديثه عن بعض الشبهات املانعة من التكفري 
و األصول، يكفر الشخص فيها ولو بعد ما أقيمت عليه األدلة، وسواء كانت يف الفروع أ

 1( ومن أمثلة ذلك الرجل الذي أوصى أهله أن حيرقوه إذا مات

 

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن شيخك يف هذه املسائل والذي تأخذ عنه كثريًا مما تقول يرى أهنا 
من املسائل اليت مل تتضح لعلية القوم من علماء وقادة بله العامة وأن عذر اجلهل فيها واقع ال 

أتباعه  وهو يعظ- فقال ره بأهنا من املسائل احلديثه اليت مل يتكلم عنها السلفحمالة، بعد تقري
 :-الذين أنت منهم

إن واقع العملية االنتخابية التشريعية كما هي يف دستور أصحاهبا مل تتضح لكثري من علية )
القوم من علماء ومشايخ وقادة، فهي ال زالت يف عامل اجملهول، فعذر اجلهل واقع ال شك، 

ن هلم حقيقتها متام التبني أن ال يعاملوا الناس على هذا األساس، فما وعلى اإلخوة الذين تبيَّ
يزال األمر حيتاج عند اآلخرين لكشف وتبيني، وخاصة أن أمرها من احلداثة اجلديدة اليت مل 
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يتكلم عليها السلف حىت تكون واضحة لألمة، واجلهل بالواقع مانع من موانع حلوق احلكم 
...) 1 

يف عدم اعتبار تلك املسألة من املسائل الغامضة اليت وقع أيضًا قد خالفت شيخك هبذا و
 .وزيادةمنك  ، وهذا غلٌو فيهاقولنيالاخلالف فيها بني املعاصرين، ويسع األخذ بأحد 

 

  

                                                 
.601اجلهاد واالجتهاد أليب قتادة صـ 1  



WWW.Halgan.net 

31 

 

 :العذر بالتأويل: الوجه الثالث

 

 :باب التأويللو فرضنا جداًل أن املسألة كفرية فمأخذ اجمليزين له من إننا 

كتأويل املتكلمني لصفات اهلل جل وعال  ،ومعلوم أن التأويل من الشبهات املانعة من التكفري
مع حرصهم -وقد تعتري يف حق كثري من املسلمني شبهات لبعض املسائل  ،أو نفيها باألساس

بسبب تأويل غري صحيح ولكن له وجه، فتكون تلك الشبهات مانعة  -على اهلدى والصواب
فر هبا ذلك كَّمن التكفري، حىت وإن كانت تلك املسائل عند السلف من املكفرات، فال ُي

اء العلم احلق عليه خاصًة، وال يكلف اهلل نفسًا إال املخالف ولو بعد إقامة احلجة عليه، خلف
وسعها، والتأويل املعترب عند العلماء هو أن يرتكب املسلم مكفرًا يعتقد أنه مشروع أو مباح 

 .لعارض أوجب له تأويل بعض النصوص

 ،وشرعًا ولتأويله مأخذ ما لغًة ،أن يكون املتأول مسلمًا: وضابط التأويل الذي يعذر به هو
 ،كل متأول معذور بتأويله ليس يأمث: قال العلماء : )-رمحه اهلل تعاىل-احلافظ بن حجر  قال

 . 1(وكان له وجه يف العلم ،إذا كان تأويله سائغًا يف لسان العرب

 .ومثل هذا مل يتعمد اإلمث واملخالفة، فحق له العفو وعدم املؤاخذة

 :وقد دلت النصوص الشرعية على العذر بالتأويل من وجهني

عموم النصوص اليت دلت على العذر باخلطأ، والتأويل نوع من أنواع اخلطأ يف  :األول
 ٦٨٢: البقرة  ...( َربَََّنا ال ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا): االجتهاد كقوله تعاىل
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فقد أخرج مسلم يف ( فعلت: )أن اهلل تبارك وتعاىل استجاب دعاء املؤمنني تلك بقوله وصّح
صحيحه بسنده عن آدم بن سليمان موىل خالٍد قال مسعت َسِعيَد بن ُجَبْيٍر حيدث عن بن 

قال (  ْبُكْم ِبِه اهللَوِإْن ُتْبُدوا ما يف َأْنُفِسُكْم أو ُتْخُفوُه ُيَحاِس)َعبَّاٍس قال َلمَّا َنَزَلْت هذه اْلآَيُة  
ُقوُلوا : دخل ُقُلوَبُهْم منها َشْيٌء مل َيْدُخْل ُقُلوَبُهْم من َشْيٍء فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم

ا إال َلا ُيَكلُِّف اهلل َنْفًس)َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َوَسلَّْمَنا قال َفَأْلَقى اهلل اْلِإمَياَن يف ُقُلوِبِهْم َفَأْنَزَل اهلل َتَعاَلى 
قال قد َفَعْلُت ( ) ُوْسَعَها هلا ما َكَسَبْت َوَعَلْيَها ما اْكَتَسَبْت َربََّنا َلا ُتَؤاِخْذَنا إن َنِسيَنا أو َأْخَطْأَنا

َواْغِفْر لنا ( )قال قد َفَعْلُت ( ) َربََّنا وال َتْحِمْل َعَلْيَنا ِإْصًرا كما َحَمْلَتُه على الَِّذيَن من َقْبِلَنا( )
 (.611: )أخرجه مسلم برقم( قال قد َفَعْلُت ( ) ْرَحْمَنا أنت َمْوَلاَناَوا

( ِإنَّ اللََّه َتَجاَوَز عن ُأمَِّتي اْلَخَطَأ َوالنِّْسَياَن وما اْسُتْكِرُهوا عليه )وقوله صلى اهلل عليه وسلم 
صحيح على شرط الشيخني : )، وقال1/691واحلاكم( 102: )أخرجه ابن ماجة برقم

 (.ه الذهيبووافق

واملتأول املخطىء مغفور له بالكتاب والسنة : )-رمحه اهلل تعاىل–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وثبت يف الصحيح أن اهلل  "ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا"قال اهلل تعاىل يف دعاء املؤمنني 

سلم قال إن اهلل عز وجل قال قد فعلت ويف سنن أبن ماجه وغريه أن النيب صلى اهلل عليه و
 .1(جتاوز يل عن أميت اخلطأ والنسيان 

ما ورد يف السنة النبوية من إعذار النيب صلى اهلل عليه وسلم لبعض املخطئني املتأولني،  :الثاين
كقصة خالد بن الوليد يف بين جذمية اليت أخرجها البخاري يف . وعدم مؤاخذهتم بأخطائهم

َبَعَث النيب صلى اهلل عليه وسلم َخاِلَد بن اْلَوِليِد إىل : )لصحيحه بسنده عن َساِلٍم عن أبيه قا
َنا َبِني َجِذمَيَة َفَدَعاُهْم إىل اْلِإْسَلاِم فلم ُيْحِسُنوا َأْن َيُقوُلوا َأْسَلْمَنا َفَجَعُلوا َيُقوُلوَن َصَبْأَنا َصَبْأ
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ِمنَّا َأِسرَيُه حىت إذا كان َيْوٌم َأَمَر َخاِلٌد َأْن َفَجَعَل َخاِلٌد َيْقُتُل منهم َوَيْأِسُر َوَدَفَع إىل كل َرُجٍل 
َيْقُتَل ُكلُّ َرُجٍل ِمنَّا َأِسرَيُه فقلت واهلل َلا َأْقُتُل َأِسرِيي وال َيْقُتُل َرُجٌل من َأْصَحاِبي َأِسرَيُه حىت 

ه وسلم يديه فقال اللهم َقِدْمَنا على النيب صلى اهلل عليه وسلم َفَذَكْرَناُه َفَرَفَع النيب صلى اهلل علي
 (.201: )برقم( إين َأْبَرُأ ِإَلْيَك ِممَّا َصَنَع َخاِلٌد َمرََّتْيِن 

فقتل خالد هلؤالء األسرى كان عن تأويل؛ إذ مل يفهم من قوهلم صبأنا بأهنم أرادوا الدخول 
د ألنه أ من خالربيف اإلسالم، فتربأ النيب صلى اهلل عليه وسلم من فعل خالد خلطئه، ومل يت

 :يف شرحه هلذا احلديث -رمحه اهلل تعاىل–متأول، قال ابن بطال  جمتهٌد

فإن كان أو خبالف أهل العلم فهو مردود ،  ،مل خيتلف العلماء أن القاضى إذا قضى جبور)
ووجه موافقة احلديث ... على وجه االجتهاد والتأويل كما صنع خالد فإن اإلمث ساقط عنه

 -صلى اهلل عليه وسلم  -يدل تربؤه ( اللهم إىن أبرأ إليك مما صنع خالد : ) للترمجة هو قوله 
منه بغري احلق ؛ ألن اهلل يعلم األلسنة  أن قتله هلم حكٌم. صبأنا : من قتل خالد للذين قالوا 

 -صلى اهلل عليه وسلم  -كلها ويقبل اإلميان من مجيع أهل امللل بألسنتهم ، لكن عذره النىب 
 .1(كل متأول فال عقوبة عليه وال إمث بالتأويل ؛ إذ

 

واعلم أن مانع التأويل وهو من اخلطأ املعفو عنه كما سبق ذكره من أوسع موانع التكفري، ومل 
وهو ظاهر كالم  ،يبعد النجعة من ادعى امجاع السلف على أن هذا األصل مانع من التكفري

 ،ْم َأَحًدا من َسَلِف هذه اْلُأمَِّة ُيْقَتَدى ِبِهفلم َنْعَل: )فقد قال -رمحه اهلل تعاىل–اإلمام الشافعي 
َوِإْن َخطََّأُه َوَضلََّلُه َوَرآُه اْسَتَحلَّ فيه ما ُحرَِّم  ،َردَّ َشَهاَدَة َأَحٍد ِبَتْأِويٍل ،َوَلا من التَّاِبِعنَي َبْعَدُهْم

                                                 
1/110شرح صحيح البخاري البن بطال  1  



WWW.Halgan.net 

34 

 

َوِإْن َبَلَغ فيه اْسِتْحَلاَل الدَِّم  ،َوَلا َردَّ َشَهاَدَة َأَحٍد ِبَشْيٍء من التَّْأِويِل كان له َوْجٌه َيْحَتِمُلُه ،عليه
َوَذِلَك َأنَّا َوَجْدَنا الدَِّماَء َأْعَظَم ما ُيْعَصى اللَُّه َتَعاَلى هبا َبْعَد  ؛َواْلَماِل أو اْلُمَفرِِّط من اْلَقْوِل

 ،وقد َرغََّب هلم ُنَظَراُؤُهْم عنها َوَخاَلُفوُهْم فيها ،َوَوَجْدَنا ُمَتَأوِِّلنَي َيْسَتِحلُّوَنَها ِبُوُجوٍه ،الشِّْرِك
َفُكلُّ ُمْسَتِحلٍّ ِبَتْأِويٍل من َقْوٍل أو َغْيِرِه َفَشَهاَدُتُه  ،ومل َيُردُّوا َشَهاَدَتُهْم ِبَما َرَأْوا من ِخَلاِفِهْم

 .1(َردُّ من َخَطٍأ يف َتْأِويِلِه َوَذِلَك َأنَُّه قد َيْسَتِحلُّ من َخاَلَفُه اْلَخَطَأ َماِضَيٌة َلا ُت

ومن بلغه األمر عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من : ) -رمحه اهلل تعاىل–وقال ابن حزم 
ه طريق ثابتة، وهو مسلم، فتأول يف خالفه إياه، أو رد ما بلغه بنص آخر، فلما مل تقم علي

احلجة يف خطئه يف ترك ما ترك، ويف األخذ مبا أخذ فهو مأجور معذور، لقصده إىل احلق، 
 2( وجهله به، وإن قامت عليه احلجة يف ذلك فعاند، فال تأويل بعد قيام احلجة

بل وال يفسق إذا اجتهد  ؛أن املتأول الذي قصده متابعة الرسول ال يكفر: )وقال ابن تيمية 
ر وأما مسائل العقائد فكثري من الناس كفَّ ،ند الناس يف املسائل العمليةفأخطأ وهذا مشهور ع

وال عن  ،املخطئني فيها، وهذا القول ال يعرف عن أحد من الصحابة والتابعني هلم بإحسان
وإمنا هو يف األصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة  ،أحد من أئمة املسلمني

ووقع ذلك يف كثري من أتباع األئمة  ،املعتزلة واجلهميةويكفرون من خالفهم كاخلوارج و
 .3(كبعض أصحاب مالك والشافعي وأمحد وغريهم 
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وليس ألحد أن يكفر أحدا من املسلمني وإن أخطأ وغلط حىت تقام : )وقال يف موضع آخر
 عليه احلجة وتبني له احملجة، ومن ثبت إسالمه بيقني مل يزل ذلك عنه بالشك، بل ال يزول إال

 .1(بعد إقامة احلجة وإزالة الشبهة

أو من سنة رسوله , ر يف موضع آخر من تكفري املسلم الذي تأول نصًا من كتاب اهللوقد حذَّ
 : فقال. حىت تقوم احلجة عليه ظاهرة غري منقوصة, صلى اهلل عليه وسلم

وكذلك احملرم إذا فعله فإما أن يكون مؤمنًا بتحرميه، أو ال يكون، فإن كان مؤمنًا بتحرميه )...
فاعال له، فقد مجع بني أداء واجب وفعل حمرم فصار له حسنة وسيئة، والكالم إمنا هو فيما ال 

فعله أو  وأما من مل يعتقد ذلك فيماُيعذر بترك االميان بوجوبه وحترميه من األمور املتواترة، 
تركه بتأويل أو جهل يعذر به، فالكالم يف تركه هذا اإلعتقاد كالكالم فيما فعله أو تركه 

 2(بتأويل أو جهل يعذر به

قبل , على أمهية أخذ تأويل النص من قبل املكلف يف االعتبار -رمحه اهلل تعاىل–وتأكيدًا منه 
ا كان القول كفرا أن يكفر كل من وال يلزم إذ)يقول ابن تيمية أيضًا , اإلقدام على تكفريه

فإن ثبوت الكفر يف حق الشخص املعني كثبوت الوعيد يف اآلخرة يف  ؛قاله مع اجلهل والتأويل
 3 (حقه وذلك له شروط وموانع 

وهكذا األقوال الىت يكفر قائلها قد يكون الرجل مل تبلغه : )وقال أيضًا يف موضع آخر
ون عنده ومل تثبت عنده، أو مل يتمكن من فهمها، وقد النصوص املوجبة ملعرفة احلق، وقد تك

فمن كان من املؤمنني جمتهدًا يف طلب احلق يكون قد عرضت له شبهات يعذره اهلل هبا، 
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وأخطأ فإن اهلل يغفر له خطأه كائنًا ما كان سواء كان يف املسائل النظرية أو العملية هذا الذى 
 .1( مجاهري أئمة االسالمعليه أصحاب النىب  صلى اهلل عليه وسلم  و

وال شك أن معظم من أتوا بأعمال أو أقوال كفرية قد عرضت هلم شبهات أوقعتهم يف 
 .التأويل؛ ومل يكن قصدهم البتة الوقوع يف الكفر

َوَغاَيُة ما ُيَقاُل يف اْلَجاِهِل إنَُّه ُمَفرٌِّط َحْيُث مل َيْسَتْقِص ومل : )-رمحه اهلل تعاىل–وقال ابن القيم 
َوَهَذا ِبَعْيِنِه ُيَقاُل يف اْلَجاِهِل إنَُّه ُمَفرٌِّط َحْيُث مل َيْبَحْث ومل َيْسَأْل عن  ،َيْسَأْل غري من َأْفَتاُه

َفَكْيَف َواْلُمَتَأوُِّل ُمِطيٌع ِللَِّه َفَلْو َصحَّ هذا اْلَفْرُق َلَبَطَل ُعْذُر اْلَجاِهِل َأْلَبتََّة،  ،اْلَمْحُلوِف عليه
 .َمْأُجوٌر إمَّا َأْجًرا َواِحًدا أو أجرين

َوالنَِّبيُّ صلى اللَُّه عليه وسلم مل ُيَؤاِخْذ َخاِلًدا يف َتْأِويِلِه حني َقَتَل َبِني َجِذمَيَة َبْعَد إْسَلاِمِهْم، ومل 
ُيَؤاِخْذ من َأَكَل َنَهاًرا يف ُيَؤاِخْذ ُأَساَمَة حني َقَتَل من قال َلا إَلَه إلَّا اللَُّه ِلَأْجِل التَّْأِويِل، ومل 

الصَّْوِم َعْمًدا ِلَأْجِل التَّْأِويِل، ومل ُيَؤاِخْذ أصحابه حني َقَتُلوا من َسلََّم عليهم َوَأَخُذوا َغِنيَمَتُه 
َمَر ألجل التأويل، ومل ُيَؤاِخْذ اْلُمْسَتَحاَضَة ِبَتْرِكَها الصَّْوَم والصالة ألجل التَّْأِويِل، ومل ُيَؤاِخْذ ُع

رضى اللَُّه عنه حني َتَرَك الصََّلاَة َلمَّا اجنب يف السََّفِر ومل َيِجْد َماًء، ومل ُيَؤاِخْذ من َتَمعََّك يف 
 .التَُّراِب َكَتَمعُِّك الدَّابَِّة َوَصلَّى ِلَأْجِل التَّْأِويِل َوَهَذا أكثر من أن ُيْسَتْقَصى

وسلم على أن ُكلَّ َماٍل أودم أصيب بتأويل القرآن  وأمجع أصحاب رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه
َفُهَو َهَدٌر يف ِقَتاِلِهْم يف الفتنة، قال الزُّْهِريُّ َوَقَعْت اْلِفْتَنُة وأصحاب رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه 

َهَدٌر  وسلم كلهم ُمَتَواِفُروَن َفَأْجَمُعوا على أن ُكلَّ َماٍل أودم أصيب ِبَتْأِويِل القرآن َفُهَو
أنزلوهم َمْنِزَلَة اْلَجاِهِليَِّة، ومل ُيَؤاِخْذ النيب صلى اللَُّه عليه وسلم ُعَمَر بن اْلَخطَّاِب رضى اللَُّه 
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جل التَّْأِويِل، ومل ُيَؤاِخْذ ُأَسْيَد بن عنه حني َرَمى َحاِطَب بن أيب َبْلَتَعَة اْلُمْؤِمَن اْلَبْدِريَّ ِبالنَِّفاِق أل
جل التَّْأِويِل، ومل ُيَؤاِخْذ ْوِلِه ِلَسْعٍد َسيِِّد اْلَخْزَرِج إنَّك ُمَناِفٌق ُتَجاِدُل عن اْلُمَناِفِقنَي ألُحَضْيٍر ِبَق

جل التَّْأِويِل، من قال عن َماِلِك بن الدُّْخُشْم ذلك اْلُمَناِفُق َنَرى َوْجَهُه َوَحِديَثُه إَلى اْلُمَناِفِقنَي أل
ْلَخطَّاِب رضى اللَُّه عنه حني َضَرَب َصْدَر أيب ُهَرْيَرَة حىت َوَقَع على ومل ُيَؤاِخْذ ُعَمَر بن ا

األرض وقد َذَهَب ِللتَّْبِليِغ عن رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم ِبَأْمِرِه َفَمَنَعُه ُعَمُر َوَضَرَبُه وقال 
ومل ُيَؤاِخْذُه ِلَأْجِل التَّْأِويِل، َوَكَما َرَفَع  اْرِجْع َوَأَقرَُّه رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم على ِفْعِلِه

 .1( ُمَؤاَخَذَة التَّْأِثيِم يف هذه االمور َوَغْيِرَها َرَفَع ُمَؤاَخَذَة الضََّماِن يف األموال

وهذا النص من احلافظ ابن القيم داٌل على أن التأويل من أوسع موانع التكفري، وأنه ال خيتص 
 .ط، بل يدخل يف املسائل العلمية كذلكباملسائل العملية فق

جتهادات على وحني قّسم ابن الوزير اخلطأ إىل ثالثة أقسام قسم مغفور قطعًا كاخلطأ يف اال
الصحيح، وقسم غري مغفور قطعًا كاخلطأ يف نفي البعث واجلنة والنار وحنو ذلك، وقسم 

– ين والدار اآلخرة فقالح الوقف عن تكفري أهل التأويل لكونه أحوط للدرجَّ ،خمتلف فيه
 : -رمحه اهلل

أن اخلطأ ملا كان منقسما إيل مغفور قطعا كاخلطأ يف االجتهاديات على : الوجه الثامن)
وغري مغفور قطعا كاخلطأ يف نفي البعث واجلنة والنار وتسمية االمام بأمساء اهلل  ،الصحيح

نظرنا ألنفسنا يف االقدام على  ،وخمتلف فيه حمتمل لالحلاق بأحد القسمني ،تعاىل إيل غري ذلك
فوجدنا الوقف عنه حينئذ مع  ،ويف الوقف عنه عند االشتباه ،تكفري أهل التأويل من أهل القبلة

ألنه ال يدل على ذلك  ؛تقبيح بدع املبتدعة ال حيتمل أن يكون كفرا وال خطأ غري معفو عنه
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بل األدلة واضحة يف العفو حينئذ على تقدير اخلطأ كما تقدم  ؛وال دليل ظاهر ،برهان قاطع
وأما االقدام على التكفري فعلى تقدير اخلطأ فيه ال نأمن أن يكون كفرا  ،بيانه يف الوجه الرابع

وعدم  ،أو خطأ غري معفو عنه كخطأ اخلوارج لورود النصوص الصحيحة الكثرية بذلك
فوجدنا الوقف حينئذ أحوط للدين والدار  ،ه األولاإلمجاع على تأويلها كما تقدم يف الوج

لكان  ،حىت لو قدرنا والعياذ باهلل تعاىل أن اخلطأ يف كل واحد منهما ذنب غري مغفور ،اآلخرة
 ؛ويف احلديث والعقول دالئل على ذلك كثرية ،اخلطأ يف الوقف أهون من اخلطأ يف التكفري

 1( بعض الشر أهون من بعض ومنه قوهلم حنانيك ولذلك قيل أن للشر خيارًا

حفظه اهلل –أيب عبد الباري  ناوهلذا املانع أدلة كثرية وأمثلة وافرة ليس هذا حمل سردها ولشيخ
حشد فيها  (حتذير املؤمنني من تكفري املسلمني املتأولني)أمساها بـ رسالة ماتعة -تعاىل

 .العلم باالطالع عليهارة من تكفري املتأولني من املسلمني ُأوصى طالب النصوص احملذِّ

ر أنت بتأويالتك الباطلة أوىل وأحرى من تكفري كُفوإذا كان املتأول جيوز تكفريه فألن َت
وجوارحها يف عبادة  ،ذلك أنك استحللت دماًء معصومة أفنت عمرها يف طاعة اهلل ؛السلفيني

إذا مل  ،مل لفسادهجيوز قتل العا)اهلل وتفكريها يف الدعوة إىل اهلل بتأويالت قرمطية كقولك 
 ، 2(ينقطع فساده إال بقتله

وال ضمان على  ،عات الصومالية القريبة من أماكن الدولةجيوز تفجري اجملّم)وقولك بأنه 
ألهنم ببساطة حذروا الناس من  ؛!!اجملاهدين فيما أتلفوه من مال وأنفس يف الدنيا واآلخرة

                                                 
 201حلق على اخللق يف رد اخلالفات  ص إيثار ا 1

 

وليت شعري لو كان علماء الصومال مفسدون كما يزعم الكاتب مبعىن أهنم يشربون اخلمر، أو يزنون ووو الستقام له الكالم عقاًل ال  2 
اليت ترتبت على عمل هذه احلركة، شرعًا، بل الفساد الذي يعنيه هو رؤيتهم احلكيمة املعارضة لقتال حركة الشباب وتبيينهم للناس املفاسد 

 .فهذا هو الفساد الذي يعنييه الكاتب غفر اهلل له
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لعجيبة، فلقائل أن يقول إن األنفس لعدو، وحنو ذلك من تأويالتك اأماكن ااالقتراب من 
املسلمة وأمواهلا معصومة بنصوص صحيحة صرحية متواترة، وحتليلها ال يكون إال بنصوص 

 ،صحيحة صرحية متواترة، فمن أين لك هذه االجتهادات اليت صادمت فيها تلك القواطع
جممع عليه، ولكن من  م اهلل كفٌرم اهلل، ومعلوم أيضًا أن استحالل ما حرَّفاستحللت هبا ما حرَّ

 .هويبني له خطُؤ ،منع من تكفريه بسبب هذا التأويلُي ،مه اهلل بتأويلاستحل ما حرَّ

ومن أطلقت  ،فأنت أوىل بالتكفري من مجاعة االعتصام ،فإن كان التأويل غري مانع من التكفري
وإن كان ما تقترفه  ،أو بالتأويل ،ولكين أعذرك باجلهل!!. عليهم وصف الكفر من املسلمني

 .عظيمًا عند اهلل تبارك وتعاىل

 

، !!( القاتل جماهد واملقتول شهيد) ومما يذكر يف هذا الباب ببالغ األسى قولك املشؤوم
، وقد فوجئت ساعتها كما -رمحه اهلل–والذي استحل به دم الدكتور أمحد حاج عبد الرمحن 

رمحه –خ الدكتور أمحد حاج عبد الرمحن فوجئ كثري من اإلخوة الصوماليني بنبأ مقتل الشي
م قتل املسلم بله العامل، وبتلك الوحشية واجلرأة اليت مل تراع حرمة الشرع الذي حيرِّ -اهلل تعاىل

م فيه قتال غري رِّقم إال لعبادة اهلل، وال حرمة شهر اهلل احملرم الذي ُحوال حرمة املساجد اليت مل ُت
ة للصائم، وال حرمة صالة الفجر ة الصوم الذي جعله اهلل جنَّاملسلمني بله املسلمني، وال حرم

 !!يف ذمة اهللفهو مجاعة  اليت نّص الرسول صلى اهلل عليه وسلم بأن من صّلاها

فانقضى ! وقلت يف نفسي هل يعقل أن يصدر هذا الفعل من مسلم خالط اإلميان بشاشة قلبه
حلادثة بيومني، والذي حاولت فيه عجيب بعد استماعي للتصريح الذي صدر منك بعد هذه ا

نسب اغتيال الشيخ إىل مجاعة  جاهدًا تربئة حركة الشباب من هذا اجلرم املشني، متوعدًا ملن
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كما كشفت بذلك التحقيقات اليت -مسؤولية رئيسها عن هذا االغتيال وأشار إىل  الشباب،
عت وتطوَّ!! 1بته للمحاسبةحبفظ كتا -أجرهتا جلنة التحقيق املستقلة، واعترف هبا بعض القتلة

وأماكن وجودهم، بل  ،وقبائلهم ،الذين ذكرت أوصافهم ،بإرشاد أولياء املقتول إىل القتلة
معاتبًا قبيلة الشيخ بسكوهتا وتقاعسها عن تتبع دم  -بزعمك–وسبب إقدامهم على القتل 

إذ القبيلة أحرص منك يف تقصي ( حريصًا يال توص)ونسيت أو تناسيت املثل القائل !! قتيلها
وأجّل من أن تنطلي عليها تضليالتك اليت قصدت ! حقائق قتل فقيدها، والبحث عن القتلة

 .إلخراج حركة الشباب من هذه الورطة ساملًة ؛فيها اإليقاع بني القبائل

يز قتل علماء كما محل هذا اخلطاب أيضًا تأكيدًا منك على قضية أهتمت هبا قدميًا وهي أنك جت
تعزيرًا إذا مل ينقطع فسادهم إال بقتلهم، مما أثار ( على حد قولك)االعتصام واجلامية مجاعة 

فإنك من جهة أبديت أسفك عن  ،تساؤالت مشروعة عن التناقض الذي ظهر يف كالمك
مقتل الشيخ وترمحك عليه، بل وعدم التهاون يف املطالبة بدمه، إال أنك من اجلهة األخرى 

دت الفتوى اليت اتكأ عليها قتلة الشيخ، وكأهنا رسالة مشفرة هلؤالء مفادها أن ال تراعوا أكَّ
 ذلك عن تأسفي على مقتل الشيخ، وال يثّنيكم بكائي عليه عن تنفيذ خططكم، وال تفهموا

بل ال زلت ثابتًا عليها ثبوت اجلبال الراسيات، ففي النهاية أو  ؛مين تراجعًا عن فتواي السابقة
 !! أسوأ األحوال أنتم بعملكم هذا جماهدون والشيخ شهيد يف

فعلمت أن احلزام املفخخ املربوط يف خاصرة القاتل اجملرم سبقتها هذه الفتوى املفخخة، وقد 
اليت كان الشيخ من أبرز مؤسسيها ومن  -وقع تأويلها اآلن يف تصرحيك بتكفري اجلماعة

واألمر مبحاربتها يف احلل واحلرم، فإن مل تتب فإمنا عليك إمث فتواك -اللجنة العلمية فيها 

                                                 
وكان يقصد بذلك الشيخ أيب حسان الذي كان من أوائل من كتب عن مقتل الشيخ الدكتور أمحد حاج عبد الرمحن على يد حركة  1

 .االغتيالعن هذا  أمحد عبدي جدين الشباب كما أشار يف املقال إىل مسؤولية رئيسها
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، وضيَّقت علي نفسك فيما اكتسبته من إمث تلك الفعلة، وِلم العتاب على شيخنا حممد ومعرهتا
االختفاء وراء جدار القبلية، فحركتك هي  َمِلعبد أمل أن أشار إىل دورك يف هذه القضية، و

ولكل امرء منهم ما اكتسب من اإلمث، والذي تويل كربه له حساب عسري،  ،اليت قتلت الشيخ
والتملص من حتمل املسئولية جتاه مآالت  ،ودع عنك اجلنب واخلور ،ة إذًافتحّل بالشجاع

 . من أحزِم الرأي لَك يف أمِر عدوَك أال تُعد يسرَي الضرِر لُه ضررًا كما يقال وإنَّ أقوالك،
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 : الراجحة ارتكاب ما ظاهره الكفر للمصلحة :الوجه الرابع

 

أن هذا كفٌر مث أجازو ارتكابه للمصلحة أننا لو فرضنا جداًل أهنم متفقون معك على 
إثباته  ودون -وهو ما تكّلفت يف نسبته إىل مجاعة االعتصام وملَّا تثبت ذلك بعد؛  -،الراجحة

" أبيض"حيث مل تظهر نصًا واحدا من اجلماعة يدل على ذلك وهو ما اعتربه  -قتادالخرط 
فلهم يف ذلك سلٌف أجازوا  ارتكاب بعض ما يرونه كفرًا للمصلحة الراجحة  -افتراًء عليهم

 -كما نّبه على ذلك الشيخ عبد الرمحن أبيض-سواء كان ذلك منهم توسعًا يف باب اإلكراه 
وغريهم من وابن كثري  ،والنووي ،ابن تيميةمنهم شيخ اإلسالم ! أو جمردًا عن ذلك كله

 !الزّنار للمصلحة مع قوهلم يف لبسه إنه كفر مجهور الفقهاء ممن أباحوا لبس الصليب وشدَّ
 . فهال كّفرت هؤالء لتنضبط لك القاعدة وتسلم من االنكسار

لى وجه العموم؟ لكفر للمصلحة عامن سلفك يف تكفري جميزي : والسؤال املتكرر هو
 من السلف املتقدمنيوختصيصك التكفري جبماعة االعتصام دون من سبقوهم إىل هذا القول 

 واملعاصرين؟

تعليل جواز العمل ) ر صفو ما زعمته من أن عكِّلغي أو ُتهذا وقد وردت نصوص عدة ُت
 . من اإلعانة61صـ( الكفري بغري اإلكراه كاملصلحة هو كفر بالنص واإلمجاع

 :منها
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 :قصة حاطب ابن أبي بلتعة التي أخرجها البخاري ومسلم

 

 : -رمحه اهلل تعاىل–قال البخاري 

حدثنا َعِليُّ بن عبد اللَِّه حدثنا ُسْفَياُن حدثنا َعْمُرو بن ِديَناٍر َسِمْعُتُه منه َمرََّتْيِن قال أخربين 
َراِفٍع قال مسعت َعِليًّا رضي اهلل عنه يقول َبَعَثِني َحَسُن بن ُمَحمٍَّد قال أخربين ُعَبْيُد اللَِّه بن أيب 

رسول اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم أنا َوالزَُّبْيَر َواْلِمْقَداَد بن اْلَأْسَوِد قال اْنَطِلُقوا حىت َتْأُتوا َرْوَضَة 
ا َخْيُلَنا حىت اْنَتَهْيَنا إىل الرَّْوَضِة َخاٍخ فإن هبا َظِعيَنًة َوَمَعَها ِكَتاٌب َفُخُذوُه منها َفاْنَطَلْقَنا َتَعاَدى ِبَن

فإذا َنْحُن ِبالظَِّعيَنِة َفُقْلَنا َأْخِرِجي اْلِكَتاَب فقالت ما َمِعي من ِكَتاٍب َفُقْلَنا َلُتْخِرِجنَّ اْلِكَتاَب أو 
لى اهلل عليه وسلم فإذا فيه من َلُنْلِقَينَّ الثَِّياَب َفَأْخَرَجْتُه من ِعَقاِصَها َفَأَتْيَنا ِبِه َرُسوَل اللَِّه ص

َحاِطِب بن أيب َبْلَتَعَة إىل ُأَناٍس من اْلُمْشِرِكنَي من َأْهِل َمكََّة ُيْخِبُرُهْم ِبَبْعِض َأْمِر رسول اللَِّه 
صلى اهلل عليه وسلم فقال رسول اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم يا َحاِطُب ما هذا قال يا َرُسوَل 

َعَليَّ إين كنت اْمَرًأ ُمْلَصًقا يف ُقَرْيٍش ومل َأُكْن من َأْنُفِسَها وكان من َمَعَك من اللَِّه َلا َتْعَجْل 
 اْلُمَهاِجِريَن هلم َقَراَباٌت ِبَمكََّة َيْحُموَن هبا َأْهِليِهْم َوَأْمَواَلُهْم َفَأْحَبْبُت ِإْذ َفاَتِني ذلك من النََّسِب

َيْحُموَن هبا َقَراَبِتي وما َفَعْلُت ُكْفًرا وال اْرِتَداًدا وال ِرًضا ِباْلُكْفِر َبْعَد  ِفيِهْم َأْن َأتَِّخَذ ِعْنَدُهْم َيًدا
اْلِإْسَلاِم فقال رسول اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم لقد َصَدَقُكْم قال ُعَمُر يا َرُسوَل اللَِّه َدْعِني 

ا ُيْدِريَك َلَعلَّ اللََّه َأْن َيُكوَن قد اطََّلَع على َأْضِرْب ُعُنَق هذا اْلُمَناِفِق قال إنه قد َشِهَد َبْدًرا وم
 1( َأْهِل َبْدٍر فقال اْعَمُلوا ما ِشْئُتْم َفَقْد َغَفْرُت َلُكْم

 :ويف رواية أخرى للبخاري قال 

                                                 
 (1125: )البخاري برقم 1
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حدثنا ُموَسى بن ِإْسَماِعيَل حدثنا أبو َعَواَنَة عن ُحَصْيٍن عن ُفَلاٍن قال َتَناَزَع أبو عبد الرمحن 
َوِحبَّاُن بن َعِطيََّة فقال أبو عبد الرمحن ِلِحبَّاَن لقد َعِلْمُت ما الذي َجرََّأ َصاِحَبَك على الدَِّماِء 

 ْيٌء َسِمْعُتُه َيُقوُلُه، َيْعِني َعِليًّا قال ما هو َلا َأَبا لك قال َش

قال ما هو قال َبَعَثِني رسول اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم َوالزَُّبْيَر َوَأَبا َمْرَثٍد َوُكلَُّنا َفاِرٌس قال 
اْنَطِلُقوا حىت َتْأُتوا َرْوَضَة َحاٍج قال أبو َسَلَمَة َهَكَذا قال أبو َعَواَنَة َحاٍج فإن فيها اْمَرَأًة َمَعَها 

ِحيَفٌة من َحاِطِب بن أيب َبْلَتَعَة إىل اْلُمْشِرِكنَي َفْأُتوِني هبا َفاْنَطَلْقَنا على َأْفَراِسَنا حىت َأْدَرْكَناَها َص
َحْيُث قال لنا رسول اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم َتِسرُي على َبِعرٍي هلا وكان َكَتَب إىل َأْهِل َمكََّة 

عليه وسلم ِإَلْيِهْم َفُقْلَنا َأْيَن اْلِكَتاُب الذي َمَعِك قالت ما َمِعي ِبَمِسرِي رسول اللَِّه صلى اهلل 
ِكَتاٌب َفَأَنْخَنا هبا َبِعرَيَها َفاْبَتَغْيَنا يف َرْحِلَها فما َوَجْدَنا شيئا فقال صاحيب ما َنَرى َمَعَها ِكَتاًبا 

لم ُثمَّ َحَلَف َعِليٌّ َوالَِّذي ُيْحَلُف قال فقلت لقد َعِلْمَنا ما َكَذَب رسول اللَِّه صلى اهلل عليه وس
ِبِه َلُتْخِرِجنَّ اْلِكَتاَب أو َلُأَجرَِّدنَِّك َفَأْهَوْت إىل ُحْجَزِتَها َوِهَي ُمْحَتِجَزٌة ِبِكَساٍء َفَأْخَرَجْت 

قد َخاَن اللََّه الصَِّحيَفَة َفَأَتْوا هبا َرُسوَل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم فقال ُعَمُر يا َرُسوَل اللَِّه 
َوَرُسوَلُه َواْلُمْؤِمِننَي َدْعِني َفَأْضِرَب ُعُنَقُه فقال رسول اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم يا َحاِطُب ما 
َحَملَك على ما َصَنْعَت قال يا َرُسوَل اللَِّه ما يل َأْن َلا َأُكوَن ُمْؤِمًنا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوَلِكنِّي َأَرْدُت 

وَن يل ِعْنَد اْلَقْوِم َيٌد ُيْدَفُع هبا عن َأْهِلي َوَماِلي َوَلْيَس من َأْصَحاِبَك َأَحٌد إال له ُهَناِلَك َأْن َيُك
من َقْوِمِه من َيْدَفُع اهلل ِبِه عن َأْهِلِه َوَماِلِه قال َصَدَق وال َتُقوُلوا له إال َخْيًرا قال َفَعاَد ُعَمُر فقال 

اللََّه َوَرُسوَلُه َواْلُمْؤِمِننَي َدْعِني َفِلَأْضِرْب ُعُنَقُه قال أو ليس من َأْهِل َبْدٍر  يا َرُسوَل اللَِّه قد َخاَن
وما ُيْدِريَك َلَعلَّ اللََّه اطََّلَع عليهم فقال اْعَمُلوا ما ِشْئُتْم َفَقْد َأْوَجْبُت َلُكْم اْلَجنََّة َفاْغَرْوَرَقْت 



WWW.Halgan.net 

45 

 

َلُم قال أبو َعْبد اللَِّه َخاٍخ َأَصحُّ َوَلِكْن َكَذا قال أبو َعَواَنَة َحاٍج َعْيَناُه فقال اهلل َوَرُسوُلُه َأْع
 1( َوَحاٍج َتْصِحيٌف وهو َمْوِضٌع َوُهَشْيٌم يقول َخاٍخ

رمحه اهلل –واختلف العلماء فيما وقع فيه حاطب هل كان كفرًا بذاته أم ال، قال ابن الوزير 
 :-تعاىل

وكذلك مل يكفر حاطب ابن أيب بلتعة مع خيانته لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وآله وما )
تسرون إليهم باملودة ( و ) تلقون إليهم باملودة ( نزل فيه أول سورة املمتحنة وقوله تعاىل فيه 

ومع ذلك وصفه باالميان يف أول السورة ) ومن يتوهلم منكم فإنه منهم ( وقد قال تعاىل ) 
وإمنا قلنا أنه داخل فيمن خوطب بذلك ألن العموم نص يف ) يا أيها الذين آمنوا ( يث قال ح

ال تتخذوا ( سببه باالمجاع ولذلك أدخله اهلل مع املؤمنني وخاطبه بأمجل اخلطاب حيث قال 
وكذلك ثبت أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وآله قبل عذره ) عدوي وعدوكم أولياء 

على ما قاله االمام املهدي حممد بن املطهر عليه السالم أن املواالة احملرمة وذلك كله يدل 
باالمجاع هي أن حتب الكافر لكفره والعاصي ملعصيته ال لسبب آخر من جلب نفع أو دفع 

 .2(ضرر أو خصلة خري فيه واهلل أعلم 

 

 -إلمجاع عليهبل نقلت اوأنت منهم، –فباعتبار القائلني بأن ما وقع فيه حاطب كان كفرًا 
ما وقع فيه كان من أجل مصلحة ختليص أهله وقرابته، وصدَّقه الرسول صلى اهلل عليه  فإن

وسلم معتذرا له هبذا السبب الذي صار مانعًا من الكفر، مع العلم أنه ليس من اإلكراه 
                                                 

 (1520: )البخاري برقم 1
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جريت على ما يشبه مذهب القائلني بالظاهر قد و ،ومقتضى أصلك تكفري حاطبامللجئ، 
 .من فساد أصولك ومل تفلح، بل ظهر اضطرابك   أو خمرجًا لتجد لك خملصًا والباطن

  
 :كعب بن األشرف المخرجة في الصحيحين قتلقصة محمد بن مسلمة الذي 

 

 : -رمحه اهلل تعاىل–قال البخاري 

 عنهما حدثنا َعِليُّ بن عبد اللَِّه حدثنا ُسْفَياُن قال َعْمٌرو مسعت َجاِبَر بن عبد اللَِّه رضي اهلل
يقول قال رسول اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم من ِلَكْعِب بن اْلَأْشَرِف فإنه قد آَذى اللََّه َوَرُسوَلُه 
َفَقاَم حممد بن َمْسَلَمَة فقال يا َرُسوَل اللَِّه َأُتِحبُّ َأْن َأْقُتَلُه قال نعم فائذن يل َأْن َأُقوَل شيئا قال 

َة فقال ِإنَّ هذا الرَُّجَل قد َسَأَلَنا َصَدَقًة َوِإنَُّه قد َعنَّاَنا َوِإنِّي قد َأَتْيُتَك ُقْل َفَأَتاُه حممد بن َمْسَلَم
 َشْيٍء َأْسَتْسِلُفَك قال َوَأْيًضا واهلل َلَتَملُّنَُّه قال ِإنَّا قد اتََّبْعَناُه فال ُنِحبُّ َأْن َنَدَعُه حىت َنْنُظَر إىل َأيِّ

ْدَنا َأْن ُتْسِلَفَنا َوْسًقا أو َوْسَقْيِن وحدثنا َعْمٌرو غري َمرٍَّة فلم يذكر َوْسًقا أو َيِصرُي َشْأُنُه وقد َأَر
َوْسَقْيِن أو فقلت له فيه َوْسًقا أو َوْسَقْيِن فقال ُأَرى فيه َوْسًقا أو َوْسَقْيِن فقال َنَعِم اْرَهُنوِني 

قالوا َكْيَف َنْرَهُنَك ِنَساَءَنا َوَأْنَت َأْجَمُل اْلَعَرِب قال قالوا َأيَّ َشْيٍء ُتِريُد قال اْرَهُنوِني ِنَساَءُكْم 
هذا  َفاْرَهُنوِني َأْبَناَءُكْم قالوا َكْيَف َنْرَهُنَك َأْبَناَءَنا َفُيَسبُّ َأَحُدُهْم َفُيَقاُل ُرِهَن ِبَوْسٍق أو َوْسَقْيِن

اُن َيْعِني السَِّلاَح َفَواَعَدُه َأْن َيْأِتَيُه َفَجاَءُه َلْيًلا َوَمَعُه أبو َعاٌر َعَلْيَنا َوَلِكنَّا َنْرَهُنَك اللَّْأَمَة قال ُسْفَي
 َناِئَلَة وهو َأُخو َكْعٍب من الرََّضاَعِة َفَدَعاُهْم إىل اْلِحْصِن َفَنَزَل ِإَلْيِهْم فقالت له اْمَرَأُتُه َأْيَن َتْخُرُج

َوَأِخي أبو َناِئَلَة وقال َغْيُر َعْمٍرو قالت َأْسَمُع َصْوًتا هذه السَّاَعَة فقال إمنا هو حممد بن َمْسَلَمَة 
َكَأنَُّه َيْقُطُر منه الدَُّم قال إمنا هو َأِخي حممد بن َمْسَلَمَة َوَرِضيِعي أبو َناِئَلَة ِإنَّ اْلَكِرمَي لو ُدِعَي إىل 

ُجَلْيِن ِقيَل ِلُسْفَياَن َسمَّاُهْم َعْمٌرو قال َطْعَنٍة ِبَلْيٍل َلَأَجاَب قال َوُيْدِخُل حممد بن َمْسَلَمَة معه َر
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َسمَّى َبْعَضُهْم قال َعْمٌرو جاء معه ِبَرُجَلْيِن وقال َغْيُر َعْمٍرو أبو َعْبِس بن َجْبٍر َواْلَحاِرُث بن 
َعِرِه َفَأَشمُُّه فإذا َأْوٍس َوَعبَّاُد بن ِبْشٍر قال َعْمٌرو جاء معه ِبَرُجَلْيِن فقال إذا ما جاء َفِإنِّي َقاِئٌل ِبَش

ًحا َرَأْيُتُموِني اْسَتْمَكْنُت من َرْأِسِه َفُدوَنُكْم َفاْضِرُبوُه وقال َمرًَّة ُثمَّ ُأِشمُُّكْم َفَنَزَل ِإَلْيِهْم ُمَتَوشِّ
ِعْنِدي وهو َيْنَفُح منه ِريُح الطِّيِب فقال ما رأيت َكاْلَيْوِم ِرحًيا َأْي َأْطَيَب وقال َغْيُر َعْمٍرو قال 

َأْعَطُر ِنَساِء اْلَعَرِب َوَأْكَمُل اْلَعَرِب قال َعْمٌرو فقال َأَتْأَذُن يل َأْن َأُشمَّ َرْأَسَك قال نعم َفَشمَُّه ُثمَّ 
َأَشمَّ َأْصَحاَبُه ُثمَّ قال َأَتْأَذُن يل قال نعم فلما اْسَتْمَكَن منه قال ُدوَنُكْم َفَقَتُلوُه ُثمَّ َأَتْوا النيب صلى 

 .1(اهلل عليه وسلم َفَأْخَبُروُه

أن الكالم الذي قاله حممد بن مسلمة دليل على  -رمحه اهلل تعاىل–وقد أشار ابن بطال  
 : النفاق لوال أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم أذن له بارتكابه فقال

لكان ومسع منه  -صلى اهلل عليه وسلم  -وإمنا أذن له أن يقول ما لو قاله بغري إذن النىب )
 . 2(دليال على النفاق ، ولكن ملا أذن له ىف القول مل يكن معدوًدا عليه أنه نفاق 

هبذه القصة على جواز ارتكاب الكفر ظاهرًا للمصلحة  -رمحه اهلل تعاىل–وقد استدل السبكي 
 :وأنه يصري كاإلكراه فقال

لحة املسلمني قد علم أن لبس زي الكفار وذكر كلمة الكفر من غري إكراه كفر؛ فلو مص)
 .إىل ذلك واشتدت حاجتهم إىل من يفعله فالذي يظهر أنه يصري كاإلكراه

وقد اتفق مثل ذلك للسلطان صالح الدين؛ فإنه ملا صعب عليه أمر ملك صيدا وحصل 
للمسلمني به من الضرر الزائد ما ذكره املؤرخون ألبس السلطان صالح الدين اثنني من 
                                                 

(1166: )أخرجه البخاري برقم 1  

 .619ص    5شرح صحيح البخاري البن بطال  ج  2
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ما يف التوجه إىل صيدا على أهنما راهبان وكانا يف الباطن املسلمني لبس النصارى وأذن هل
جمهزان لقتل ذلك اللعني غيلة؛ ففعال ذلك وتوجها إليه وأقاما عنده على أهنما راهبان، وال بد 
أن يتلفظا عنده بكلمة الكفر وما برحا حىت اغتااله وأراحا املسلمني منه ولو مل يفعال ذلك 

 .ومل يكونوا على يقني من النصرة عليهلتعب املسلمون تعًبا مفرًطا 

ومما يدل على هذا قصة حممد بن مسلمة يف كعب بن األشرف فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
فأذن يل : قال. نعم: أحتب أن أقتله؟ قال: من لكعب بن األشراف فقال حممد بن مسلمة: قال
 1(. قد فعلت: قال: فأقول: فأذن له-

 :-حفظه اهلل ورعاه– حممود الشبلي بد الباريالفاضل أبو ع ناوقال شيخ

 :االستدالل هبذه القصة من جهتني)

 .إذن النيب صلى اهلل عليه وسلم حملمد بن مسلمة: اجلهة األوىل

وهذه اجلهة تعين النظر إىل استئذان حممد بن مسلمة وإذن النيب صلى اهلل عليه وسلم له، سواء 
 .ذونا يف ما لو قاله يف غري تلك احلالة لكان كفراوقع القول أو مل يقع، وذلك أنه كان مأ

وظاهر السياق يدل على أنه استأذن فيما يتمكن به من احليلة اليت تكون بتعيري رأي النيب 
 .ودينه، وذلك كفر

يا رسول :" كما يف البداية البن كثري أن حممد بن مسلمة قال يف استئذانه  وذكر ابن إسحاق
 .فقولوا ما بدا لكم فأنتم يف حل من ذلك: قول، قالاهلل، إنه ال بد لنا أن ن

                                                 
611/ 1األشباه والنظائر للسبكي  1  
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يا رسول اهلل أحمللي مما قلت : يف تاريخ املدينة أن حممد بن مسلمة قال وذكر عمر بن شبة
 " .أنت يف حلٍّ مما قلت : " البن األشرف ؟ قال

قد ظهر من سياق ابن سعد للقصة أهنم :" العسقالين يف بيان ذلك وقال احلافظ ابن حجر
 .اهـ "استأذنوه أن يشكوا منه ويعيبوا رأيه 

صلى اهلل ) إمنا أذن له أن يقول ما لو قاله بغري إذن النيب :" يف شرح البخاري  وقال ابن بطال
ول مل يكن معدوًدا ومسع منه لكان دليال على النفاق، ولكن ملا أذن له يف الق( عليه وسلم 

 .اهـ " عليه أنه نفاق 

 :" يف بدائع الفوائد أن يف هذه القصة ما ينايف اإلميان فقال وقرر ابن القيم

 استشكال يف حديث قتل ابن األشرف : فائدة

استشكل الناس من حديث قتل كعب بن األشرف استئذان الصحابة أن يقولوا يف النيب رواه 
 :، وأجيب عنه بأجوبةوذلك ينايف اإلميان، وقد أذن هلم فيهالبخاري ومسلم وأبو داود، 

بأن اإلكراه على التكلم بكلمة الكفر خيرجها عن كوهنا كفرا مع طمأنينة القلب : أحدها 
وباإلميان، وكعب قد اشتد يف أذى املسلمني وبالغ يف ذلك فكان خيوض على قتاهلم، وكان 

الناس على النطق مبا نطقوا به أجلأهم إليه،  يف قتله خالص املسلمني من ذلك، فكان إكراه
 . ية قلوهبم باإلميان، وليس هذا بقوفدفعوا عن أنفسهم بألسنتهم مع طمأنين

ل والكالم مل يكن صرحيا مبا يتضمن كفرا، بل تعريضا وتورية، نيأن ذلك ال: الثاين اجلواب
 .الذي هو خدعةفيه مقاصد صحيحة مومهة موافقة يف غرضه، وهذا قد جيوز يف احلرب 
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إن هذا الكالم والنيل كان بإذنه، واحلق له، وصاحب احلق إذا أذن يف حقه : اجلواب الثالث
 " ....ملصلحة شرعية عامة، مل يكن ذلك حمظورا

جواز مثل هذا وأن ذلك اإلذن كان ملصلحة راجحة تعود للمسلمني، فترجحت  ومفاد ذلك
 .سلم وتعيري رأيه ودينهعلى مفسدة النيل من النيب صلى اهلل عليه و

وإذا منعنا النيل من النيب صلى اهلل عليه وسلم بعد وفاته لتعذر إذنه، واعتربنا ذلك مانعا من 
 تعيري رأيه أو الطعن يف شخصه، فما املانع من بقية املكفرات اليت ليس فيها مثل هذا املانع ؟ 

 

 .األشرفما تكلم به حممد بن مسلمة وقاله لكعب بن : اجلهة الثانية

إن التلفظ بأمثال هذه الكلمات ال جيوز قطعا يف غري هذه احلالة "  قال صاحب عون املعبود
 . " .. 

وأذن هلم رسول اهلل :" ... (1/676)رمحه اهلل يف زاد املعاد ومجع ابن القيم بني اجلهتني فقال
صلى اهلل عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كالم خيدعونه به، فذهبوا إليه يف ليلة مقمرة، 
وشيعهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل بقيع الغرقد، فلما انتهوا إليه، قدموا سلكان بن 

، وشكا إليه اهلل عليه وسلمفأظهر له موافقته على االحنراف عن رسول اهلل صلى سالمة إليه، 
  (" .ضيق حاله، فكلمه يف أن يبيعه وأصحابه طعاما، ويرهنونه سالحهم، فأجاهبم إىل ذلك 

 1. انتهى كالم شيخي بنصه مع حذف يسري

                                                 
 .27-21صـ للشيخ حممود الشبلي املصلحة الضرورية وأثرها يف جواز ارتكاب املكفر 1
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 :طَل اج بن ع  قصة الحج  

 

أخرج اإلمام أمحد يف مسنده بسنده عن َأَنٍس قال َلمَّا اْفَتَتَح رسول اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم 
َخْيَبَر قال اْلَحجَّاُج بن ِعاَلٍط يا َرُسوَل اللَِّه ان يل ِبَمكََّة َمااًل وان يل هبا َأْهاًل وأين ُأِريُد َأْن 

و قلت َشْيئًا َفَأِذَن له رسول اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم َأْن آِتَيُهْم فانا يف ِحلٍّ ان أنا ِنْلُت ِمْنَك أ
َيُقوَل ما َشاَء َفَأَتى اْمَرَأَتُه حني َقِدَم فقال امجعي يل ما كان ِعْنَدِك فإين ُأِريُد َأْن اشتري من 

َبْت َأْمَواُلُهْم قال َفَفَشا َغَناِئِم ُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه وسلم َوَأْصَحاِبِه َفِإنَُّهْم قد اْسُتِبيُحوا َوُأِصي
ِقَر ذلك يف َمكََّة َواْنَقَمَع اْلُمْسِلُموَن َوَأْظَهَر اْلُمْشِرُكوَن َفَرحًا َوُسُرورًا قال َوَبَلَغ اْلَخَبُر اْلَعبَّاَس َفَع

َأَخَذ اْبنًا له ُيَقاُل َوَجَعَل اَل َيْسَتِطيُع َأْن َيُقوَم قال َمْعَمٌر فأخربين ُعْثَماُن اجلزري عن ِمْقَسٍم قال َف
 : له ُقَثُم َفاْسَتْلَقى َفَوَضَعُه على َصْدِرِه وهو يقول

 ِحبِّي ُقَثْم ِحبِّي ُقَثْم َشِبيُه ِذي اأَلْنِف اأَلَشْم       َنِبيُّ َربِّ ِذي النَِّعْم ِبَرْغِم َأْنِف َمْن َرَغَم

ًا إىل اْلَحجَّاِج بن ِعاَلٍط َوْيَلَك ما ِجْئَت ِبِه وما قال َثاِبٌت عن احلجاج عن َأَنٍس ُثمَّ َأْرَسَل ُغاَلم
َتُقوُل فما َوَعَد اهلل َخْيٌر ِممَّا ِجْئَت ِبِه قال اْلَحجَّاُج بن ِعاَلٍط ِلُغاَلِمِه اْقَرْأ على أيب اْلَفْضِل 

ا َيُسرُُّه َفَجاَء ُغاَلُمُه فلما َبَلَغ السَّاَلَم َوُقْل له َفْلَيْخُل يل يف َبْعِض ُبُيوِتِه آلِتَيُه فان اْلَخَبَر على م
ل َباَب الدَّاِر قال َأْبِشْر يا َأَبا اْلَفْضِل قال َفَوَثَب اْلَعبَّاُس َفَرحًا حىت َقبََّل بني َعْيَنْيِه َفَأْخَبَرُه ما قا

لى اهلل عليه وسلم َقِد اْفَتَتَح َخْيَبَر اْلَحجَّاُج َفَأْعَتَقُه ُثمَّ َجاَءُه اْلَحجَّاُج َفَأْخَبَرُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه ص
َوَغِنَم َأْمَواَلُهْم َوَجَرْت ِسَهاُم اللَِّه عز وجل يف َأْمَواِلِهْم َواْصَطَفى رسول اللَِّه صلى اهلل عليه 

ْلَحَق ِبَأْهِلَها وسلم َصِفيََّة ِبْنَت حيي َفاتََّخَذَها ِلَنْفِسِه َوَخيََّرَها ان ُيْعِتَقَها َوَتُكوَن َزْوَجَتُه أو َت
َفاْخَتاَرْت ان ُيْعِتَقَها َوَتُكوَن َزْوَجَتُه ولكين ِجْئُت ِلَماٍل كان يل ههنا َأَرْدُت َأْن َأْجَمَعُه فاذهب 
ِبِه َفاْسَتْأَذْنُت َرُسوَل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم َفَأِذَن يل َأْن َأُقوَل ما ِشْئُت َفَأْخِف عين َثاَلثًا ُثمَّ 
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ْر ما َبَدا لك قال َفَجَمْعِت اْمَرَأُتُه ما كان ِعْنَدَها من حلي َوَمَتاٍع َفَجَمَعْتُه َفَدَفَعْتُه إليه ُثمَّ اْذُك
اْسَتَمرَّ ِبِه فلما كان َبْعَد َثاَلٍث أتى اْلَعبَّاُس اْمَرَأَة اْلَحجَّاِج فقال ما َفَعَل َزْوُجِك َفَأْخَبَرْتُه انه قد 

َكَذا َوَقاَلْت اَل ُيْخِزيَك اهلل يا َأَبا اْلَفْضِل لقد َشقَّ َعَلْيَنا الذي َبَلَغَك قال َأَجْل َذَهَب يوم َكَذا َو
اَل خيزين اهلل ومل َيُكْن ِبَحْمِد اللَِّه اال ما َأْحَبْبَنا َفَتَح اهلل َخْيَبَر على رسوله صلى اللَِّه عليه وسلم 

رسول اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم َصِفيََّة ِبْنَت حيي ِلَنْفِسِه فان َوَجَرْت فيها ِسَهاُم اللَِّه َواْصَطَفى 
كانت َلِك َحاَجٌة يف َزْوِجِك فاحلقي ِبِه قالت َأُظنَُّك واهلل َصاِدقًا قال فإين َصاِدٌق اأَلْمُر على ما 

اَل ُيِصيُبَك اال َخْيٌر يا َأَبا  َأْخَبْرُتِك َفَذَهَب حىت أتى َمَجاِلَس ُقَرْيٍش َوُهْم َيُقوُلوَن إذا َمرَّ ِبِهْم
اْلَفْضِل قال هلم مل يصبين اال َخْيٌر ِبَحْمِد اللَِّه قد أخربين اْلَحجَّاُج بن ِعاَلٍط ان َخْيَبَر قد َفَتَحَها 

ثًا اهلل على َرُسوِلِه َوَجَرْت فيها ِسَهاُم اللَِّه َواْصَطَفى َصِفيََّة ِلَنْفِسِه وقد سألين ان أخفي عليه َثاَل
َوِإنََّما جاء ِلَيْأُخَذ ما له وما كان له من شيء ههنا ُثمَّ َيْذَهَب قال َفَردَّ اهلل اْلَكآَبَة اليت كانت 
ِباْلُمْسِلِمنَي على اْلُمْشِرِكنَي َوَخَرَج اْلُمْسِلُموَن َوَمْن كان دخل َبْيَتُه ُمْكَتِئبًا حىت َأَتُوا اْلَعبَّاَس 

َفُسرَّ اْلُمْسِلُموَن َوَردَّ اهلل يعين ما كان من َكآَبٍة أو َغْيٍظ أو ُحْزٍن على  َفَأْخَبَرُهُم اْلَخَبَر
 1( اْلُمْشِرِكنَي

                                                 
، ورواه النسائي يف السنن الكربى، وأبو يعلى يف املسند، وابن حبان وغريهم ورجاله (61211: )أخرجه اإلمام أمحد يف املسند برقم 1

د يف ومن طريقه اإلمام أمح( 9776/رقم( )5/221)أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ، و1/655لصحيح كما يف جممع الزوائد رجال ا
وابن حبان يف (  1591/رقم( )1/17)والنسائي يف الكربى ( 6111/رقم)وعبد بن محيد يف مسنده ( 61209/رقم( )69/200)مسنده 

 أحد خيرجه ومل الشيخني، شرط على اإلسناد وهذا:)وإسناده صحيح، قال احلافظ ابن كثري. وغريهم ( 2510/رقم( )60/190)صحيحه 
وقد ذكر قصة احلجاج بن عالط   –وقال ابن عبد الرب النمري( . 1/121)إهـ البداية والنهاية (. النسائي سوى الستة الكتب أصحاب من

وقال ضياء الدين (. 6/111)االستيعاب يف معرفة األصحاب .  إهـ( وحديثه بذلك صحيح من رواية ثابت وغريه عن أنس : )قال -هذه
 ( .    5/615)األحاديث املختارة ( . إسناده صحيح :)املقدسي
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صلى اهلل عليه وسلم والسرور  هونبّيوالشاهد يف القصة أن احلجاج أظهر الشماتة باإلسالم 
ن أجل مصلحة هبزمية املسلمني وكل ذلك يعدُّ كفرًا، وأذن الرسول صلى اهلل له فعل ذلك م

 .مكة، وليس ذلك من اإلكراه يف شيءمن أهل  وولده ختليص ماله

 أن وسلَّم عليه اهلل صلَّى اهلل رسول له رخَّص: )قال احلافظ ابن عبد الرب النمري رمحه اهلل
 خيرب بفتح العباس هبا، فجاء وولده ماله أجل من خيرب عام مكة أهل عند شاء مبا فيه يقول

 وخرج مبكة، مال من له كان ما مجع حىت جهرًا بضده قريشًا وأخرب سرًا، بذلك وأخربه
 ( .  6/111)االستيعاب .إهـ ( عنها

 : -حفظه اهلل تعاىل–أبو عبد الباري  ناشيخ قال

أن احلجاج بن عالط استأذن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف : ووجه االستدالل باحلديث هو)
الكالم ملصلحته اخلاصة يف استخالص ماله من أهل مكة، النيل منه، وأن يقول ما شاء من 

 .وأذن النيب صلى اهلل عليه وسلم له يف ذلك من غري قيد أو شرط

أنه كان جائزا له أن ينال من النيب صلى اهلل عليه وسلم، وأن يقول ما شاء مما : ومفاد ذلك
 .وأرضاه حيتاج أن يقوله ولو كان مكفرا، مع ترك تقدير ذلك له رضي اهلل عنه

 :فهاتان جهتان يف الداللة على املطلوب من هذه القصة

عموم اإلذن يف أن يقول احلجاج ما شاء يف سبيل استخالص ماله من قريش، : األوىل اجلهة
، وهذه هي أهم "فأذن له النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يقول ما شاء " وهو واضح من مجلة 

 .املطلوباجلهتني، وأقوامها داللة على 
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ألن احلجاج مل يكن حتت قبضة قريش، وال كان حتت هتديدهم، وإمنا كان : وإمنا قلنا هذا
خائفا على ماله من الضياع بسبب اإلنكار أو املماطلة إذا علمت قريش بإسالمه، فأذن له 
النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يقول ما شاء الستخالص ماله، ولو كان ما يقوله كفرا مبقتضى 

 .عموم، وقرينة احلالال

أن النيل من النيب صلى اهلل عليه وسلم كفر يف األصل، لكن إذن النيب يسقط : اجلهة الثانية
هو نفس اللفظ الوارد يف احلديث "  إن نلت منك" عن املأذون له عقوبة ذلك، وهذا اللفظ 

لنيل املذكور يف وقد عدَّ العلماء هذا ا ،املشهور يف قصة عمار ابن ياسر ونزول آية اإلكراه
 .قصة عمار من الكفر الذي أباحه عذر اإلكراه

 :من ذلك أمور واملَتحصِّل

 .أن النيل من النيب صلى اهلل عليه وسلم كفر يف األصل: أوهلا

أن هذا اللفظ هو الوارد يف كل من حديث احلجاج هذا، وقصة عمار بن ياسر رضي : ثانيها
 .اهلل عنهم

للحجاج بن عالط رضي اهلل عنه هو مصلحة دنيوية تتلخص يف مجع أن سبب اإلذن : ثالثها
 .واستخالص حقوقه قبل علم قريش بإسالمه، وليس ذلك من اإلكراه يف شيء ،ماله

فأذن له أن " أن اإلذن كان أعم من اإلساءة إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم لقوله : رابعها
 ". يقول ما شاء

هذا الكفر سقطت عن احلجاج باإلذن، وعن عمار بعذر  أن عقوبة املؤاخذة على: خامسها
 .اإلكراه
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 .هذا من حق النيب صلى اهلل عليه وسلم يف العفو وذلك من خصائصه: فإن قيل

 : فاجلواب من وجهني

أن يف القصة ما يدل على ما هو أعم من اإلساءة إليه صلى اهلل عليه وسلم، : الوجه األول
فأنا يف حل إن أنا نلت منك، أو قلت "  فقوله يف اخلرب وأن الرخصة كانت أعمَّ من ذلك،

وهو ما فعله احلجاج ، "فأذن له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يقول ما شاء ؟  شيئا
 .ابن عالط كما سيأيت تقريره

فيقال إن اإلذن الوارد يف قصة احلجاج بن عالط ليس خاصا يف اإلساءة إىل : إذا تقرر ذلك
عليه وسلم، بل هو أعم من ذلك حبيث يشمل بقية صور الكفر إذا احتاج  النيب صلى اهلل

النيل منه صلى اهلل عليه وسلم، أو أن يقول ما شاء، : إليها، ألن احلجاج استأذن يف أمرين مها
فيقاس عليه غريه يف مثل " فأذن له أن يقول ما شاء" وعلى هذا جاء اإلذن وهو قوله يف اخلرب 

 .ذلك

يف النيل من النيب صلى اهلل وسلم، فيبقى البحث  لو سلمنا أن اإلذن كان خاصًا :الوجه الثاين
يف صحة قياس سائر املكفرات غري النيل من النيب صلى اهلل وسلم بسبب املصلحة الراجحة 
على قصة احلجاج بن عالط، وهل ميتنع هذا القياس يف سائر الصور إذا قلنا بعدم قياس غري 

استحالة إذن النيب صلى : من النيب صلى اهلل عليه وسلم لوجود مانع هو احلجاج عليه يف النيل
 . اهلل عليه وسلم بعد موته ؟

 .هذا حمتمل، وغاية ما يقال فيه أنه ضعيف، وأما كون ذلك االستدالل حمتمال فظاهر ال خيفى



WWW.Halgan.net 

57 

 

واحد  ب عليه غريما فعله احلجاج بن عالط مل يكن كفرا، وإمنا كان كذبا كما بوَّ: فإن قيل
 من أهل العلم؟

 

 :فاجلواب من وجهني

أن املناط األساسي ليس يف فعل احلجاج بن عالط فقط، وإمنا البحث واملناط  :الوجه األول
فيما استأذن فيه وأذن له النيب صلى اهلل عليه وسلم، وسواء فعل كل ما أذن  -كما تقدم  –

 .فىله أو مل يفعل، فاإلذن قائم، واجلواز له ثابت كما ال خي

أن نفي الكفر عن فعل احلجاج بن عالط ال يصح، وذلك أن فعله تضمن أمورا : الوجه الثاين
 :ظاهرة ال تنكر

 .أظهر الفرح والسرور هبزمية املسلمني، وانتصار الكفار عليهم: أوهلا

 .وأظهر أنه جيمع ماله ليشتري أسرى املسلمني طلبا للربح من التجارة بأسراهم: ثانيها

 . ظهر أنه سيأيت بأسرى املسلمني إىل مكة ليستذهلم املشركون من قريشوأ: ثالثها

 .وأظهر السرور والفرح بقتل النيب صلى اهلل عليه وسلم أو أسره حتت أيدي الكفار: رابعها

وهذه كلها تدل على املسرة هبزمية النيب صلى اهلل عليه وسلم واملسلمني والفرح بانتصار 
 . الكفار، وهو غاية العداوة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واملؤمنني
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إن } ومما يدل على أن هذا كفر يف األصل، وأنه من صفات املنافقني قوله تعاىل يف كتابه 
مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك 

 . {فرحون

إن تصبك حسنة، أي حسنة كانت بأي سبب اتفق : "-رمحه اهلل  - قال اإلمام الشوكاين
كما يفيده وقوعها يف حيز الشرط، وكذلك القول يف املصيبة، وتدخل احلسنة واملصيبة الكائنة 

، فمن مجلة ما تصدق عليه احلسنة، الغنيمة والظفر، يف القتال كما يفيده السياق دخواًل أوليًا
ومن مجلة ما تصدق عليه املصيبة اخليبة واالهنزام، وهذا نوع آخر من خبث ضمائر املنافقني 
وسوء أفعاهلم، واإلخبار بعظيم عداوهتم لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وللمؤمنني، فإن 

 ".ما يدل على أهنم يف العداوة قد بلغوا الغاية املساءة باحلسنة، والفرح باملصيبة من أعظم 

وأما الذي أخرب اهلل تعاىل بأنه إن أصابت رسول : "... -رمحه اهلل  - ويقول اإلمام ابن حزم
اهلل صلى اهلل عليه وسلم سيئة ومصيبة تولوا وهم فرحون، أو أنه إن أصابته حسنة ساءهتم 

 ".فهؤالء كفار بال شك 

وهذه احلال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنني، وهو أنه إذا :" تفسريهوقال ابن كثري يف 
أصاب املؤمنني خصب ونصر وتأييد، وكثروا، وعز أنصارهم، ساء ذلك املنافقني، وإن أصاب 

ملا هلل تعاىل يف ذلك من احلكمة كما جرى  -املسلمني سنة أي جدب أو أديل عليهم األعداء 
 .اهـ" ذلكفرح املنافقون ب -يوم أحد 

 : قال أبو عبد الباري حفظه اهلل تعايل وتواله

 .ولوال إذن النيب صلى اهلل عليه وسلم للحجاج ذلك لكان مبا فعل منافقا، وهو جلي ال خيفى
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 :عذر احلجاج بن عالط رضي اهلل عنه فيقول ويقرر احلافظ ابن القيم

ا لعدم قصده له، أو لعدم علمه به، أو معناه إم قائلهعلى أن الكالم إذا مل يرد به : وفيه دليل" 
أنه أراد به غري معناه، مل يلزمه ما مل يرده بكالمه، وهذا هو دين اهلل الذي أرسل به رسوله، 
وهلذا مل يلزم املكره على التكلم بالكفر الكفر، ومل يلزم زائل العقل جبنون أو نوم أو سكر ما 

لم به، ألنه أراد به غري معناه، ومل يعقد قلبه تكلم به، ومل يلزم احلجاج ابن عالط حكم ما تك
{ ال يؤاخذكم اهلل باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان}عليه، وقد قال تعاىل 

، فاألحكام يف الدنيا واآلخرة {ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم } ويف اآلية األخرى 
 .اهـ " ىن كالمه مرتبة على ما كسبه القلب وعقد عليه وأراده من مع

 1.انتهى ما نقلته عن شيخي الشبلي

 

 :-غفر اهلل له– أبو العباس املدين: الق

  ،تلك ثالثة من النصوص اليت يتكأ عليها من يرى جواز ارتكاب املكفر للمصلحة الراجحة
سواء كان ذلك توسعًا منهم يف مفهوم اإلكراه حىت أدرجوا حتته تلك املصاحل، أو كانت 

 حفظه اهلل من اإلكراه، وقد ذكر األخ عبد الرمحن أبيض ة مستقلة أعّماملصلحة الراجحة علَّ
 ألجل -رة عندهاملكفِّ–ح فيه جبواز مشاركة الكفار يف اهلدي الظاهر صرِّقول ابن تيمية الذي ُي

أو دار كفر غري  ،ومثل ذلك اليوم لو أن املسلم بدار حرب: )ملصلحة الدينية وهي قولها
بل قد  ،ملا عليه يف ذلك من الضرر ؛مل يكن مأمورا باملخالفة هلم يف اهلدي الظاهر ،حرب

                                                 
 .21-12صـ للشيخ حممود الشبلي الصومايل املصلحة الضرورية وأثرها يف جواز ارتكاب املكفر: انظر 1
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إذا كان يف ذلك  ،يف هديهم الظاهر يستحب للرجل أو جيب عليه أن يشاركهم أحيانًا
 ،واالطالع على باطن أمرهم إلخبار املسلمني بذلك ،مصلحة دينية من دعوهتم إىل الدين

 .1(أو دفع ضررهم عن املسلمني وحنو ذلك من املقاصد الصاحلة

، فأين إمجاعًا ر صفو قاعدتك من أن الكفر ال يباح إال عند اإلكراهعكِّكل تلك النصوص ُت
 علة أبيح الكفر يف تلك الصور؟ ؟ وبأيِّمورذه األاإلكراه امللجي يف كل ه

إباحة للكفر من أجل مصلحة إبقاء نفس املكره، وهي  :هذا واعلم أن اإلكراه حبد ذاته هو
مصلحة شخصية تعود له قدِّمت على أصل الثبات على التوحيد، ومل تكن مانعة من ارتكاب 

، أم إن املصلحة الفردية املزعوم ملصلحة عامةر من أجاز ارتكاب املكفر املكفر، فما بالك تكفِّ
  ؟يف هذا الباب مقدمة على املصلحة العامة

أن هذه النصوص وغريها مما مل أذكره هي مستند من رأى جواز ارتكاب ما يراه : واملقصود
كفرًا للمصلحة الراجحة، واملسألة ليست يف إقرار رجحان هذا القول وال يف قوته فقد يكون 

، لكن (عدم جواز ارتكاب املكفر إال حتت طائلة اإلكراه)من القول الثاين أضعف عندي 
هم بذلك فضاًل لَّ، وعدم وجود من ضلَّ بهووجود علماء ذهبوا  ،املقصود هو إظهار وجوده

 !!همعن تكفري

والقول اجلديد الذي ال سلف له يف ساحة أهل العلم هو قولك بتكفري من رأى جواز ارتكاب 
لحة، فاملرجوا منك إظهار سلف واحٍد لك يف هذه املسألة؟ وقد كان من دأب ر للمصاملكفِّ

خطرًا مما تورطت فيه  أقّلوإن كانت  ،هلم فيها سلفالسلف االحجام عن طرق مسائل ال 
 .من تكفري أهل العلم

                                                 
677-671اقتضاء الصراط ص 2  
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وجتدر اإلشارة إىل أن طائفتك أيضًا تفىت  جبواز ارتكاب ما تراه مكفرًا للمصلحة الراجحة 
فتوى أيب املنذر الشنقيطي  -إن شاء اهلل–العمل، وسوف أنقل لك يف آخر الرسالة  وعليها

 !. ها باجلهاد فقطاملقررة لذلك؛ إال أنه مل جيعل املصلحة اجمليزة للكفر عامة، بل خصَّ
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 وقصقصة   قرصنة  : الوقفة الخامسة
 

سرقتك لكالم الغايل أيب قتادة، وذكر بيض  -حفظه اهلل- قد ذكر الشيخ عبد الرمحن أبيض
اهلل وجهه كيف تالعبت بقول ابن الوزير اليماين بالبتر والتقدمي والتأخري حىت وّلدت منه ما مل 

 .وال حاجة لنا إىل إعادته، فقد أغنانا ببيانه جزاه اهلل خريًا! ُيرد منه صاحبه

لكين أشري إىل سرقة أخرى مل تشر إىل مصدرها مما جيعل التشكيك يف أمانتك العلمية يقينًا ال 
 : حيتاج إىل تأويل، ومنها

يف استخراج الفوائد واألحكام من األحاديث، ففي  أظهرت ملن يقرأ لك أنك عامل بارٌع
عندكم من اهلل فيه إال أن ترو كفرًا بواحًا )تعليقك على قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

وفيه دليل على أن الرؤية إىل الرائني فلينظروا فيما بينهم وبني اهلل وال جيب : )قلت( برهان
بل جيب أن يكون عندهم  ؛عليهم تعجيز الواقع يف الكفر حبيث حيصر لسانه وال ينطلق بتأويل

  .من اإلفادة 1صـ( من اهلل فيه برهان

إكفار امللحدين ]من كالم الكشمريي يف كتابه  هيادة وومل تشر إىل من أخذت منه هذه اإلف
ويف قوله : قلت: )قال الكشمريي ما يلي 16بنصه وفصه ففي صفحة [ يف ضروريات الدين 

داللة على أن " إال أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من اهلل فيه برهان: "-صلى اهلل عليه وسلم  -
هم وبني اهلل، وال جيب عليهم تعجيزه حبيث حيصر تلك الرؤية إىل الرائني، فلينظروا فيما بين

فلم تترك .( ال غريجيب أن يكون عندهم من اهلل فيه برهان  إمنالسانه وال ينطلق بتأويل، بل 
 إمنا هي أن الفائدةعلي ليدل بالصدفة  تاناحملمر( ال غري)و( إمنا)يت من هذا النص سوى لفظ

 !.للكشمريي ال غري
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وفيه دليل على أن الكفر يلزم بال التزام وإال مل حيتج الرائي إىل : )وقلت أيضًا يف الفائدة الثانية
 . من اإلفادة 1صـ( الربهان

بل ومل تعترف بأن الكالم منقول بنصه عن الشيخ الكشمريي  ،ومل تشر كعادتك إىل املصدر
 :داده لفوائد احلديث السابقما نصه يف سياق تع 11ذاته، ففي كتاب إكفار امللحدين له صـ

وأنه قد يلزم الكفر بال ودل أيضًا أن أهل القبلة جيوز تكفريهم وإن مل خيرجوا عن القبلة، )
فالعبارة احملمرة للشيخ وإن ( وإال مل حيتج الرائي إىل برهان  وبدون أن يريد تبديل امللة، التزام

 . أومهت الناس أهنا لك

هبا سابقًا، وأما توضيح اشتهرت ملضافة إىل السرقات األخرى اليت هذا فيما يتعلق هبذه السرقة ا
 :التدليس يف سوق هذا الكالم املسروق يوضحه ما يلي

ال يف -قته ليس يف حمل النزاع البتة، فهو يف إثبات مستند التكفري هذا الكالم الذي ُس: أواًل
يبين أيضًا على خرب واحد  ،املتواترةوأنه كما يبين باألدلة اليقينية  -!مستند تطبيقه على املعني

 .وإن مل يكن متواترًا

كما – وأن التكفري حكم شرعي ال عقلي يؤخذ من حيث تؤخذ سائر االحكام الشرعية
لدليل الشرعي من الكتاب والسنة واإلمجاع ا، وأنه جيب أن يكون مبنيًا على -أشرت

خرب الواحد يعمل به يف احلكم أن : ) -رمحه اهلل تعاىل–قال ابن حجر اهليتمي . والقياس
 1( وإن كان جحده ال كفر به ،بالتكفري

 قدوهذا داخل يف قول أهل السنة واجلماعة قاطبة يف االحتجاج بأخبار اآلحاد وأهنا : ثانيًا
وهلذا قال  ،تفيد القطع، فهو يف باب االحتجاج باألحاديث الصحيحة متواترة كانت أو آحادًا

                                                 
610هل الرفض والضالل والزندقة ص الصواعق احملرقة على أ 1  
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وهم يكفرون مبا عّدده الفقهاء من ! وكيف ال: )بنفس الصفحةالكشمريي الذي نقلت عنه 
 1.(موجبات الكفر، أفال يكفرون مبا يف حديث صحيح مل يقم على تأويله دليٌل 

وما من أحد من املسلمني جيادل يف هذه العقيدة، ولكن ما الغرض يف نقلها مع كوهنا غري  
 :خالفية بيننا وبينك يبينه الوجه التايل

رى أنك سقت هذا الكالم للتدليس على طالب العلم، وذلك بأن تومههم بأن أهل أ: ثالثًا
وهو ما نسبت إليه كذبًا ( أعين إطالق الكفر على املعني)السنة ال يشترطون القطع يف التكفري 

وزورًا البن الوزير اليماين، وأنت تعلم علم اليقني أن املسألة اليت سقتها هي يف مستند التكفري 
يستند إىل أحاديث اآلحاد، وال عالقة هلا يف شرائط التكفري البتة، إال اذا افترضنا أنك وأنه قد 

؛ وهو بالفعل موجود يف موقع الكالم عن نقلة آخرين غري أمناء هترف مبا ال تعرف وتنقل
 .امحيث يتناقله الغالة لتربير موقفهم من تكفري احلكَّ( منرب التوحيد واجلهاد)

ن الذي ثبت إسالمه بيقني بأدلة ظنية؟ ومل هل جيوز تكفري املسلم املعيَّ نسألكحنن  :رابعًا
بينهما يعرفه كل طالب علم خرب مسائل األمساء  وفرٌق ،نسألك هل يثبت التكفري بأدلة ظنية

 . واألحكام

جلأت إىل هذا التمويه الذي ال يدل على  ،ا مل جتد دلياًل تستند إليه يف التكفري بالظنياتفلمَّ
الفهم، بل يدل على سوء القصد ورقة الدين، وتضليل املساكني القابعني حولك ممن  سوء

 .تلك أو احتياالتك تنطلي عليهم احترافاتك

هذا املؤلف الذي نقلت عنه كالمك مل يستدل باحلديث على مساق استداللك له،  :خامسًا
بناءه على خرب صحيح  عليه، فجوَّز وإمنا استدل به على مأخذ التكفري أي دليله الذي يبىن

                                                 

11: إكفار امللحدين يف ضروريات الدين ص 1  
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قوله عندكم من : "فبعد أن نقل كالم احلافظ ابن حجر يف الفتح. واحد وإن مل يكن متواترًا
 :قال الكشمريي" هـ. اهلل فيه برهان أي نص آية أو خرب صحيح ال حيتمل التأويل ا

كفرون مبا وهم ي! أنه حيوز التكفري بناًء على خرب واحد وإن مل يكن متواترًا، وكيف ال فدلَّ)
عدده الفقهاء من موجبات الكفر، أفال يكفرون مبا يف حديث صحيح مل يقم على تأويله 

وأنت تستدل به على أنه جيوز تكفري املسلم املعني يف املسائل اخلالفية ليس خبرب  ، (دليل
فة؛ ألنه ببساطة ال صحيح واحد وإن مل يكن متواترًا، بل بتومهات وفهومات ظنية متكلَّ

 .ط القطع يف التكفري حسب زعمكُيشتر

عّلق : )سبق أن الكالم ال يدل على مرادك فقولك يف تعليق احلديث فيماإذا علمنا  :سادسًا
من  1صـ( احلكم برؤية الكفر الظاهر للرائي باحلجة الشرعية ومل يرد اشتراط القطع واليقني

فأثبت لنا مْن فهم من هذا احلديث أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم مل  ،اإلفادة ،من كيسك
وما معىن رؤية الكفر باحلجة الشرعية؟ أليست احلجة الشرعية !! رد اشتراط القطع واليقنيُي

أفادت القطع واليقني، أضف ( عندكم من اهلل فيه برهان)وبلفظ الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
وروده كذلك ينفيان احلكم على الشخص بناًء على شبهات إىل أن سياق احلديث وسبب 

 صفة للكفر الذي يكفر به مرتكبه؟( بواحًا)ظنية كما تشري إليه بعض ألفاظ احلديث كلفظ 

إذا علمنا مدى استغاللك لفائدتني علميتني لغريك لتمرير منهجك الغايل نسبًة وبناًء؛  :سادسًا
ت عليهما حكمًا ال يدالن عليه، وهو عدم حيث أومهت الناس بأنه لك وليس لك، وبني

اشتراط القطع يف تكفري املسلم املعني، فَلَئن ُيشكَّ يف كل كالمك ونقوالتك من باب أوىل 
 .وأحرى
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 :التكفير بغير يقين
 

وهي ( اليقني ال يزول بالشك: )؛ ألنه داخل حتت قاعدةوأما تكفري املسلم بغري يقني فال جيوز
النافعة ليس يف مسائل التكفري فحسب بل يف كثري من مسائل الدين  من أهم قواعد اإلسالم

كالعبادات واملعامالت واألحكام وحنو ذلك، فكل شيء ثبت واستقر بيقني ال جيوز زواله إال 
بيقني مماثل، فمثاًل إن ثبتت الطهارة بيقني ال تزيلها الوسوسة، وإن ثبتت امللكية ألحد ال 

الزوجية بيقني ال يزيلها طالق مشكوك فيه، وإن ثبت اإلسالم  تزيلها دعوى ظنية، وإن ثبتت
 .ألحد بيقني ال يزيله دعوى كفرية مبنية على ظنون وتومهات

فكذلك ثبوت اإلسالم بيقني ال يزيله قول أو فعل أو اعتقاد مل يثبت يقينًا أنه كفٌر، واألدلة 
ِإنَّ الظَّنَّ َلا ُيْغِني ِمَن  ۚ  َأْكَثُرُهْم ِإلَّا َظنًّا َوَما َيتَِّبُع : )على هذه القاعدة كثرية منها قوله تعاىل

 .11سورة يونس  (ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِبَما َيْفَعُلوَن ۚ  اْلَحقِّ َشْيًئا 

ومنها ما أخرجه البخاري بسنده إىل عبادة بن متيم أنه شكا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه 
ال ينفتل أو ال ينصرف حىت : )الشيء يف صالته، فقالوسلم الرجل الذي خييل إليه أنه جيد 

 (.617: )برقم (يسمع صوتًا أو جيد رحيًا

 (ال يتوضأ من الشك حىت يستيقن: باب : )وبوب البخاري على هذا احلديث بقوله

إذا : ))وروى مسلم بسنده عن أيب َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قال قال رسول اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم
أحدكم يف َصَلاِتِه فلم َيْدِر َكْم صلى َثَلاًثا َأْم َأْرَبًعا َفْلَيْطَرْح الشَّكَّ َوْلَيْبِن على ما اْسَتْيَقَن َشكَّ 

ُثمَّ َيْسُجُد َسْجَدَتْيِن قبل َأْن ُيَسلَِّم َفِإْن كان صلى َخْمًسا َشَفْعَن له َصَلاَتُه َوِإْن كان صلى 
 (.576: )برقم(( ِغيًما ِللشَّْيَطاِنِإْتَماًما ِلَأْرَبٍع َكاَنَتا َتْر
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وهذا احلديث أصل من أصول االسالم وقاعدة : )قال اإلمام النووي يف شرحه هلذا احلديث
عظيمة من قواعد الفقه وهي أن االشياء حيكم ببقائها على أصوهلا حىت يتيقن خالف ذلك وال 

 1.( يضر الشك الطارئ عليها

يف سياق تقريره لقاعدة أن كل مشكوك فيه ملغى يف  -تعاىلرمحه اهلل –وقال اإلمام القرايف 
 :مًاالشريعة، وأنه إذا طرأ الشك يف السبب مل يرتب عليه حك

وأما املانع فكما إذا شككنا يف أن زيدًا قبل وفاته ارتد أم ال فإنا نورث منه استصحابا )
جممع عليها وهي  فهذه قاعدةلألصل ألن ؛ الكفر مانع من اإلرث وقد شككنا فيه فنورث، 

 2( أن كل مشكوك فيه جيعل كاملعدوم الذي جيزم بعدمه

 

أنه قد ورد من األدلة املشتملة على الترهيب العظيم   -رمحه اهلل–وقد أفاد العالمة الشوكاين 
يدل : )من تكفري املسلمني ، واألدلة الدالة على وجوب صيانة عرض املسلم واحترامه ما

فكيف إخراجه عن امللة اإلسالمية إىل  ،لقدح يف دينه بأي قادحبفحوى اخلطاب على جتنب ا
وأين هذا اجملترىء على  ،امللة الكفرية، فإن هذه جناية ال تعدهلا جناية، وجرأة ال متاثلها جرأة

والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت "تكفري أخيه من قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
هو ثابت يف الصحيح ومن قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم و" حيب ألخيه ما حيب لنفسه

ومن قول رسول اهلل " املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه"الثابت عنه يف الصحيح أيضًا 
ومن " سباب املسلم فسوق وقتاله كفر"صلى اهلل عليه وسلم الثابت عنه يف الصحيح أيضًا 

وهو " دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إن: "قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
                                                 

   29ص    2شرح النووي على صحيح مسلم  ج  1

.106-6/100الفروق مع هوامشه  2  
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أيضا يف الصحيح وكم يعد العاد من األحاديث الصحيحة واآليات القرآنية واهلداية بيد اهلل عز 
 1"(.إنك ال هتدي من أحببت ولكن اهلل يهدي من يشاء"وجل 

 الكفر ال اعلم أن احلكم على الرجل املسلم خبروجه من دين اإلسالم ودخوله يف: )وقال أيضًا
فإنه  ،أن يقدم عليه إال بربهان أوضح من مشس النهارينبغي ملسلم يؤمن باهلل واليوم اآلخر 

قد ثبت يف األحاديث الصحيحة املروية من طريق مجاعة من الصحابة أن من قال ألخيه يا 
كافر فقد باء هبا أحدمها هكذا يف الصحيح ويف لفظ آخر يف الصحيحني وغريمها من دعا 

 بالكفر أو قال عدو اهلل وليس كذلك إال حار عليه أي رجع ويف لفظ يف الصحيح فقد رجال
كفر أحدمها ففي هذه األحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكرب واعظ عن التسرع يف 
التكفري وقد قال اهلل عز وجل ولكن من شرح بالكفر صدرا  فال بد من شرح الصدر بالكفر 

ن النفس إليه فال اعتبار مبا يقع من طوارق عقائد الشر ال سيما مع وطمأنينة القلب به وسكو
اجلهل مبخالفتها لطريقة اإلسالم وال اعتبار بصدور فعل كفري مل يرد به فاعله اخلروج عن 

 2.(اإلسالم إىل ملة الكفر وال اعتبار بلفظ تلفظ به املسلم يدل على الكفر وهو ال يعتقد معناه

فيجب على من نصح نفسه أال يتكلم : وباجلملة:"وقال الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن أبابطني
يف هذه املسألة إال بعلم وبرهان من اهلل، وليحذر من إخراج رجل من اإلسالم مبجرد فهمه 

فما : وأيضًا.. واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من اإلسالم أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين
العلماء يف كونه كفرًا، فاالحتياط للدين التوقف وعدم اإلقدام، ما مل يكن يف املسألة تنازع 

، وقد استزل الشيطان أكثر الناس يف هذه نص صريح عن املعصوم صلى اهلل عليه وسلم

                                                 
2/515السيل اجلرار  1  

وال اعتبار بصدور فعل كفري مل يرد به فاعله اخلروج عن اإلسالم إىل ملة الكفرإخل، ليس على إطالقه، إذ )، وقوله 2/571 السيل اجلرار 2
عند  املعتربففِّر وعدم وجود مانع من حلوق الكفر، وال يشترط أن يكون الواقع فيه مريدًا للكفر، العربة هي القصد إىل الفعل أو القول املك

. -رمحه اهلل–كما أشار إليه شيخ اإلسالم  إذ ال يقصد الكفر أحٌد إال ما شاء ؛ىف التكفري هو قصدالفعل املكفر وليس قصد الكفر أهل السنة  



WWW.Halgan.net 

69 

 

املسألة، فقصر بطائفة فحكموا بإسالم من دلت نصوص الكتاب والسنة واإلمجاع على كفره، 
أن : ا من حكم الكتاب والسنة مع اإلمجاع بأنه مسلم، ومن العجبى بآخرين فكفرووتعدَّ

أحد هؤالء لو سئل عن مسألة يف الطهارة، أو البيع وحنومها، مل يفت مبجرد فهمه واستحسان 
عقله، بل يبحث عن كالم العلماء، ويفيت مبا قالوه، فكيف يعتمد يف هذا األمر العظيم، الذي 

رًا، على جمرد فهمه واستحسانه؟ فيا مصيبة اإلسالم من ها خطهو أعظم أمور الدين وأشّد
 1!!( وحمنته من تينك البليتني! هاتني الطائفتني

 

إذ ال )؛ . أن احلدود تدرأ بالشبهات :وتأيت القاعدة الشرعية األخرى مؤيدة لسابقتها وهي
خرج ابن أيب وأ2( سبيل إىل إثبات احلدود من طريق املقاييس وإمنا طريقها اإلتفاق أو التوقيف

لئن أعطل احلدود : )قال -رضي اهلل عنه–شيبة يف مصنفه بسنده أن عمر بن اخلطاب 
 3( بالشبهات أحب إيل من أن أقيمها بالشبهات 

فيما يوجب احلد مبا يدرأ عنه  ل ظاهر سنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم جواز تلقني املقرِّب
، َقاَل  -صلى اهلل عليه وسلم  -َماِعُز ْبُن َماِلٍك النَِّبىَّ َلمَّا َأَتى ) احلد فقد ثبت يف الصحيح أنه 

َأِنْكَتَها ؟ ال : ال ، َيا َرُسوَل اللَِّه ، َقاَل : َلَعلََّك َقبَّْلَت ، َأْو َغَمْزَت ، َأْو َنَظْرَت ؟ َقاَل : َلُه 
 (.1112: )البخاري برقم(. َفِعْنَد َذِلَك َأَمَر ِبَرْجِمِه : َيْكِنى ، َقاَل 

 
                                                 

.60/175،172الدرر السنية  1  

 5/666القرآن للجصاص أحكام  2

 (.11291: )، برقم 566ص    5مصنف ابن أيب شيبة  ج  3
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يف هذا احلديث دليل على جواز : قال املهلب وغريه : ) -رمحه اهلل تعاىل–قال ابن بطال 
: قال ملاعز  -صلى اهلل عليه وسلم  -أال ترى أن النىب  ،تلقني املقر ىف احلدود ما يدرأ هبا عنه

إذ لفظ الزنا يقع على نظر العني ومجيع اجلوارح ،  ؛ليدرأ عنه احلد( لعلك غمزت أو قبلت) 
حىت وقف على صحيح  -صلى اهلل عليه وسلم  -ه النىب فلما أتى ماعز بلفظ مشترك مل حيّد

درء احلدود بالشبهات ، فلما  -صلى اهلل عليه وسلم  -ما أتاه بغري إشكال ؛ ألن من سننه 
احلدود ال تقام إال باإلفصاح دون الكنايات  وهذا يدل أن: قال غريه . أفصح وبّين أمر برمجه 

.)1 

مسائل مث  -أي يف درأ احلدود بالشبهات–ذكر الشافعي رمحه اهلل يف هذا : ) وقال البيهقي
 ،أو بينة تشهد عليهم بالفعل وأن الفعل حمرٌم ،ون إال بإقرارهمحدَّالناس ال ُي: قال يف آخرها 

 2(. فأما بغري ذلك فال حّد

فإن الدليل  ،ويقرب من هذا املعىن درء احلدود بالشبهات: )-رمحه اهلل تعاىل– وقال القرايف
ب لُِّغ ،وإن ضعفت ومع ذلك فإذا عارضه شبهٌة ،يقوم هنالك مفيدا للظن يف إقامة احلد
هذا اجملال مما خولف فيه الدليل بالتأويل  عّدوقد ُي ،حكمها ودخل صاحبها يف حكم العفو

 .3.( وهو من هذا النوع أيضًا

 .وألن خيطىء اإلمام يف العفو خري من أن خيطىء يف العقوبة 

ومنهج الراسخني يف العلم يف عصرنا هو أن درء التكفري بالشبهة أوىل من درء احلدود هبا، 
على هذا جاءت الفتوى اجلماعية هليئة كبار العلماء،  فقد جاء يف بيان جملس هيئة كبار 

                                                 
225-1/222شرح صحيح البخاري البن بطال  1  

1/151معرفة السنن واآلثار  2  

101ص    6الفروق مع هوامشه  ج  3  
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ه برئاسة العالمة 1/2/6269تاسعة واألربعني املنعقدة بتاريخ العلماء يف اململكة يف دورته ال
وإذا كانت احلدود تدرأ بالشبهات : )...-رمحه اهلل تعاىل–مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

 1.( مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفري، فالتكفري أوىل أن يدرأ بالشبهات

نصوص خاصة أيضًا جارية وفق القاعدة السابقة تنهى عن وورد يف مسألة تكفري املعني خاصة 
 :إيقاع الكفر على معني إال بيقني تام منها

احلديث الذي استنتجت منه عكس ما يدل عليه وهو حديث ُجَناَدَة بن أيب ُأَميََّة قال َدَخْلَنا 
ِديٍث َيْنَفُعَك اهلل ِبِه َسِمْعَتُه من على ُعَباَدَة بن الصَّاِمِت وهو َمِريٌض ُقْلَنا َأْصَلَحَك اهلل َحدِّْث ِبَح

َدَعاَنا النيب صلى اهلل عليه وسلم َفَباَيْعَناُه فقال ِفيَما َأَخَذ َعَلْيَنا : )النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
َعَلْيَنا َوَأْن َلا ُنَناِزَع  َأْن َباَيَعَنا على السَّْمِع َوالطَّاَعِة يف َمْنَشِطَنا َوَمْكَرِهَنا َوُعْسِرَنا َوُيْسِرَنا َوَأَثَرًة

، (112: )أخرجه البخاري برقم( اْلَأْمَر َأْهَلُه إال َأْن ترو ُكْفًرا َبَواًحا ِعْنَدُكْم من اللَِّه فيه ُبْرَهاٌن
 (670: )ومسلم برقم

 باح بالشىء يبوح به بوًحا وبئوًحا ،: يريد ظاهًرا بادًيا ، ومنه قوله ( بواًحا : ) قال اخلطاىب 
 2(إذا أذاعه وأظهره

باح بالسر ، : جهارًا ، يقال : أي ( بواحًا : ) وقوله : )-رمحه اهلل تعاىل–وقال البغوي 
آية أو سنة ال حتتمل : أي ( عندكم من اهلل فيه برهان : ) إذا جهر به وقوله : وأباحه 
 3.( التأويل

                                                 
 (29: )س هيئة كبار العلماء برقمقرار جمل 1

9ص    60شرح صحيح البخاري البن بطال  ج  2  

60/27شرح السنة  3  
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: ل يف أحاديث الرسوليف معجم جامع األصو: -رمحه اهلل تعاىل–قال ابن األثري اجلزري 
 1( احُلجَّة والدليل: الربهان . اجلهار : الُكْفُر البواح : ُكفًرا َبَواًحا )

يف حالة  -ومل يأمر-فنهى رسول اهلل صلى اهلل عليه يف هذا احلديث اخلروج على األئمة وأذن 
اهلل عليه إن وقعوا يف الكفر يقينًا، إذ يف احلديث وصفان  ذكرمها الرسول صلى : وهيواحدة 

 .البواح، والربهان، ومها من أدوات اليقني: وسلم مها

ومن النصوص حديث أيب ُهَرْيَرَة رضي اهلل عنه يف الصحيح وفيه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهلل عليه 
 :أخرجه البخاري برقم( إذا قال الرَُّجُل ِلَأِخيِه يا َكاِفُر َفَقْد َباَء ِبِه َأَحُدُهَما:  )وسلم قال

(575) 

معاتبة النيب صلى اهلل عليه وسلم أسامة بن زيد، حني قتل رجاًل يف إحدى املعارك نطق : ومنها
بالشهادة ملا عاله بالسيف، فظن أسامة أنه قاهلا حترزا من القتل، ال إميانًا هبا فلم يقبل النيب 

 :ونصه كما يف البخاري! صلى اهلل عليه وسلم هذا الظن منه

َبَعَثَنا رسول اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم إىل اْلُحَرَقِة : )َزْيٍد رضي اهلل عنهما يقولعن ُأَساَمَة بن 
 َفَصبَّْحَنا اْلَقْوَم َفَهَزْمَناُهْم َوَلِحْقُت أنا َوَرُجٌل من اْلَأْنَصاِر َرُجًلا منهم فلما َغِشيَناُه قال َلا ِإَلَه إال

ُه ِبُرْمِحي حىت َقَتْلُتُه فلما َقِدْمَنا َبَلَغ النيب صلى اهلل عليه وسلم اهلل َفَكفَّ اْلَأْنَصاِريُّ عنه َفَطَعْنُت
فقال يا ُأَساَمُة َأَقَتْلَتُه َبْعَد ما قال َلا ِإَلَه إال اهلل قلت كان ُمَتَعوًِّذا فما َزاَل ُيَكرُِّرَها حىت َتَمنَّْيُت 

 (.91: )، ومسلم برقم(201: )بخاري برقمأخرجه ال( َأنِّي مل َأُكْن َأْسَلْمُت قبل ذلك اْلَيْوِم

                                                 
 152ص  6جامع االصول  ج  1
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سالم، فقد حصل اإلسالم هلذا الرجل بيقني بنطقه بالشهادة اليت هي شرط الدخول يف اال
زيل إذًا هذا املظنون يقينًا هو إسالمه بشهادته واهتامه بأنه قاهلا متعوذًا مظنون غري يقيين، فال ُي

 !.وأن حممدًا رسول اهلل  أن ال إله إال اهلل

ومواقف الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف مسألة االهتام بالتكفري أو النفاق دالة على أنه كان 
بظاهر اإلنسان ألنه يقني، وال يلتفت إىل ما يف قلبه  يبين على اليقني وال يبين على الظن، فيعتّد

 :بالتنقيب والتفتيش ألنه ظن كما يف قصة خالد بن الوليد ونصها كما يف البخاري

َبَعَث َعِليُّ بن أيب َطاِلٍب رضي اهلل عنه إىل رسول اللَِّه صلى : )َبي َسِعيٍد اْلُخْدِريَّ يقولعن َأ
اهلل عليه وسلم من اْلَيَمِن ِبُذَهْيَبٍة يف َأِدمٍي َمْقُروٍظ مل ُتَحصَّْل من ُتَراِبَها قال َفَقَسَمَها بني َأْرَبَعِة 

َع بن حاِبٍس َوَزْيِد اْلَخْيِل َوالرَّاِبُع ِإمَّا َعْلَقَمُة َوِإمَّا َعاِمُر بن الطَُّفْيِل َنَفٍر بني ُعَيْيَنَة بن َبْدٍر َوَأْقَر
فقال َرُجٌل من َأْصَحاِبِه كنا َنْحُن َأَحقَّ هبذا من َهُؤَلاِء قال َفَبَلَغ ذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم 

يِني َخَبُر السََّماِء َصَباًحا َوَمَساًء قال َفَقاَم َرُجٌل فقال أال تأمنونين وأنا َأِمنُي من يف السََّماِء َيْأِت
فقال يا  َغاِئُر اْلَعْيَنْيِن ُمْشِرُف اْلَوْجَنَتْيِن َناِشُز اْلَجْبَهِة َكثُّ اللِّْحَيِة َمْحُلوُق الرَّْأِس ُمَشمَُّر اْلِإَزاِر

ْهِل األرض َأْن َيتَِّقَي اللََّه قال ُثمَّ َولَّى الرَُّجُل قال َرُسوَل اللَِّه اتَِّق اللََّه قال َوْيَلَك أو لست َأَحقَّ َأ
َخاِلُد بن اْلَوِليِد يا َرُسوَل اللَِّه أال َأْضِرُب ُعُنَقُه قال َلا َلَعلَُّه َأْن َيُكوَن ُيَصلِّي فقال َخاِلٌد َوَكْم 

اهلل عليه وسلم إين مل ُأوَمْر َأْن من ُمَصلٍّ يقول ِبِلَساِنِه ما ليس يف َقْلِبِه قال رسول اللَِّه صلى 
َأْنُقَب ُقُلوِب الناس وال َأُشقَّ ُبُطوَنُهْم قال ُثمَّ َنَظَر إليه وهو ُمَقفٍّ فقال إنه َيْخُرُج من ِضْئِضِئ 

السَّْهُم من هذا َقْوٌم َيْتُلوَن ِكَتاَب اللَِّه َرْطًبا َلا ُيَجاِوُز َحَناِجَرُهْم َيْمُرُقوَن من الدِّيِن كما َيْمُرُق 
 (.2092: )أخرجه البخاري برقم( الرَِّميَِّة َوَأُظنُُّه قال َلِئْن َأْدَرْكُتُهْم َلَأْقُتَلنَُّهْم َقْتَل َثُموَد

الصالة ففي احلديث الذي  بترك إقامةوقد مثَّل الرسول صلى اهلل عليه وسلم الكفر البواح 
أخرجه اإلمام أمحد يف املسند بسنده عن أيب َسِعيٍد اخلدري قال قال رسول اللَِّه صلى اهلل عليه 
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َيُكوُن َعَلْيُكْم ُأَمَراُء َتْطَمِئُن ِإَلْيِهُم اْلُقُلوُب َوَتِلنُي َلُهُم اْلُجُلوُد ُثمَّ َيُكوُن َعَلْيُكْم ُأَمَراُء : )وسلم
ِمْنُهُم اْلُقُلوُب َوَتْقَشِعرُّ ِمْنُهُم اْلُجُلوُد فقال َرُجٌل َأُنُقاِتُلُهْم يا َرُسوَل اللَِّه قال اَل ما َأَقاُموا  َتْشَمِئزُّ
 ( الصَّاَلَة

الرؤية، )خنلص من تلك النصوص إىل أنه ال جيوز اإلقدام على التكفري إال بأدوات اليقني 
 (.البواح، الربهان

 :-رمحه اهلل تعاىل– قال اإلمام الغزايل

املعتزلة واملشبهة والفرق كلها سوى الفالسفة ، وهم الذين يصدقون وال جيوزون الكذب )
ملصلحة وغري مصلحة ، وال يشتغلون بالتعليل ملصلحة الكذب؛ بل بالتأويل ولكنهم خمطئون 

االحتراز من  والذي ينبغي أن مييل احملصل إليه. يف التأويل ، فهؤالء أمرهم يف حمل االجتهاد 
فإن استباحة الدماء واألموال من املصلني إىل القبلة املصرحني . التكفري ما وجد إليه سبياًل 

بقول ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل خطأ ، واخلطأ يف ترك ألف كافر يف احلياة أهون من اخلطأ 
تل الناس حىت أمرت أن أقا: وقد قال صلى اهلل عليه وسلم .  يف سفك حمجمة من دم مسلم

يقولوا ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل ، فإذا قالوها فقد عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها 
وهذه الفرق منقسمون إىل مسرفني وغالة ، وإىل مقتصدين باإلضافة إليهم ، مث اجملتهد يرى . 

حاد تلك وتفصيل آ. تكفريهم وقد يكون ظنه يف بعض املسائل وعلى بعض الفرق أظهر 
املسائل يطول مث يثري الفنت واألحقاد ، فإن أكثر اخلائضني يف هذا إمنا حيركهم التعصب واتباع 
تكفري املكذب للرسول ، وهؤالء ليسوا مكذبني أصاًل ومل يثبت لنا أن اخلطأ يف التأويل 

اهلل وثبت أن العصمة مستفادة من قول ال إله إال موجب للتكفري ، فال بد من دليل عليه ، 
وهذا القدر كاف يف التنبيه على أن إسراف من بالغ يف . قطعًا ، فال يدفع ذلك إال بقاطع 

أو قياس على أصل ، واألصل هو  ،فإن الربهان إما أصل ،التكفري ليس عن برهان
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فيبقى حتت عموم  ،ومن ليس مبكذب فليس يف معىن الكذب أصاًل ،التكذيب الصريح
 1. (.العصمة بكلمة الشهادة

 : -رمحه اهلل تعاىل–وقال القاضي عياض 

ذهب أبو املعايل رمحه اهلل يف أجوبته أليب حممد عبد احلق ، وكان سأله عن املسالة ، واعتذر )
. له بأن الغلط فيها يصعب ، ألن إدخال كافر يف امللة ، أو إخراج مسلم عنها عظيم يف الدين 

 ن التكفري يف أهل التأويل ، فإن استباحةالذي جيب االحتراز م: وقال غريمها من احملققني 
املوحدين خطأ ، واخلطأ يف ترك ألف كافر أهون من اخلطأ يف سفك حمجمة من دم مسلم 

فإذا قالوها يعين الشهادة عصموا مين دماءهم : وقد قال صلى اهلل عليه وسلم . واحد 
شهادة ، وال ترتفع فالعصمة مقطوع هبا من ال. وأمواهلم إال حبقها ، وحساهبم على اهلل 

وألفاظ األحاديث الواردة .  ويستباح خالفها إال بقاطع ، وال قاطع من شرع وال قياس عليه
ال سهم هلم يف : يف الباب معرضة للتأويل ، فما جاء منها يف التصريح بكفر القدرية ، وقوله 

وارج وغريهم اإلسالم ، وتسميته الرافضة بالشرك ، وإطالق اللعنة عليهم ، وكذلك يف اخل
من أهل األهواء ، فقد حيتج هبا من يقول بالتفكري ، وقد جييب اآلخر عنها بأنه قد ورد يف 
احلديث مثل هذه األلفاظ يف غري الكفرة على طريق التغليط ، وكفر دون كفر ، وإشراك دون 

 . إشراك 

،وإذا كان حمتماًل وقد ورد مثله يف الرياء وعقوق الوالدين ، والزوج ، والزور ، وغري معصية 
هم من شر الربية ، وهذه : لألمرين فال يقطع على أحدمها إال بدليل قاطع ،وقوله يف اخلوارج 

فإذا : حتت أدمي السماء ، طوىب ملن قتلهم أو قتلوه ،وقال  تلىشر ق: صفة الكفار ،وقال 
 . وجدمتوهم فاقتلوهم قتل عاد 

                                                 
170-119االقتصاد يف االعتقاد ص 1  
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فظاهر هذا الكفر ال سيما مع تشبيههم بعاد ، فيحتج به من يرى تكفريهم ، فيقول له اآلخر 
: إمنا ذلك من قتلهم خلروجهم على املسلمني وبغيهم عليهم ، بدليل من احلديث نفسه : 

 . يقتلون أهل اإلسالم ، فقتلهم ها هنا حد ال كفر 

ويعارضه . من حكم بقتله حيكم بكفره  وذكر عاد تشبيه للقتل وحله ال للمقتول ، وليس كل
 . لعله يصلي: فقال . دعين أضرب عنقه يا رسول اهلل : بقول خالد يف احلديث 

يقروؤن القرآن ال جياوز حناجرهم فأخرب أن اإلميان : فإن احتجوا بقوله صلى اهلل عليه وسلم 
 . مل يدخل قلوهبم 

مية ، مث ال يعودون إليه حق يعود السهم ميرقون من الدين مروق السهم من الر: وكذلك قوله 
 . سبق الفرث والدم يدل على أنه مل يتعلق من اإلسالم بشيء : على فوقه ،وبقوله 

معانيه بقلوهبم ، وال تنشرح له  يفهمونال : إن معىن ال جياوز حناجرهم : أجابه اآلخرون 
 . لفوق صدورهم ، وال تعمل به جوارحهم ، وعارضوهم بقوله ، ويتمارى يف ا

 1. (.وهذا يقتضي التشكك يف حاله 

االحتراز حىت فيمن ورد فيه نص مبروقه من الدين كما ميرق السهم أوجبوا احملققون كان فإذا 
أت من الرمية، وباألمر بقتله قتل عاد، بسبب وجود االحتمال يف داللة األحاديث، فكيف جترَّ

دوا  فيه أو باألحرى بتقليد قلَّ ،هدوا فيهواحد، بسب اجتهاد اجت بتكفري من مل يرد فيه نصٌّ
 !. كبار علماء هذا العصر

                                                 
112-1/111كتاب الشفا   1  
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ك هو التعصب واهلوى الذي قد يورثك ما كنت منه يف عافية وهو أن يرجع برأيي ما غرَّ
مها إال من قّل علمه أو إليك التكفري إذا مل يستحقه املوصوف، وهذه لعمري ورطة ال يتقحَّ

 .قّل ورعه واهلل املستعان

عن أّي شبهة أو عذر هلذه اجلماعة يردعك  -ولو قلياًل-البحث ب ذلك لكلَّفت نفسك ولوال
 .!الطريقهذا تكفريها، لكن الظاهر أن البغض سّد عليك على عن اإلقدام 

أن األصل يف املسلم عند االختالف يف كفره بقاؤه على اإلسالم حىت تقوم  :خالصة ما سبق
 .احلجة القاطعة على كفره

، وحنن متفقون يف هذه اجلزئية، موجبسبب البد للتكفري من : واملتقرر عند العلماء هو أنه 
إذ ال تكفري بالظنون واحملتمالت مع  ؛هذا املوجب ال جيوز أن يكون حمتماًلأن  ولكننا نرى

إذ ال )وجود األصل املتيقن وهو إسالمه، ومن دخل يف اإلسالم بيقني فال خيرج منه إال بيقني، 
 1. كما قاله ابن حجر اهليتمي ويؤكده الفقهاء( كفر جاحد الظين بل القطعيي

  

                                                 
 610الصواعق احملرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة الن حجر اهليتمي ص  1
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 وتطاول   كفير  ت: الوقفة السادسة
 

العجيبة يف حكمك على اجملامع العلمية وعلى أجلة العلماء بأهنم وقعوا يف كفٍر  جرأتكظهور 
وعلى إصدار الفتاوى والسيما !! لكنهم معذورون دون أن يكون لك شيخ أو مساع يف ذلك

املتعلقة باألمساء واألحكام، وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على نقص يف العلم أو نقص يف 
 :هما، قال بعض العلماءالورع، أو نقص يف كلي

األمانة والوديعة والوصية والفتيا ، : كان الصحابة والتابعون بإحسان يتدافعون أربعة أشياء )
 1(عهم ركان أسرعهم إىل الفتيا أقلهم علمًا، وأشدُّهم دفعًا هلا وتوقفًا عنها أو: وقال بعضهم 

بت عن الرسول صلى اهلل عليه وهو وإن مل يث( الفتيا أجرؤهم على النار علىفأجرأ الناس ) 
وسلم بسند صحيح إال أن معناه صحيٌح كما قرره العلماء ؛ إذ الفتوى توقيع عن رب العاملني 
جل جالله، وبقدر شرفها وفضلها، يكون وزرها وخطرها ملن يتوالها بغري علٍم، وقد سئل 

م على الفتيا أجرؤك" عن الذي جاء يف احلديث -رمحه اهلل تعاىل–اإلمام أمحد بن حنبل 
 .ُيْفِتي مبا مل يسمع: فقال " أجرؤكم على النار 

: قال عبد اهلل بن مسعود : ال أجيبك يف شيء ، مث قال : وجاءه رجل يسأله عن شيء فقال 
 ! إن كل َمن ُيفيت الناس يف كل ما َيستفتونه جملنون 

بل اليوم ما أفتيت يف كثري مما لو َحدَّْثَتِني به ق: َفَذَكْرُت ذلك للحاكم ، فقال : قال األعمش 
 2!.كنت ُأْفِتي به

                                                 
6/119قوت القلوب أليب طالب املكي  1  

[2/101إعالم املوقعني البن القيم : ]أنظر 2  
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وكان اخلوف من الفتوى عمومًا هو دأب الصاحلني من الصحابة رضي اهلل عنهم والعلماء 
 .األبرار

 :-رمحه اهلل تعاىل–قال أبو طالب املكي 

قد قبض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ألوف من صحابته كلهم علماء بالّله فقهاء عن )
لّله تعاىل أهل رضوان من اهلل تعاىل ومل ينصب نفسه إىل الفتيا وال محلت عنه األحكام ا

اذهب إىل األمري : والقضايا إال بضعة عشر رجاًل ، وكان ابن عمر إذا سئل عن الفتيا قال 
الذي تقّلد أمور الناس فضعها يف عنقه ، وروى ذلك عن أنس مث مجاعة من الصحابة والتابعني 

إن الذي يفيت الناس يف كل ما يستفتونه جملنون ، وكان : وكان ابن مسعود يقول  بإحسان ،
ابن عمر رضي اهلل عنهما يسأل عن عشر مسائل فيجيب عن مسألة ويسكت عن تسعة ، 
وكان ابن عباس على ضد ذلك كان يسئل عن عشرة فيجيب يف تسعة ويسكت عن واحدة 

سفيان الثوري : أدري ، منهم  يقولمن أن ، وكان من الفقهاء من يقول ال أدري أكثر 
رضي الّله عنهم ، وكانوا  بن احلرثومالك بن أنس وأمحد بن حنبل وفضيل بن عياض وبشر 

. يف جمالسهم جييبون عن بعض ويسكتون عن بعض ومل يكونوا جييبون يف كل ما ُيسألون عنه 
أدركت يف هذا املسجد مائة وعشرين من أصحاب : وروينا عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال 

ّد أن أخاه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما منهم من أحد يسأل عن حديث أو فتيا إال و
كفاه ذلك ، ويف لفظ آخر كانت املسألة تعرض على أحدهم فريدها إىل اآلخر ويردها اآلخر 
لآلخر حىت يرجع إىل الذي سئل عنها أول مرة ، وروي عن ابن مسعود وابن عمر وغريمها 

يل أمري أو مأمور أو متكّلف ، تفص: يفيت الناس إال ثالثة  أال اوقد روينا مسند من التابعني ،
كذلك كان األمراء يسئلون ويفتون  ،ذلك أن األمري هو الذي يتكلم يف علم الفتيا واألحكام

واملأمور الذي يأمره األمري بذلك فيقيمه مقامه ويستعني به لشغله بالرعية واملتكلف هو القاّص 
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الذي يتكلم يف القصص السالفة ويقص أخبار من مضى ألن ذلك ال حيتاج إليه يف احلال ومل 
 1(يندب إليه من العلوم وقد تدخله الزيادة والنقصان واالختالف ، فلذلك كره

 2(من أبغضين جعله اهلل مفتيا: )يقول -رمحه اهلل تعاىل–روى أبو نعيم أنه مسع أبا حنيفة و

مسعته يقول من أبضغين ) -وكان من أصحاب اإلمام أيب حنيفة-وقال خالد بن يزيد الزيات 
 :عنه حممد بن سليمان لوين قال وقال أبو حنيفة الفتيا ثالثجعله اهلل مفتيا روى 

: والثالث. من أفىت بغري علم وال قياس هلك وأهلك: والثاين. فمن أصاب خلص نفسه: األوىل
قيل أليب حنيفة عند ذلك هل ُعبدت الشمس : قال خالد. جاهل يريد العلم مل يعلم ومل يقس

 3( لفهم مث القياس على العلم أسأل اهلل التوفيق للحقإال باملقاييس قال غفر اهلل لك الفهم ا

وذكر أبو القاسم بن بشكوال يف كتابه الصلة يف تاريخ أئمة األندلس أن الشيخ حممد بن 
من : وكان يهاب الفتوى وخياف عاقبتها يف اآلخرة ويقول)عتاب القرطيب وكبري املفتني هبا 

وددت أين أجنو : واهبا وغبط باألجر عليها يقولحيسدين فيها جعله اهلل مفتيًا، وإذ رغب يف ث
 :منها كفافًا ال علي وال يل ويتمثل بقول الشاعر

 جنوت كفافًا ال علي وال ليا... متنوين األجر اجلزيل وليتين 

 4.( وكانت له اختياراٌت من أقاويل العلماء يأخذ هبا يف خاصة نفسه، ال يعدوا هبا إىل غريه

وأما إن كانت تتعلق باحلكم على الناس كالطالق وحنوه فكانوا أبعد هذا يف الفتوى عمومًا، 
 .وأبعد منها

                                                 
6/111قوت القلوب أليب طالب املكي 1  

29أخبار أيب حنيفة وأصحابه للقاضي حسني الصيمري ص  2  

110-6/119اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية أليب الوفاء القرشي  3  

29الصلة   ص : انظر 4  
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عجبت ممن يفيت يف مسائل الطالق حيفظ اقل من مئة الف  :قال أبو زرعة) :وقال ابن أيب حامت
 .1(حديث 

 :ويف الفروع البن مفلح املقدسي

ِلَيتَِّق اللََّه َعْبٌد  :يف اْلَمَساِئِل َواْلَجَواَباِت وقال قال اْلَمرُّوِذيُّ َأْنَكَر أبو عبداهلل على من َيَتَهجَُّم)
إلَّا َأنَُّه قد  ،وقال َعرََّضَها ِلَأْمٍر َعِظيٍم ،وقال َيَتَقلَُّد َأْمًرا َعِظيًما ،َوْلَيْنُظْر ما يقول فإنه َمْسُئوٌل

  .إْن َتَرْكَناُهْم َوكَّْلَناُهْم إَلى َغْيِر َسِديٍد :قال اْلَحَسُن ،َتِجيُء َضُروَرٌة

يَب وقال َشْيُخَنا َلا َيُجوُز اْسِتْفَتاٌء إلَّا ِممَّْن ُيْفِتي ِبِعْلٍم َوَعْدٍل َوَنَقَل ابن َمْنُصوٍر َلا َيْنَبِغي َأْن ُيِج
  2(اِق ِبَشْيٍءَلْست أفىت يف الطََّل َوَنَقَل حممد بن أيب َطاِهٍر عنه، ل ما يستفيتيف ك

امة عطية سامل يف احلرم النبوي وهو يقول مرارًا لكل من سأله عن قضايا وأدركت شيخنا العلَّ
إذهب إىل ! هناك لوحة معلقة أمام درسي مكتوب فيها ال أجيب عن مسائل الطالق: )الطالق

ولكنها كانت لوحة معلقة أمامه  ةومل يكن مّث( أال ترى اللوحة: احملاكم، ويقول له مداعبًا
خطورة اإلقدام على الفتيا إذا كانت تتعلق باحلكم على  لوحة معنوية ينبه فيها الشيخ طالبه

 .على الناس

فيه بأنه يعتذر عن فتاوى  ًاوكان الشيخ عبد القادر أرناؤوط يعلق يف بيته منشورًا مكتوب
بيته الكائن يف حممد أيب حسان الذي رآه معلقًا على مدخل  نقال عن الشيخ حسن. الطالق

 . حي امليدان بالقرب من جامع احلسن الشهري وسط دمشق

                                                 

 
1
 61/19سري أعالم النبالء  

 
2
 1/179 البن مفلحالفروع  
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وأخطر أنواع الفتيا ما كان يتعلق باألمساء واألحكام وإصدار أحكام وآراء تعسفية يترتب 
الصفوف، وقتل النفوس بعد إخراجها من اإلسالم والدين احلنيف، وسوق األمة إىل  عليها شّق

مزالق خطرة، وأنفاق مظلمٍة، فاإلقدام على مثل هذه الفتوى هي احلالقة، والسيما إذا كانت 
 !املسألة حمل اجتهاد ونظر، واخلالف فيها معقول ومعترب، واخلصم له دليٌل مستقر

من اختصاص اجملتهدين الذين هلم قدم صدق يف اإلسالم واملسلمني،  مث إن الفتوى يف النوازل
ج فيه كل من رأى نفسه أنه من أهل االجتهاد؛ بل الطريق إىل ذلك وليس االجتهاد مرتعًا يِل

كما نقل عنهم –قال بعض أهل العلم ! هو تزكية علماء عصره وإقرارهم له بأهليته لذلك
وال يعلم ذلك اجملدد إال بغلبة : )-66/111اوودصاحب عون املعبود يف شرح سنن أيب د

الظن ممن عاصره من العلماء بقرائن أحواله، واالنتفاع بعلمه؛ إذ اجملدد البد أن يكون عاملًا 
 (.بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة، ناصرًا للسنة، قامعًا للبدعة، وأن يعم علمه أهل زمانه

إال بعد اإلقرار هلم بذلك من  –حىت بعد التأهل – وقد كان دأب السلف أال ينتصبوا للفتوى
 : هم وعلماء عصرهم فهذا اإلمام مالك يقول يف سبب انتصابه للفتياخيقبل مشا

ليس كل من أحب أن جيلس يف املسجد للحديث والفتيا جلس، حىت يشاور فيه أهل )
جلست حىت وما الصالح والفضل وأهل اجلهة من املسجد، فإن رأوه لذلك أهاًل جلس، 

 .  شهد يل سبعون شيخًا من أهل العلم إين ملوضع لذلك

فبادر ابن القاسم فأفتاه فأقفل عليه مالك . جاء رجل يسأل مالكًا عن مسألة : قال ابن وهب 
ما افتيت حىت يكررها عليه ، ? جسرت على أن تفيت يا عبد الرمحن : كاملغضب وقال له 
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الزهري وربيعة : قال ? غضبه قيل له من سألت  فلما سكن.  سألت هل أنا للفتيا موضع
 1.( الرأي

ملا عزمت : )أنه قال -رمحه اهلل تعاىل–ونقل الذهيب يف تذكرة احلفاظ عن احلافظ ابن عساكر 
مىت أروى : الرياسة والتقدم، بل قلت على التحديث واهلل املطلع أين ما محلين على ذلك حّب

فاستخرت اهلل، واستأذنت أعيان ه صحائف؟ كل ما مسعت؟ وأي فائدة يف كوين أخلف
من أحق هبذا منك؟ فشرعت يف ذلك : شيوخي ورؤساء البلد، وطفت عليهم، فكلهم قالوا

 .2/6111( منذ ثالث وثالثني ومخس مائة

هال وأهل األهواء ظاهر بني من نصَّبه أهل العلم والفضل، وقدَّموه، وبني من اختذه اجُل وفرٌق
يفسد الدين والدنيا كما جاء  والثاين مضلٌّ ،فاألول تسلم به األديان وحتيا به األبدان ،2رئيسًا

ِإنَّ اللََّه اَل َيْقِبُض اْلِعْلَم اْنِتَزاًعا َيْنَتِزُعُه ِمَن اْلِعَباِد َوَلِكْن َيْقِبُض اْلِعْلَم :) يف احلديث الصحيح
اِلًما اتََّخَذ النَّاُس ُرُؤوًسا ُجهَّااًل َفُسِئُلوا َفَأْفَتْوا ِبَغْيِر ِعْلٍم ِبَقْبِض اْلُعَلَماِء َحتَّى ِإَذا َلْم ُيْبِق َع

 . متفق عليه( . َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا

رم من اجللوس يف حلقات العلم ومثافنة العلماء بالركب فتزكيهم ك تصفيق من ُحفال يغرنَّ
 .وليست بزين شنٌي

ذا العلم الذي تّدعيه؟ ومن اعترف لك بالعلم من زكاك هل: والسؤال الذي يطرح نفسه هو
بكالمك وخالفك، أرجو أن تسمي لنا  والفتيا يف النوازل من علماء عصرك؟ حىت يعتّد

                                                 
 6/59ترتيب املدارك وتقريب املسالك للقاضي عياض  1

 
وقد أشفقُت عليك حني ! كحال من زكُّوك ودافعوا عنك، بعد أن أصدر بعض العلماء عنك الفتوى املشهورة القاضية بأنك من الغالة2

ىت صار التلميذ هو الذي يزّكي فم! رأيت أن مجلة ممن وردت أمساؤهم يف القائمة املزكية لك هم من طالبك، وهو أمر يدعو إىل الضحك
 . شيخه؛ لعّل الطالب يسد مسد الشيخ عند فقده بعد رفع شأنه
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العلماء الذين زكوك، فنحن نعلم أن العامل ال يعرف إال عن طريق علماء عصره، ومعلوم أن 
: خالقنا جل وعال فقد زكى صفوة البشر فقال شرعهاديننا حمفوظ بسلسلة من التزكيات اليت 

، وهؤالء الرسل عليهم الصالة والسالم زكوا (اهلل يصطفي من املالئكة رساًل ومن الناس)
وإذ قال عيسي ابن مرمي للحواريني من أنصاري إىل : )حوارييهم وأصحاهبم  كما قال تعاىل

اْلُمَهاِجِريَن َواأَلنَصاِر َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم ِبِإْحَساٍن  َوالسَّاِبُقوَن اأَلوَُّلوَن ِمَن): وقوله تعاىل( اهلل
َك َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعدَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري َتْحَتَها اأَلْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا َذِل

  ،(اْلَفْوُز اْلَعِظيُم

لناس َقْرِني ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم ُثمَّ َيِجيُء َخْيُر ا))وقوله صلى اهلل عليه وسلم 
 (.1509: )أخرجه البخاري برقم(( َأْقَواٌم َتْسِبُق َشَهاَدُة َأَحِدِهْم َيِميَنُه َوَيِميُنُه َشَهاَدَتُه

ُكْم َأْنَفَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا ما َبَلَغ ُمدَّ َلا َتُسبُّوا َأْصَحاِبي فلوا َأنَّ َأَحَد))صلى اهلل عليه وسلم وقوله 
،  مث زكى أصحاب النيب صلى اهلل (1270: )أخرجه البخاري برقم(( َأَحِدِهْم وال َنِصيَفُه 

فهي سلسلة ال تنفصم عراها، وأمان من  ،....عليه وسلم الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم
ذا ما حاولوا التسلل يف صف هؤالء الصفوة الدخالء الذين ليسوا من أهل هذا الشأن، فإ

فقد ، !(مسوا لنا رجالكم: )اليت حفظت لنا هذا الدين وهي قوهلم اصطدموا بالصخرة السلفية
فلما َوَقَعْت اْلِفْتَنُة  ،مل َيُكوُنوا َيْسَأُلوَن عن اإلسناد: )أنه قالعن بن ِسرِييَن ساق مسلم بسنده 

َوُيْنَظُر إىل َأْهِل اْلِبَدِع فال  ،َفُيْنَظُر إىل َأْهِل السُّنَِّة َفُيْؤَخُذ َحِديُثُهْم ،َسمُّوا لنا ِرَجاَلُكْم :قالوا
 [6/65صحيح مسلم ( ]ُيْؤَخُذ َحِديُثُهْم

 الفتوى على واألهلية الصحيح واملنهج بالعلم، لك أقرُّوا الذين رجالك لنا سم :لك أقول وأنا
 اإلفك عليها ترمي اليت احلركة هذه كانت ؛إذصوفيًا كنت أنك بك فعهدنا النوازل؟ يف

 يد على إال التوحيد من عرفته ما تعرف ومل السلفي، املنهج إىل الصوماليني تدعوا والبهتان
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 مل فإن القبورية، شرك من وأخرجك لتوحيدإيل ا دعاك من تكفري هي فمقولتك علمائها،
 تزكيًة الفاقدين صفها إىل املتسللني من أنك فاعلم -وهيهات -السلفية إىل سندا لك أن تثبت

 وتكفريك هلم ليس بضائرهم، وإمنا هو من قبيل خمالفة منكر احلديث للثقة، وطعُن أهلها، من
أصاًل للعدل الثبت الذي صارت بأمانته وعدالته الركبان، وما هو إال من قبيل ما جاء  اجملروِح

 : بفكر اخلوارج، حيث قال لهيف نصيحة وهب بن منبه أليب مشَّر ذي خوالن املتأثر 

منك بالضاللة؟ فماذا أنت قائل هلل غدا حني يقفك اهلل ؟ ومن  تشهد على من هو خري)
شهدت عليه ، اهلل يشهد له باالميان ، وأنت تشهد عليه بالكفر ، واهلل يشهد له باهلدى ، 

 1(.دة اهللوأنت تشهد عليه بالضاللة ؟ فأين تقع إذا خالف رأيك أمر اهلل وشهادتك شها

                                                 
 :وهاك القصة بتمامها كما رواها املزِّي لعّلها تنفعك وتنفع أمثالك.16/651ج   للمّزي هتذيب الكمال 1
 :قال ، قيس بن داود أخربين:  قال ، صنعاء قاضي الرمحن عبد أبو الصنعاين يوسف بن هشام َحدََّثَنا) 

 منها دنوت فلما ، قريته أريد صنعاء من فخرجت:  قال ، خوالن ذو مشر أبو:  له يقال حضور من خوالن بيت أهل من صديق يل كان
 ءصنعا من رسول قدم:  فقال ، ذلك عن فسألته ، حزينا مهموما فوجدته فجئته خوالن ذي مشر أيب إىل ظهره يف خمتوما كتابا وجدت

 ذلك من وأشفقت ، جيدوه فلم ، وصنعاء قرييت من يلتمسه من رقيقي من معه فبعثت ، الرسول فضيعه كتابا إيل كتبوا يل أصدقاء أن فذكر
 .أقرئنيه:  فقلت ، فقرأه ففضه عليه أقدرك الذي هلل احلمد:  فقال. وجدته قد الكتاب فهذا:  قلت ،

 .الرقاب ضرب:  قال ؟ فيه فما:  قلت. سنك الستحدث إين:  فقال
 فيقول ، منبه بن وهب جنالس يل وأصحابا إين:  قلت ؟ تعرفهم أين من:  قال ؟ مالك زكاة يف حرورا أهل من ناس إليك كتبه لعله:  قلت

 فإذا فقرأته ، الكتاب إيل فدفع، االمة هلذه عرة فإهنم ، املخالف رأيهم يف يدخلوكم ال ، وراء احلر هؤالء غماراأل حداثاأل أيها احذروا:  لنا
 ال وحده اهلل بتقوى ونوصيك ، هو إال إله ال الذي اهلل إليك حنمد فإنا ، عليك سالم خوالن ذي مشر أيب إىل الرحيم الرمحن اهلل بسم:  فيه

 فإذا ، وشريعته نبيه سنة خالف من وخمالفة ، طاعة اهلل دين وإن ، اآلخرة يف وفوز وجناة الدنيا يف وهدى رشد اهلل دين فان ، له َشِريك
 عليك والسالم ، أوليائه ووالية اهلل والية بذلك تستحق حقه من عليك اهلل افترض ما - اهلل شاء إن - تؤدي أن فانظر هذا كتابنا جاءك
 .اهلل ورمحة
 بن وهب على أدخلك أن أفتحب:  قلت:  قال:  ؟ منك أقدم هو من قول وأترك قولك أتبع فكيف:  قال، عنهم أهناك فإين:  له فقلت
 .نعم:  قال ؟ خربهم وخيربك قوله تسمع حىت منبه

 قال - حممد بن عروة قبل من اليمن على واٍل عوف بن ومسعود منبه بن وهب على أدخلته حىت غدونا مث ، صنعاء إىل معي ونزل فنزلت
 جلسائه من نفرا وهب عند فوجدنا قال - هوازن بن بكر بن سعد من ، هلم والؤنا السعدي عطية ابن حممد بن عروة هو:  املديين ابن علي

 ؟ يذكرها أفال:  قالوا. اهلل َعبد أيب إىل حاجة وله حضور أهل من خوالن ذو مشر أبو هذا:  فقلت ؟ الشيخ هذا من:  بعضهم يل:  فقال ،
 يل فقال ، الكالم من وجنب فهرج ؟ خوالن ذا يا حاجتك ما:  وهب َوَقال ، القوم فقام، أمره بعض يف يستشريه أن يريد حاجة إهنا:  قلت

 ؟شيخك عن رعبِّ:  وهب
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 أهل من نفر له عرض أنه فأخربين ، بسريرته أعلم واهلل ، علمنا فيما الصالح وأهل القرآن أهل من خوالن ذا إن ، اهلل عبد أبا يا نعم:  فقلت
 فأدها مواضعها يف يضعوهنا ال الهنم ، اهلل وبني بينك فيما عنك جتزي ال االمراء إىل تؤديها اليت زكاتك:  له فقالوا ، حروراء أهل من صنعاء

 يل ذكر ولقد ، كالمي من له أشفى اهلل َعبد أبا يا كالمك أن ورأيت، احلدود ونقيم املسلمني فقراء يف نقسمها مواضعها يف نضعها فإنا إلينا
 حروريًا الكرب بعد تكون أن أتريد خوالن ذا يا:  وهب له فقال، رفيقه مع هبا ويبعث دوابه على فرق مئة للواحد الثمرة إليهم يؤدي أنه

 تشهد وأنت ، باالميان له يشهد اهلل ، عليه شهدت ومن ؟ اهلل يقفك حني غدا هلل قائل أنت فماذا ؟ بالضاللة منك خري هو من على تشهد
 .اهلل شهادة وشهادتك اهلل أمر رأيك خالف إذا تقع فأين ؟ بالضاللة عليه تشهد وأنت ، باهلدى له يشهد واهلل ، بالكفر عليه

  إهنم:  لوهب َوَقال ، خوالن ذو ذلك عند فتكلم ؟ لك يقولون ماذا خوالن ذا يا أخربين
 الصدقة يف قوهلم فأما ، الكاذبة حمنتهم هذه ، صدقت:  وهب له فقال له إال أستغفر وال ، رأيهم يرى من على إال أتصدق ال أن يأمرونين

 تركتها هي وال أطعمتها هي فال ربطتها هرة يف النار دخلت اليمن أهل من امرأة أن ذكر وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن بلغين قد فإنه
 يف يقول واهلل ؟ هرة أو ، جوع من يطعمه أن من اهلل إىل أحب شيئا به يشرك وال ويوحده اهلل يعبد ممن أفإنسان ، األرض خشاش من تأكل
 يوما ربنا من خناف إنا شكورا وال جزاء منكم نريد ال اهلل لوجه نطعمكم إمنا وأسريا ويتيما مسكينا حبه على الطعام ويطعمون) :كتابه

 سعيهم وكان) بلغ حىت( اليوم ذلك شر اهلل فوقاهم) عليهم اهلل لغضب معصيته أهل على غضوبا عسريا يوما:  يقول( قمطريرا عبوسا
 .اجلنة يف النعيم من بذلك هلم أعد ما نعت من يفرغ أن وتعاىل تبارك كاد ما:  وهب قال مث( مشكورا

 رهبم حبمد يسبحون واملالئكة( )عسق حم) سورة يف يقول تعاىل واهلل ؟ املالئكة من خري أهم ، رأيهم يرى ملن إال يستغفر ال:  قوهلم وأما
 يسبقونه ال: ) قال تعاىل اهلل الن به أمروا حىت ليفعلوا وال ذلك على ليقدروا املالئكة كانت ما باهلل أقسم وأنا( االرض يف ملن ويستغفرون

 حوله ومن العرش حيملون الذين: ) قال، الكربى( حم) يف وفسرت( عسق حم) سورة يف اآلية هذه أثبتت وأنه،( يعملون بأمره وهم بالقول
 .اآليات...( آمنوا للذين ويستغفرون به ويؤمنون رهبم حبمد يسبحون

 أحد أظهر وما ، حاالهتم شر على اهلل فرقها إال قط مجاعة للخوارج كانت ما فواهلل ، االسالم صدر أدركت قد إين خوالن ذا يا ترى أال
 ، األرض لفسدت رأيهم من اخلوارج اهلل أمكن ولو ، اخلوارج من قط رجل على االمة اجتمعت وما ، عنقه اهلل ضرب إال قوله منهم

 يف كانوا كما اجلبال برؤس يستعينون الناس يعود حىت جاهلية االسالم أمر لعاد وإذن ، احلرام اهلل بيت عن احلج وقطع ، السبل وقطعت
 من أكثر منهم رجل كل ومع ، باخلالفة نفسه إىل يدعو وهو إال رجل منهم ليس رجال عشرين أو عشرة من أكثر لقام وإذن ، اجلاهلية
 ال ، وماله وأهله ودمه ودينه نفسه على خائفا املؤمن الرجل يصبح حىت بالكفر بعض على بعضهم ويشهد بعضا بعضهم يقاتل آالف عشرة
 على قلوهبم بني وألف فجمعهم ، هلم النظر فأحسن االمة هلذه نظر ، ورمحته وعلمه حبكمه اهلل أن غري ، يكون من مع أو يسلك أين يدري
 عن به وقاتل ، سبلهم به وأمن فرقتهم به ومجع ، ذراريهم وعورات عوراهتم به وستر ، دماءهم به اهلل فحقن ، اخلوارج من ليس واحد رجل
 .هبا رمحهم اهلل من رمحة ، ظاملهم به وجاهد ، مظلومهم به وأنصف ، حدودهم به وأقام ، عدوهم املسلمني بيضة
 تعاىل اهلل َوَقال( هتتدون) بلغ حىت( مجيعا اهلل حببل واعتصموا) ،( العاملني) إىل( ببعض بعضهم الناس اهلل دفع ولوال: ) كتابه يف تعاىل اهلل قال
 .نصروا مؤمنني كانوا فلو اآلية هذه من هم فأين (االشهاد) إىل( آمنوا والذين رسلنا لننصر إنا: )

 يف واحدة مرة ولو غلبوا اهلل جند كانوا فلو ،( الغالبون هلم جندنا وإن املنصورون هلم أهنم املرسلني لعبادنا كلمتنا سبقت ولقد) َوَقال
 .االسالم

 .نصروا مؤمنني كانوا فلو( املؤمنني نصر) بلغ حىت( قومهم إىل رسال قبلك من أرسلنا ولقد) تعاىل اهلل َوَقال
 منهم الحد كان هل ، هذا من هم فأين( شيئا يب يشركون ال) بلغ حىت( ليستخلفنهم الصاحلات وعملوا منكم آمنوا الذين اهلل وعد: ) َوَقال
 ودين باهلدى رسوله أرسل الذي هو: ) تعاىل اهلل قال وقد ، نظر وال مجاعة وال خليفة بغري اخلطاب بن ُعَمر يوم من االسالم إىل أخرب قط

 رأي خالف ومن ، عدوهم على والنصر والتمكني الظهور من وعدهم ما لالسالم أنفذ قد اهلل أن أشهد وأنا( كله الدين على ليظهره احلق
 .مجاعتهم
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حفظه اهلل – حممد عبد أمل الفاضل على الساحة السلفية إال جبوارك لشيخنا ُتطلهذا ومل 
، وقرابتك منه حيث خرجت من حتت عبائته، واغترفت بعضًا من شهرته اليت عمت -تعاىل

 .!ومنه خرجت اآلفاق، وهذا أقوى طريق موصول لك بالسلفية، فعن طريقه أتيت،

أن الشيخ جرحك على وحنمد اهلل تبارك وتعاىل  ،للسلفية تربأ منك عدوٌّ ا تبني له أنكفلمَّ
 ! سند لك بعد ذلك إىل السلفية فأيُّ ،حمذرًا منك ومن غلوك، فانقطع السند من هذه اجلهة

ولوال هذا اإلسناد املوصول لقال من شاء ما شاء، ولدخل يف هذا الدين كل أفاك أثيم يف 
أن احلق معه، وليس بشرط أن يأخذ اإلذن  جةلناس إىل ما يريد حبمست جماهد أو عليم، ودعا ا

قال يل عباد بن : من العلماء، ولذلك روى عبد اهلل ابن أمحد بسنده عن موسى بن داود قال
يا أبا عبداهلل، إن : قدم علينا شريك بن عبداهلل منذ حنو مخسني سنة، قال فقلت له: العوام

ثين بنحو من عشرة أحاديث يف هذا فحّد: هذه األحاديث، قالعندنا قوما من املعتزلة ينكرون 

                                                                                                                                                 

 نوحا اهلل نيب وسع ما ، وفرائضه وسننه ، االسالم لشرائع االقرار وأهل القبلة وأهل التوحيد أهل من خوالن ذا يا يسعك أال:  وهب َوَقال
 وخليله اهلل نيب وسع ما منهم يسعك أوال( 6( )تشعرون) بلغ حىت( االرذلون واتبعك لك أنؤمن) قومه له قال إذ ، والكفار االصنام عبدة من

 من عيسى وسع ما خوالن ذا يا يسعك أوال ،(رحيم غفور) بلغ حىت( االصنام نعبد أن وبين واجنبين: ) قال إذ ، االصنام عبدة من إبراهيم
 .اهلل دون من إهلا اختذوه الذين الكفار

 عبادك فإهنم تعذهبم إن: ) يعين ، بعدهم ومن املؤمنون به ليقتدي القيامة يوم إىل عيسى وقول ، إبراهيم وقول ، نوح قول رضي قد اهلل إن
 واعلم ، ورأيهم أنبيائه وقول اهلل بكتاب يقتد مل إذا يقتدي فيمن ورأيهم اهلل أنبياء قول خيالفون وال( احلكيم العزيز أنت فإنك هلم تغفر وإن
، احلروراء قول إىل وعدت اهلل كتاب تركت إن اهلل عند غدا عليك وحجة لك نصيحيت وقبلت قويل مسعت إن لك رمحة علي دخولك أن

 اهلل من امللك فإن ، عليه ومجعهم االمة هذه أمر اهلل واله من إىل فأدها ، املفروضة زكاتك انظر:  وهب فقال ؟ تأمرين فما:  خوالن ذو قال
 برئت االمر وايل إىل املفروضة الزكاة أديت فإذا ، منه ينزعه أن أحد يقدر مل اهلل ملكه فمن ، يشاء ممن وينزعه يشاء من يؤتيه ، وبيده وحده
 نزلت أين أشهد:  فقال:  خوالن ذو فقام، ضافك إن وضيف ، احلاجة أهل من وجريانك ومواليك أرحامك به فصل فضل كان فإن ، منها
هتذيب الكمال للمزي : بتمامها أنظر انتهت القصة( مات حىت يسريا إال خوالن ذو يلبث فلم،قلت ما وصدقت ، احلرورية رأي عن
16/650-651.  
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 ،أما حنن فقد أخذنا ديننا عن التابعني عن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )وقال
 1(.فهم عمن أخذوا

أخذوها عن اجملامع  وعلماؤناوحنن يف مسألة االنتخابات الربملانية أخذناها عن علمائنا، 
واملشهود هلم بالديانة والصالح واتباع  ،لدى األمةوعن هيئة كبار العلماء املوثوقني  ،العلمية

 الكتاب والسنة، وأنت عمن أخذت كالمك يف هذه املسألة؟

  :فقال بالعلم بعضًا من عالمات العامل املتحقق-رمحه اهلل تعاىل–اإلمام الشاطيب ن وقد بّي

 :تتفق مع ما تقدم وإن خالفتها ىف النظر وهى ثالث وللعامل املتحقق بالعلم أمارات وعالمات)

العمل مباعلم حىت يكون قوله مطابقا لفعله فإن كان خمالفا له فليس بأهل ألن يؤخذ : إحداها
 . عنه وال أن يقتدى به ىف علم

أن يكون ممن رباه الشيوخ ىف ذلك العلم ألخذه عنهم ومالزمته هلم فهو اجلدير بأن  :والثانية
 .اتصفوا به من ذلك وهكذا كان شأن السلف الصاحل يتصف مبا

 فأول ذلك مالزمة الصحابة رضى اهلل عنهم لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأخذهم بأقواله

وأفعاله واعتمادهم على ما يرد منه كائنا ما كان وعلى أي وجه صدر فهم فهموا مغزى ما 
يعارض واحلكمة الىت ال ينكسر قانوهنا وال  حىت علموا وتيقنوا أنه احلق الذى ال أوالأراد به 

حيوم النقص حول محى كماهلا وإمنا ذلك بكثرة املالزمة وشدة املثابرة وتأمل قصة عمر بن 
اخلطاب ىف صلح احلديبية حيث قال يا رسول اهلل ألسنا على حق وهم على باطل قال بلى 

فيم نعطى الدنية يف ديننا ونرجع وملا قال أليس قتالنا ىف اجلنة وقتالهم ىف النار قال بلى قال ف
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حيكم اهلل بيننا وبينهم قال يا ابن اخلطاب إىن رسول اهلل ومل يضيعىن اهلل أبدا فانطلق عمر ومل 
يصرب متغيظا فأتى أبا بكر فقال له مثل ذلك فقال أبو بكر إنه رسول اهلل ومل يضيعه اهلل أبدا 

يه وسلم بالفتح فأرسل إىل عمر فأقرأه إياه فقال قال فنزل القرآن على رسول اهلل صلى اهلل عل
 .يا رسول اهلل أو فتح هو قال نعم فطابت نفسه ورجع

فهذا من فوائد املالزمة واالنقياد للعلماء والصرب عليهم ىف مواطن اإلشكال حىت الح الربهان 
 : للعيان وفيه قال سهل بن حنيف يوم صفني

يتىن يوم أىب جندل ولو أىن أستطيع أن أرد أمر رسول اهلل أيها الناس اهتموا رأيكم واهلل لقد رأ
 صلى اهلل عليه وسلم لرددته أخرجه البخاري وإمنا قال ذلك ملا عرض هلم فيه من اإلشكال

وإمنا نزلت سورة الفتح بعد ما خالطهم احلزن والكآبة لشدة اإلشكال عليهم والتباس األمر 
آن فزال اإلشكال وااللتباس، وصار مثل ذلك ولكنهم سلموا وتركوا رأيهم حىت نزل القر

أصال ملن بعدهم فالتزم التابعون ىف الصحابة سريهتم مع النىب صلى اهلل عليه وسلم حىت فقهوا 
 .ونالوا ذروة الكمال ىف العلوم الشرعية

وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك ال جتد عاملا اشتهر ىف الناس األخذ عنه إال وله قدوة 
للسنة إال وهو مفارق هلذا  ًاخمالف ًاوقلما وجدت فرقة زائغة وال أحد، نه مبثل ذلكاشتهر ىف قر

 . الوصف

وهبذا الوجه وقع التشنيع على ابن حزم الظاهرى وأنه مل يالزم األخذ عن الشيوخ وال تأدب 
 . بآداهبم وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كاألئمة األربعة وأشباههم

االقتداء مبن أخذ عنه والتأدب بأدبه كما علمت من اقتداء الصحابة بالنىب صلى اهلل  :والثالثة
عليه وسلم واقتداء التابعني بالصحابة وهكذا ىف كل قرن وهبذا الوصف امتاز مالك عن 
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أضرابه أعىن بشدة اإلتصاف به وإال فاجلميع ممن يهتدى به ىف الدين كذلك كانوا ولكن 
ة ىف هذا املعىن فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها ألن ترك مالكا اشتهر باملبالغ

 1( االقتداء دليل على أمر حدث عند التارك أصله اتباع اهلوي

حيجمون عن حكم كثري مما اختلف  ،وإذا كان هؤالء العلماء الذين سبق ذكرهم وهم من هم
وحتشر ما بالك ترفع عقريتك فيه من العلم، بل ومن مسائل الطالق اليت يراها الناس هينًة، ف

لو عرض بعضها على عمر جلمع هلا أهل بدر، وال هتاب من اجملامع ويف كل مسألٍة، أنفك 
بل حكمت  -مع ما يف ذلك من الغرور والطيش–فحسب  اطأهتعلى ختمل تتجرأ  يتالعلمية ال

وعدم املعرفة مبا عرفَته أنت واقتبسته من  ،باجلهلعليهم بوقوعهم يف الكفر مع االعذار هلم 
 .قدوتك أيب قتادة

فإذا  كان السلف الصاحل من الصحابة والتابعني كرهوا التسرع يف الفتوى ووّد كل واحد 
منهم أن يغنيه إياها غريه، فلم مل يسعك ما وسعهم وتقحم نفسك فيما مل تتأهل له وال تكاد؟ 

 ؟هذا ومن هم سلفك يف منهجك

وينقضي العجب حني يعرف اإلنسان حقيقة شيوخك يف هذه الشذوذات، وأن اجلامع 
عصرهم، وكذا  وجمتهدىاملشترك بينهم هو اهلجوم على الكتب وعدم االلتفات إىل علماء 

 ،!عدم الرجوع إليهم إال إذا وافقوهم

رغم –التكفري فشيخك املقدسي ملا مل جيد أحدًا من العلماء املعاصرين يوافقه يف شذوذاته يف 
بأن التكفري الذي يشدو به فؤاده هو  عىواّد، اعترف -شرًا من الغايل أيب قتادة أنه أخّف
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نتيجة لقراءته املتفحصة الكاملة لكتب أئمة دعوة التوحيد، كما يف االستجواب الصحفي مع 
 .املنشور عرب االنترنت" لقاء من خلف القضبان" "نداء االسالم"

فقد حاول هدم ما تعارف عليه أهل  ،ادة فاق األول يف هذا اجلانبقت أبووشيخك الثاين 
العلم من أخذ العلم من أفواه العلماء، وقّعد تقعيدات غريبة أّدت به إىل ذم من يأخذ العلم من 
أفواه العلماء؛ وأثىن على من أخذه من الصحف والكتب مباشرة مدعيًا أنه أفضل فقال يف 

إن العلماء على الدوام رفضوا اسم العلم أن : قوهلم: ) 129-121صـ( اجلهاد واالجتهاد)
يلتصق بفرد أو مجاعة أخذت علمها من مصدر البيان مباشرة، بل البد من أفواه العلماء، 
واجللوس على الركب أمامهم، وهذا دليل على أن تواصل العلم عن طريق الرجال مشافهة وال 

 .شيء غري ذلك

يدة عن موضوع البحث، ألن هذا القول هو يف البداية حجة وقوهلم هذا ال يعدوا أن يكون ح
 .تراثية، واخلصومة حوهلا وعليها، واإلختالف يدور حول حجية التراث والتاريخ

واألمر اآلخر هو أن هذا الذي قيل ُوجد يف السنة ما ينقضه ويبدده، خاصة حني يصبح 
أن جمرى اهلدى على حمياهم،  ويصري لكل طائفة رجااًل تتخذهم الطائفة قدوة وأئمة، وتزعم

 (األول ومنبع النور 

ومل يكتف بذلك بل ذهب بعيدًا إىل أن السنة تدل على أن من أخذ العلم من الكتب أفضل 
والسنة اليت مدحت العودة إىل الورق دون النظر إىل : ) ممن أخذه من أفواه العلماء فقال

سنة هي قوله صلى اهلل عليه وسلم الشخوص واملثل هي القاطعة حلجة هذا الفريق، هذه ال
وكيف ال يؤمنون وهم : املالئكة، قال: أي اخللق أعجب إليكم إميانًا؟ قالوا: )ألصحابه يومًا

: فقال. حنن: وكيف ال يؤمنون وهم يأتيهم الوحي؟ قالوا: قال . األنبياء: عند رهبم؟ قالوا
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قوم يأتون من بعدكم : ؟ قالفمن يا رسول اهلل: وكيف ال تؤمنون وأنا بني أظهركم؟ قالوا
 ((جيدون صحفًا يؤمنون هبا

 ((جيدون الورق املعلق، فيعملون مبا فيه، فهؤالء أفضل أهل اإلميان إميانًا: ))ويف لفظ آخر

فاحلديث بوضوحه ميدح أخذ العلم عن طريق الورق املعلق، بل جعل هؤالء القوم هم أعظم 
وهذا يدل على أن العصمة عند اختالف الزمان الناس أجرًا، وأفضل أهل اإلميان إميانًا، 

وسقوط النماذج الفاسدة احلاملة السم العلم والعلماء زورًا وهبتانًا، هو العودة إىل الورق، ولن 
قول فالن وعالن، ورأي زيد وعمرو، فإنه ال يعدل أحد عن ( كذا)يضر هؤالء املتمردون 

رض فاسٍد كما قال ابن تيمية، وهذا الطرق الشرعية إىل البدعية إال جلهل أو عجز أو غ
هو الذي مينع زلة العامل  -وهو طريق شرعي–الطريق وهو أخذ العلم عن طريق الورق املعلق 

أهـ نفس املصدر ونفس (من أن تقفر إىل ذهن التابع فتستقر حتت اسم العصمة والدين
 .الصفحة

أو توقعهم  العلماء اليت َيزلُّ هباسباب األالعلماء أمجعوا على أن من أهم ! سبحان اهلل ما أجهله
من أفواه العلماء، وهذا يقول إن العصمة يف العلم القراءة يف الكتب دون أخذ : يف الزلل

 !العزوف عن أخذ العلم عن أفواه العلماء والعكوف على قراءة الورق املعلق

: وقال، (119/رقم()6/71)فه احلافظ البزار يف مسندههبذه الزيادة ضعَّوهذا احلديث 
 ،(7/611)الصواب فيه أنَّه مرسل، وكذا احلافظ ابن حجر يف إحتاف اخلرية

بلفظ آخر ( 121رقم )وذكره فيها أيضًا،  فهوضعَّ( 127رقم )قد ذكره األلباين يف ضعيفته و
 .، فراجعهضعيف جدًا: فقال

 .موضوع هبذا اللفظ: وقال( 129رقم 0وذكر بعض ألفاظه يف ضعيفته 
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وإمنا يصح من هذا احلديث والذي قبله بعضه، وهو يف حديث (:"1/605) وقال الشيخ فيها
تغدينا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن : أيب مجعة رضي اهلل عنه قال

نعم قوم يكونون : يا رسول اهلل أحد منا خري منا؟ أسلمنا وجاهدنا معك، قال: اجلراح فقال
 (601/  2)وأمحد ( 101/  1)رواه الدارمي . وينمن بعدكم يؤمنون يب ومل ير

د إسنادي أمحد إسناد الدارمي وأمح: وأقول. وصححه ووافقه الذهيب( 15/  2)واحلاكم 
ص " )تدريب الراوي " وقد عزاه هلؤالء الثالثة السيوطي يف . صحيح إن شاء اهلل تعاىل

 .اهـ" بلفظ آخر، وهو سهو منه رمحه اهلل ( 650

 

وكل  ،بن حزم لفقده هذا الشرط املتفق عليه بني العلماءعلى وسبق ذكر تشنيع العلماء 
 !.أخطائه وزالته مندرجة حتت هذا السبب

الذين يستفتح كتاباته بتقدمياهتم، ويفتخر هبم وبشذوذاهتم فُحق أن  مشاخيهفمن كان هؤالء 
ما أحوجك إىل أن تأخذ : )الرجاءيقال له كما قال العالمة عبد اهلل بن املبارك ملن اهتمه با

 .1/176رواه اسحاق بن راهويه يف مسنده( سبورة فتجالس العلماء

 :-رمحه اهلل تعاىل–قال عبد اللَِّه بن أمحد 

سالت أيب عن الرَُّجِل َيُكوُن ِعْنَدُه اْلُكُتُب اْلُمَصنََّفُة فيها َقْوُل رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم )
َوالتَّاِبِعنَي َوَلْيَس ِللرَُّجِل َبَصٌر ِباْلَحِديِث الضَِّعيِف اْلَمْتُروِك َوَلا االسناد اْلَقِويِّ من  َوالصََّحاَبِة
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الضَِّعيِف َفَيُجوُز ان َيْعَمَل ِبَما َشاَء َوَيَتَخيَُّر منها فيفىت ِبِه َوَيْعَمُل ِبِه قال َلا َيْعَمُل حىت َيْسَأَل ما 
 1.( ُكوُن َيْعَمُل على امر َصِحيٍح يسال عن ذلك اهل اْلِعْلِمُيْؤَخُذ ِبِه منها َفَي
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 سمجة سفسطة  : الوقفة السابعة
 

قال الكاتب يف الفرق بني حكم مجاعة االعتصام بالكتاب والسنة، وحكم العلماء الذين 
فهو الفارق بني الطائفة وبني غريها من الطوائف وأما : )لم هذه املسألةت عنهم ِعَذأَخ

 حق الطائفة، والظّن باملانع املكفِّر يف علم باملانع بعد قيام املقتضي لدىعدم ال: شديد باختصار
يف حق غريها ممن مل أحكم عليه، واحلكم يدور مع الظّن، وال اعتبار لألقل واألكثر 

 .أهـ(والشخصيات االعتبارية إذا ظهر الدليل

يف حني  ،-حسب زعمه– لتكفري يف حّقهافلم جيد مانعًا جلماعة االعتصام بعد قيام موجب ا
مع العلم بأن كال الطائفتني ال يعرفهما  املانع يف حق العلماء الكبار واجملامع العلمية،ب ظنَّأنه 

ن له مزيد ، حىت يقال إنه تبيَّالبّتة الكاتب، ومل حيصل أن ناقش مجاعة االعتصام يف هذا األمر
بني مجاعة االعتصام وبني  فليس مثة فرق جوهريٌّ !علم يف حق الطائفة، أو أقام احلجة عليها

أن الظن فرٌع عن العلم، وحيث أنكرنا علمه  عاه الكاتب، ومعلوٌمغريها، سوى الظن الذي اّد
  .؛ بل هو حمض اهلوى والتشفي، ننكر استناد ظنه املزعوم إىل علم وبرهانبكل هذه الطوائف

عمومًا، أما إن كانت منقولة ورضي هبا الناقل األقوال املتشاهبة يكون حكمها واحدًا و
عذر املنقول بأن ُي-ثانيًا،  فالتفريق بينهما يف احلكم؛  لناقلأواًل ول عنه واعتمدها فهي للمنقول

سفسطة عجيبة مل نر هلا  -وال يعذر الناقل وهو األقل علمًا ،عنه وهو األعلم يف هذه احلالة
قال  ،التناقض والعجز واجلهل علىدل يف أفضل أحواله وهو تفريق بني املتماثالت وي ،مثياًل
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من عمد إىل التفريق بني املتماثلني أو مدح الشيء وذم ما هو : )-رمحه اهلل تعاىل–ابن تيمية 
 1( من جنسه أو أوىل باملدح منه أو بالعكس أصابه مثل هذا التناقض والعجز واجلهل

عن فهم تفصيالت العلماء،  فما رأيك لو  لعجزكوكالمك يوحي بأنه ليس عندك أي فقه، 
، فألزمته بأنه يبيح احلرام وحتليل احلرام كفُر، ومل تذكر أن لالضطرار قال عامل جيوز أكل امليتة

 .هذه اإلباحة مقيدة باالضطرار

 جييدون إال اإلمجال والتعميم ، وال حيسنون التفريق والتفصيل،بعض الناس ال  أنوعذري لك 
 :سألة حمددة أجاب بأعم منها فإذا قيل له ما حكم من أكل ميتة مضطرا قالفإذا سئل عن م

من استباح أكل امليتة أو أجازه لغريه كفر ألنه  -مع أن املسألة منصوص عليها يف القرآن -
 .أحل حمرما بنص القرآن

من أجاز دخول الربملان لدفع مفسدة أو جلب مصلحة  -من أمثالك -ومثل ذلك من يكفر
د االضطرار الذي قيد به اجمليزون أفال تبصر عينك قّي ،ضطرار حبجة أنه أباح الكفر باهللعند اال

  .إجازهتم هلذه املسألة أم إنه ال فرق عندك بني االضرار واالختيار

  :قال ابن القيم يف نونيته

 االطالق واالمجال دون بيان  فعليك بالتفصيل والتمييز فالـــ

 .اآلراء واألذهان كل زمان  الـــ قد أفسدا هذا الوجود وخبطا
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 فروق  مؤثرة: الوقفة الثامنة
 

يف حديثك عن الدميقراطية تكلفت يف التدليل على كفريتها مبدأ ووسيلة ناقاًل كالمك حرفيا 
إضافًة إىل كونه -الشيخ أبيض، وهذا الكالم  عليهعن الغايل أيب قتادة دون عزو إليه كما نبه 

مبادئ )هروب من حمل النزاع إىل حمل الوفاق، وخلط بني املتفق يف حكمه وهي  -مسروقًا
فذكرك بعض القواعد اليت يقوم عليها ( وسائل الدميقراطية)واملختلف فيه وهي ( الدميقراطية

األمة املطلق يف تبين أي نظام تراه مناسبًا سيادة األمة اليت تعىن حق : النظام الدميقراطي كقاعدة
حيادية الدولة جتاه العقائد واألديان ال حمل له من اإلعراب، : وافق الشرع أو خالف، وقاعدة

ايب يف اجلامعة بأن مبادئ الدميقراطية لَّس ُطفأنا أؤمن وأعتقد بل وُأدرِّ ،ألنه حتصيل حاصل
 : ذكرهتما، وآخرين مل تذكرمها ومها وفلسفتها مناقضة لإلسالم يف األصلني الذين

أن أساس االختيار يف النظم الدميقراطية يعتمد على األكثرية، فالفائز بأكثرية األصوات  :األول
، بغض النظر عن أهليته، ومعلوم أن األكثرية ليست امليزان الشرعي للحكم  هو املرشح

ة يف القرآن حمل ذم يف كثري ؛ بل  جاءت األكثرياالصحيح يف كل األوقات حىت يعتمد عليه
: األنعام]{ َوإن ُتِطْع َأْكَثَر َمن ِفي اأَلْرِض ُيِضلَُّوَك َعن َسِبيِل اللََِّه}: من اآليات، قال تعاىل

: ، وقال تعاىل[601: يوسف]{ َوَما َأْكَثُر النََّاِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِننَي}: ، وقال أيضًا[661
: ، وقال[121: البقرة]{ َعَلى النََّاِس َوَلِكنََّ َأْكَثَر النََّاِس ال َيْشُكُروَنإنََّ اللَََّه َلُذو َفْضٍل }
 [.617: األعراف]{ َوَلِكنََّ َأْكَثَر النََّاِس ال َيْعَلُموَن}

حديث أيب  كما دل عليه لألتقى هلل واألصلح للناس، النظام اإلسالمي يكون االختيار فيه بينما
إذا ُضيَِّعْت اْلَأَماَنُة َفاْنَتِظْر السَّاَعَة، : ))لنيب صلى اهلل عليه وسلم قالُهَرْيَرَة رضي اهلل عنه عن ا
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 أخرجه البخاري(( إذا ُوسَِّد اْلَأْمُر إىل َغْيِر َأْهِلِه َفاْنَتِظْر السَّاَعَة: َكْيَف ِإَضاَعُتَها؟ قال: قال
 1.والواليةأهـأي أسندت اإلمارة : رمحه اهلل تعاىل -قال ابن اجلوزي .(59: )برقم

من قلد رجال عمال على عصابة وهو جيد يف تلك العصابة : ))وقوله صلى اهلل عليه وسلم
  .2(( أرضى منه فقد خان اهلل وخان رسوله وخان املؤمنني

من ويل من أمر املسلمني شيئًا فوىل رجاًل ملودة أو قرابة بينهما فقد : )وقال عمر رضي اهلل عنه
 3(. لمنيخان اهلل ورسوله واملس

واعتماد األكثرية هو املعتمد لدى أهل الدميقراطية فيما يتعلق بالترشيح واالختيار، أو يتعلق 
بالدستور والتشريع، فما اختارته تلك األكثرية هو الشرع النافذ، وإن كان أباحة حمّرم، أو 

 .اسقاط واجٍب، وحينئذ تنتهك سيادة الشريعة اإلهلية مبعول األكثرية

املوضوعة من أجل الدنيا فقط، وال شأن  الدميقراطية من األنظمة السياسية العلمانية أن :الثاين
هلا باآلخرة وال تلتفت إليها أصاًل، واعترافها حبق إميان الشخص بالدين واآلخرة، ليس احترامًا 
للدين وال اعترافًا باآلخرة، وإمنا هو احترام للشخص الذي يؤمن هبذا؛ وعليه فال فرق عندها 

ني كل الديانات الباطلة والدين الصحيح؛ يف حني أن النظام اإلسالمي يراعي الدين والدنيا ب
اليت جاءت -جعل حفظ الدين أول الضرورات اخلمسة معًا؛ بل ويقدم الدين على الدنيا؛ إذ 

وهذه حقيقة املصلحة  ،هوبقية الضرورات تبٌع لوأمهها،  -الشريعة اإلسالمية للحفاظ عليها

                                                 
1/217غريب احلديث 1  

(7011: )رواه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني برقم 2  

60-9السياسة الشرعية البن تيمية صـ 3  
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حقيقة املصلحة : )رمحه اهلل تعاىل -السعدي  العالمة ، قالاليت تصلح هلا أحوال العبادالشرعية 
 . 1(هي اليت تصلح هبا أحوال العباد، وتستقيم هبا أمورهم الدينية والدنيوية

 ، فقال(الدين والدنيا) ومل يفصل عامل االجتماع ابن خلدون يف معاجلة السياسة واحلكم بينهما
واخلالفة هي محل الكافة على مقتضى النظر الشرعي يف مصاحلهم األخروية : )رمحه اهلل تعاىل

والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إىل اعتبارها مبصاحل اآلخرة، 
 . 2(فهي يف احلقيقة خالفة عن صاحب الشرع يف حراسة الدين وسياسة الدنيا به

: البقرة]{ َوإْذ َقاَل َربََُّك ِلْلَمالِئَكِة إنَِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة}: قول اهلل تعاىلويف تفسري 
تعقيب ذكر خلق األرض مث السماوات بذكر : )رمحه اهلل تعاىل -قال ابن عاشور [ 10

إرادته تعاىل جعل اخلليفة دلياًل على أن جعل اخلليفة كان أول األحوال على األرض بعد 
فاخلليفة آدم وخلفيته قيامه بتنفيذ مراد اهلل تعاىل من تعمري األرض باإلهلام أو ... لقهاخ

بالوحي، وتلقني ذريته مراد اهلل من هذا العامل األرضي، ومما يشمله هذا التصرف تصرف آدم 
بسنِّ النظام ألهله وأهاليهم على حسب وفرة عددهم واتساع تصرفاهتم، فكانت اآلية من هذا 

ه إمياًء إىل حاجة البشر إلقامة خليفة؛ لتنفيذ الفصل بني الناس يف منازعاهتم، إذ ال يستقيم الوج
نظام جيمع البشر دون ذلك، وقد بعث اهلل الرسل، وبيَّن الشرائع، فرمبا اجتمعت الرسالة 
واخلالفة، ورمبا انفصلتا، حبسب ما أراد اهلل من شرائعه، إىل أن جاء اإلسالم فجمع الرسالة 
واخلالفة؛ ألن دين اإلسالم غاية مراد اهلل تعاىل من الشرائع، وهو الشريعة اخلامتة؛ وألن امتزاج 

َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رََُّسوٍل إالََّ ِلُيَطاَع ِبإْذِن }: الدين وامللك هو أكمل مظاهر اخلطتني، قال تعاىل
نيب عليه الصالة والسالم على ، وهلذا أمجع أصحاب رسول اهلل بعد وفاة ال[12: النساء]{ اللََِّه

                                                 
1
 383تفسري السعدي صـ  

 
2
 131مقدمة ابن خلدون صـ 
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إقامة اخلليفة؛ حلفظ نظام األمة، وتنفيذ الشريعة، ومل ينازع يف ذلك أحد من اخلاصة وال من 
العامة إال الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبني هلم اهلدى من جفاة األعراب ودعاة 

 .1(الفتنة

ذلك بني املسلمني، وتقريرك هلذا هو هذا يف احلكم عليها كفسلسفة ومبادئ، وال جدال يف 
فنحن  ،مثل تقرير حرمة امليتة السابقة الذكر، فكما أننا متفقون على حرمة امليتة عند االختيار

لكن الشأن يف تعاطي وسائلها عند  ،الدميقراطيةعلى حرمة اعتقاد مبادئ كذلك متفقون 
 .االضطرار وهذا قدر زائد على احلكم األصلي

 :جهتنيالغلط من  ليكع دخل ويف نظري

ليس يف كتاب  ،مشاخيكعدم التحصيل العلمي، فكل ما ذكرته أو باألحرى نقلته عن  :األول
وال يف سنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم وال من كالم الصحابة رضوان اهلل  ،اهلل جل وعال

وأفهامكم واستنتاجاتكم وتوليدكم الكالم من الكالم ليس ! عليهم، بل هو فهمكم أنتم
 .دلياًل

وحماربتها للعقل  ،إن الدميقراطية نشأت عن مترد الشعوب الغربية على اجلمود الكنسي :الثاين
ونسبة هذا إىل الديانة النصرانية، فنتج عن ذلك مترد على هذه الديانة،  ،والتجارب العلمية

واستقالل وكره للدين من الشعوب الغربية عمومًا، فحّكمت  ،وتقديس للعقل يف الغرب
عقوهلا؛ بل جعلته إهلًا يتحاكمون إليه، فأعطوا ألنفسهم حق التشريع يف غياب الدين، فأسسوا 

 .الغرب موطن تأسيس الدميقراطية واقعهذا ! أهل التشريعبومسوا أهله عة نظام الربملانات املشرِّ

                                                 

 
1
 6/199تفسري التحرير والتنوير  
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وإذا نظرنا إىل العامل اإلسالمي فكل هذه األمور منتفية يف البالد اإلسالمية، فأهلها مسلمون 
بعون يف هذا اجلانب ويف مجيع يؤمنون باهلل وبكتابه وبسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، ويّت

سوهنا، بل ال يعبدون إال اهلل فال يعبدون عقوهلم وال يقّد ،ارك وتعاىلعقائدهم شرع اهلل تب
 .تبارك وتعاىل

بقي اجلانب السياسي من حيث اختيار اإلمام ونوابه، ومن ميثل الشعوب يف بعض املصاحل يف 
 :هذه اجملالس إخل، فكيف يصل املسلمون إىل ذلك؟ أمامنا خياران

 .االنتخاب املباشر للمترشح ليكون ممثاًل االختيار على مسلك الغرب وهو :األول

 .يكون مشرِّعًا ونائبًا برملانيًا: فعند الغرب

يكون نائبًا يف رفع املصاحل واملطالبة باحلقوق، وهذا ال خيالف فيه أحٌد معترب؛ : وعند املسلمني
 .ألن درء املفسدة وجلب املصلحة من القواعد اليت ال خيتلف فيها إثنان

الُعرفاء، ونظام النقباء،  :ار على مسلك الشريعة يف االختيار، ففي ديننا احلنيفاالختي :الثاين
ونظام الشورى احملصور يف عدد معني من أجل اختيار اخلليفة، وهذا ثابت يف النصوص 

وقوله تعاىل يف صفات املؤمنني ( وشاورهم يف األمر: )الشرعية كتابًا وسنة كقوله تعاىل
الشورى معلومة  طبيقات النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه يف، وت(وأمرهم شورى بينهم)

 .وأثرها يف صاحل األمة معروف أيضًا

ومحاية  وبتأييد ،فعل الظلم والظلمةببقي إذًا االشارة إىل أن املسلمني احنرفوا عن هذا املسلك 
بني ، ألهنم يلبون هلم مصاحلهم، وليس من مصاحلهم أن يكون الظلمة من الكفار هلؤالء

املسلمني تراحم ومتاسك، فإذا كان املسلك اإلسالمي يف السياسة ممكنًا فيجب السعي له، 
ن، وإذا مل ميكن ورأى بعض املسلمني االستفادة من مسلك الغرب يف االختيار لرفع وهو املتعيَّ
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ألهنا حتقيق للمصلحة ودرء  ؛ذلك يفاملصاحل واملطالبة حبقوقهم هبذه الطريقة فال غضاضة 
عى على واّد( االحنراف عن مسلك الشريعة يف السياسة)مفسدة،  فمن استغل هذه النقطة لل

له هذا اخللط الذي وقع فيه بسبب  نيبّيحيتاج إىل أن  ،املسلمني حكامًا وحمكومني الكفر
 .عالقة ذهنية وربط بني أمور ال رابط بينها

رمحه –عمل، قال ابن تيمية والوجوب والتحرمي مشروط بالتمكن من العلم، والقدرة على ال
 ،واحلجة على العباد امنا تقوم بشيئني بشرط التمكن من العلم مبا أنزل اهلل: )-اهلل تعاىل

  .والقدرة على العمل به

واذا انقطع العلم  ،فال أمر عليه وال هني ،أو العاجز عن العمل ،ما العاجز عن العلم كاجملنونأف
كان ذلك يف حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله  ،أو حصل العجز عن بعضه ،ببعض الدين

 ،وهذه أوقات الفترات ،أو عجز عن مجيعه كاجملنون مثال ،كمن انقطع عن العلم جبميع الدين
أو جمموعهما كان بيانه ملا جاء به الرسول  ،فاذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو األمراء

ومعلوم أن الرسول ال يبلغ اال ما أمكن  ،فشيئًا مبنزلة بيان الرسول ملا بعث به شيئًا فشيئًا شيئًا
ن تطاع فأمر مبا يستطاع، أذا أردت إومل تأت الشريعة مجلة كما يقال  ،علمه والعمل به

كما أن الداخل يف  ،ال ما أمكن علمه والعمل بهإفكذلك اجملدد لدينه واحمليي لسنته ال يبلغ 
 ن يلقن مجيع شرائعه ويؤمر هبا كلها أال ميكن حني دخوله االسالم 

ن يؤمر جبميع الدين أول األمر أوكذلك التائب من الذنوب واملتعلم واملسترشد ال ميكن يف 
ذا إو ،عليه يف هذه احلال ذا مل يطقه مل يكن واجبًاإو ،نه ال يطيق ذلكإف ؛ويذكر له مجيع العلم

بل يعفو عن األمر والنهي مبا ال  ؛ن يوجبه مجيعه ابتداءأاألمري مل يكن للعامل و مل يكن واجبًا
وال  ،كما عفى الرسول عما عفى عنه إىل وقت بيانه ،ميكن علمه وعمله إىل وقت االمكان
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ألن الوجوب والتحرمي مشروط  ؛وترك األمر بالواجبات ،قرار احملرماتإيكون ذلك من باب 
 1( نه نافعإر هذا األصل فء هذا الشرط فتدبَّوقد فرضنا انتفا ،بامكان العلم والعمل

الذين حكمت عليهم  على املسلمني ابن تيمية هذه القاعدة اليت قرَّرها شيخ اإلسالمق طبِّلُنف
  .والردة بالكفر

وأهنا تعطى خصائص الرب للمخلوق  ،هل هم يعلمون أن الدميقراطية كفٌر :العلم:أوال 
 .د الدخول فيه دون ضرورة شرعيةن  ردة يف حق من علم بذلك وتعمَّوفتك

يف  هل املسلمون لديهم قدرة يف إقامة دولة إسالمية باملسالك الشرعية :القدرة:ثانيا 
  ؟أوضاعهم وظروفهم احلالية

ال يستطيعون إنشاء دولة  يف هذا الزمان املسلمنيأن  -والعلم عند اهلل–يرى أبو العباس املدين 
بته وخصوصًا يف حالة التفرق والتكفري الذي سبَّعلى الطريقة اإلسالمية اليت أسلفناها،  إسالمية

 .حاليًا هذه اجلماعات الغالية اليت تأثرت هبا، فهم غري قادرين على هذا العمل

وعند انقطاع الدين أو بعضه أو العجز عن العمل كان على املبلغ والعامل أال يأمر وال يوجب 
 .مراعاة ذلك كله كما يقول ابن تيمية أو حيرم إال بعد

التفريق بني مقامي االختيار واالضطرار،  -رمحه اهلل تعاىل–ويفهم من كالم الشيخ السعدي 
أن اهلل يدفع عن املؤمنني بأسباب كثرية ، قد : ومنها : )ففي حديثه عن فوائد قصة شعيب قال

نهم بسبب قبيلتهم ، وأهل وطنهم ورمبا دفع ع. يعلمون بعضها ، وقد ال يعلمون شيئا منها 
وأن هذه الروابط اليت حيصل . الكفار ، كما دفع اهلل عن شعيب ، رجم قومه ، بسبب رهطه 

هبا الدفع عن اإلسالم واملسلمني ، ال بأس بالسعي فيها ، بل رمبا تعني ذلك ، ألن اإلصالح 
                                                 

10-10/59جمموع الفتاوى  1  



WWW.Halgan.net 

104 

 

الذين حتت والية  فعلى هذا ، لو سعى املسلمون. مطلوب ، على حسب القدرة واإلمكان 
الكفار ، وعملوا على جعل الوالية مجهورية ، يتمكن فيها األفراد والشعوب من حقوقهم 
الدينية والدنيوية ، لكان أوىل من استسالمهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية ، 

لمني ، نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمس. وحترص على إبادهتا ، وجعلهم عملة وخدما هلم 
ولكن لعدم إمكان هذه املرتبة ، فاملرتبة اليت فيها دفع ووقاية للدين . وهم احلكام ، فهو املتعني

 1.(والدنيا مقدمة ، واهلل أعلم 

إن "ففي حال االختيار والقدرة صّرح الشيخ بوجوب إنشاء نظاٍم سياسي إسالمي يف قوله 
ولكن يف حال االضطرار والعجز " تعنيأمكن أن تكون الدولة للمسلمني وهم احلكام فهو امل

فيشرع للمسلم أن ينتقل للمرتبة اليت تليها، وهي النظام اجلمهوري ، فربط الشيخ مشروعية 
بعدم القدرة واإلمكان على بناء  -املخالف يف أصله للسياسة الشرعية–النظام اجلمهوري 

 .السياسة الشرعية األصلية

نتخابات هو أنك مل تفهم حقيقة الدميقراطية وسبب وقوعك يف االضطراب يف مسألة اال
والفرق بني مبادئها ووسائلها، ومل يكن لديك حجة يف تكفري القائلني باالستفادة من وسائلها 

 . عند االضطرار وهذا أصل وقوعك يف التناقضات اليت مل تستطع اخلروج منها

فهو مبىن على أصل ال بد من  وأما تكفري قائل هذا القول: )-رمحه اهلل تعاىل–قال ابن تيمية 
فإنه بسبب عدم ضبطه اضطربت األمة اضطرابا كثريا يف تكفري أهل البدع  ؛التنبيه عليه

وصار كثري  ،يف سلب االميان عن أهل الفجور والكبائر وحديثًا واألهواء، كما اضطربوا قدميًا
 هو ضالٌل يعتقدون اعتقادًامن أهل البدع مثل اخلوارج والروافض والقدرية واجلهمية واملمثلة 

، فيصري فيهم شوب قوي من أهل الكتاب يف يرونه هو احلق ويرون كفر من خالفهم يف ذلك
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اليت ال تفهم " املقالة"ولعل أكثر هؤالء املكفرين يكفر ب كفرهم باحلق وظلمهم للخلق 
  .حقيقتها وال تعرف حجتها

أو  ،اعتقاد أهل السنة واجلماعة كما جيب ال يعرفون أقواٌم ،زاء هؤالء املكفرين بالباطلإوب
وال ينهون  ،بل يكتمونه ؛نونه للناسوما عرفوه منه قد ال يبيِّ ،يعرفون بعضه وجيهلون بعضه

بل لعلهم يذمون  ؛وال يذمون أهل البدع ويعاقبوهنم ،عن البدع املخالفة للكتاب والسنة
بني ما دل عليه الكتاب والسنة  مطلقا ال يفرقون فيه الكالم يف السنة وأصول الدين ذمًا

 ون اجلميع على مذاهبهم املختلفة كما يقّرأو يقّر ،وما يقوله أهل البدعة والفرقة ،واالمجاع
وهذه الطريقة قد تغلب على كثري من  ،العلماء يف مواضع االجتهاد اليت يسوغ فيها النزاع

 على كثري من أهل األهواء املرجئة وبعض املتفقهة واملتصوفة واملتفلسفة كما تغلب األوىل
 1(.والكالم وكال هاتني الطريقتني منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة

انتخاب مشّرعني، حيّلون : )وأما حديثك املنقول عن حقيقة عملية االنتخابات الربملانية وأنه
وحيرمون، حيّسنون ويقّبحون، فاالنتخابات يف األصل ليست ملعرفة من سيحكم ويقود، 

 ....هي تأليه أشخاص للتشريعولكن 

إنين أقبل هبذا الرجل مشّرعا حيّل وحيّرم يل، : أن يذهب املرء ليقول: فاالنتخابات الربملانية
مع أن هذا الربملاين له سلطات أخرى تتبع هذه الوظيفة، وهذا املرء الربملاين قبل أن يدخل 

 .يف االنتخابات مع غريه جاء هلذا املكان ليشرع للناس دينهم

ولذلك فانتخاب مسلم يف الربملان ال يغري احلقيقة الوصفية بأنه اختاذ آهلة مشرعني من دون 
 .اهلل
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 .أن االنتخابات الربملانية عمل كفري يضاد اهلل يف حقه يف التشريع: واحلق

فمن شاركهم يف هذه العملية بعد املعرفة فهو مثلهم، ومن أجاز املشاركة فقد أجاز ما 
 61-8أهـ صـ(واإلشراكحقيقته الكفر 

 

 :هذا الكالم فيه خلط وإيهام وتعميم ملا حقه التفصيل

هذا يف أصل العملية ...( تأليه أشخاص للتشريع: )فتقريرك بأن العملية االنتخابية هي
الدميقراطية عند أهلها، لكنها غري الزمة لكل أحٍد؛ إذ ليس كل من ينتخب أحدًا ينتخبه 

مي، فتأليه أشخاص للتشريع من مبادئ الدميقراطية الكفرية وما من لتأليهه يف التحليل والتحر
مسلم يؤمن بتلك املبادئ، فاجمليز هلذه العملية ال ينتخب لتأليه أشخاص للتشريع وال يذهب 

لعلماء لرمي  -والعياذ باهلل–، فهذا ...إنين أقبل هبذا الرجل مشّرعا حيّل وحيّرم يل: فيقول
اطل، ولكنه ينتخبه ليبطل هذا التشريع املخالف للدين حسب خاصة واملسلمني عامة بالب

 . استطاعته، أو تغيري منكره أو ختفيفه

فإجازة اجمليزين لدخول الربملانات إجازٌة له على هذه الصفة، ال الصفة املذكورة يف النص 
ازوا هذه العملية على غري ما أقّروا به إلزاٌم مبا مل ُيقّروا به؛ ألهنم إمنا أج هلماملنقول، فإلزامك 

بصفة مقيدة ال مطلقًة، وبالتايل فال جيوز إلغاء هذا التقييد واحلكم عليهم حبكم اإلقرار املطلق 
 .ملبادئ الدميقراطية

 .أن االنتخابات الربملانية عمل كفري يضاد اهلل يف حقه يف التشريع: احلق)وأما القول بأن 
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ثلهم، ومن أجاز املشاركة فقد أجاز ما حقيقته فمن شاركهم يف هذه العملية بعد املعرفة فهو م
 (الكفر واإلشراك

 ةاملقدمة األوىل بأن االنتخابات الربملانية عمل كفري يضاد اهلل يف حقه يف التشريع، صحيحف
يف حق أهلها واملؤمنني بذلك كمبدأ، لكن ليس كل من شارك يف االنتخابات الربملانية وقع يف 

لصفة السابقة وبالشروط اليت وضعها العلماء مل يقع يف كفٍر عمل كفريٍّ، فاملشارك له با
أصاًل، بل جاهد على قدر طاقته لنفع اإلسالم وهو مأجور على قدر نيته إن شاء اهلل، فبطلت 

فمن شاركهم يف هذه العملية بعد املعرفة فهو مثلهم، ومن : )النتيجة اليت استنتجتها بالقول
 (ه الكفر واإلشراكأجاز املشاركة فقد أجاز ما حقيقت

وببساطة شديدة يقول لك اخلصم فمن شاركهم يف هذه العملية على الصفة املقيدة املذكورة 
سابقًا فليس مثلهم، ومن أجاز املشاركة هبذه الصفة املقيدة فلم جيز ما حقيقته الكفر واإلشراك 

 .أصاًل

فادة من تلك اآللية بقصد وأما وسائلها وآلياهتا االنتخابية فشأهنا أهون، وعليه فإن االست
 .اإلصالح أو دفع مفسدة أكرب، فهي حمل خالف بني العلماء

 واحتكار للحق، وثالٍث م هلا دون شطط يف القولما بني جميز هلا بالشروط السابقة، ومانع حمرِّ
مطعون بالشذوذ قلَّ فهمه، فجار يف اخلصومة وكّفر خمالفيه يف هذه املسألة، وإىل هذا املعىن 
أشار الشيخ األستاذ الدكتور ناصر العمر، يف سياق حديثه عن تباين اآلراء حول فتوى الشيخ 

 : يف الدستور املصري، فقال عبدالرمحن بن ناصر الرباك حفظه اهللالعالمة 

يخنا العالمة عبدالرمحن بن ناصر الرباك حفظه اهلل هذه األيام األخرية من مث صدرت فتوى ش)
شهر اهلل احملرم يف التصويت على مسودة الدستور املصري، فتباينت حوهلا اآلراء، بني موافق 
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مؤيد يعرف قدرها ويدرك أبعادها، وآخر ناقد نقدا مهذبًا قد عرف قدر املسألة وموضعها من 
 أجره، وثالث قل فقهه فجار وجعل املصوت له كاملشرع شريعة خمالفة االجتهاد، فعلى اهلل

ومن العجيب أن يف هؤالء  !لشريعة النيب عليه الصالة والسالم، راضيا مبناقضة حكم اهلل
أصحاب اجتاهات متناقضة، بعضهم دأب على منابذة احلكام والتسرع يف إطالق أمساء 

على خالفهم دأهبم مماألة احلكام يف احلالل ، وآخرون األحكام على العلماء فمن دوهنم
واحلرام، والتماس األعذار واملخارج هلم من شىت االتفاقيات الدولية واملواثيق املناقضة للشريعة 

فلما طرح ويل األمر مرسي املسودة انقلبوا على قواعدهم وطفقوا يهيجون العامة ! كسيداو
 أهـ(!خوانعلى عصيان ويل األمر فجورًا يف اخلصومة مع اإل

 

فاجمليزون لذلك إذًا ال يرون تالزمًا بني الرضا بالدميقراطية الكفرية، وبني املشاركة فيها 
أن االستفادة من تلك اآلليات ليس من الرضا بفلسفة الدميقراطية لتخفيف شّرها؛ بل يرون 

وهذا ما عّز عليك فهمه؛ إذ ! بدستورها، وال إجازًة ملبادئ الدميقراطية الكفريةرضا وال 
خلطت بقصد أو بغري قصد بني األمرين، وهو لعمري من شؤم العزوف عن اعتماد أقوال 
العلماء املعتربين الذين شهد هلم املسلمون بالديانة، وتلقوا أقواهلم بالقبول والطمأنينة، واالتكاء 

 !التناقضات اليت مل تستطع اخلروج منها ما أوقعك يف وهوسفهاء اجملاهيل، راء العلى آ

اإلقرار أو الرضا مببادئ الدميقراطية بني وإلبطال شبهة التالزم بني التصويت أو املشاركة و
األستاذ  ال الشيخق، ملبادئ الدميقراطية الكفرية، وأن التصويت حمرم الستلزامه االقرار والرضا

يف تأييده لفتوى العاّلمة الرّباك الذي أفىت بأن التصويت بالدستور املصري  العمر ناصر الدكتور
 :اجلديد بنعم قد يكون واجبًا أو جائزًا، قال ما نّصه
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 .ملخصها أن التصويت حمرم للزوم اإلقرار أو الرضا له شبهٌة)

أيَّا كان االختيار وكشفها باختصار يف بيان أن املشاركة أنواع منها ما يكون رضا بالتشريع 
وإقرارًا له ومنها ما اليكون كذلك، فجعل كل تعامل مع منكر رضا أو إقرارًا له جمرد دعوى، 
يظهر فسادها إذا اعتربهتا يف منكرات أخرى، نظِّرها كما نظرها بعض أهل العلم باملشاركة 

أو ختفيفه وبني يف دخول مخَّارة فيجب أن يفرق بني من دخلها إلزالة املنكر الذي بداخلها 
من دخلها ليشرب أو يفجر والتسوية بني هذين من أبني الظلم، بل لو شارك يف منافسة 

 .إلدارة املبىن وهو يعلن أنه سيحوله إىل مطعم فعمله مربور

أما سكوته أو إحجامه أو مقاطعته لشؤون البد فيها من وقوع أحد حمظورين وله بدفع  
سكوت لإلقرار والرضا أقرب فإن قلت أنا أعلن رفضي أحدمها يد فهو معترب كفعله بل ال

لالثنني مع علمي بأنه مؤثر يف نتيجة االنتخاب فكذلك املشارك يعلن خمالفته لالثنني لكنه دفع 
باألخف ضررا استجابة ملقاصد الشريعة وعمال بقاعدهتا يف املصاحل واملفاسد، وكما مل يلزم 

ِكر الذي يعلن أنه إمنا يريد مبشاركته ختفيف املنكر، وإاّل الرضا املقاطع فال يلزم امُلشاِرك املْن
 .كان كل عمل على تقليل املنكر رضا باملنكر األدىن وهذا خالف الواقع وما يقرره الفقهاء

وهذا يف املشاركة بالعملية الدميقراطية يشمل املشاركة يف الترشح بغرض إقامة الشرع، و 
املشاركة يف الدفع باألخف ضررًا مع اجلهر باإلنكار املشاركة يف ترشيح من يقيم الشرع و

 .على خمالفاته

  

يف العملية الدميقراطية مشاركة يف التشريع أو رضا مببدأ   فالذي يزعم أن املشاركة بالترشح
التشريع املخالف لشرع اهلل يغالط واقع املشارك الذي ُيعلن أن الغرض من مشاركته إقامة 
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لك خطته وذلك برناجمه الذي حياول فرضه ال يرضى بسواه بل شرع اهلل، وهو يعلن أن ت
 .سيعارضه

وللمخالف أن يعكس القضية ويقول إحجامك إباحة أو رضى أو إقرار لالثنني أو من 
فإن كان عذرك العجز عن اإلزالة  يظفر ولو كنت منكرًا حقًا ال ادعاء لَصدَّق القوَل عمٌل؛

 .كما هو عذر املشارك فليس لك عذر يف ترك السعي للتخفيف من املنكر فذلك مقدور لك
الداخل مشاركًا يف املنكر ولو دخل إلنكار التشريع املخالف  والقصد بيان غلط من عّد 

يف عد الداخل  حلكم اهلل أو ختفيفه، واملغالطة يف هذا عند من تصورها أقبح من املغالطة
-والداخل لسوق مقرًا لكل منكر فيه واملشارك يف منرب عام  !مخارًة من أجل اإلنكار شاربًا

 !كذلك والداخل مدينة كذلك والعامل يف مؤسسة كذلك وهلم جرا -كمنابر االنترنت مثاًل

وأما الذي يزعم أن املصوت لألخف ضررا تصويته له رضا مبنكرات برناجمه الذي   
وقريب من هذا اختيارك ! م وهو يعلن اإلنكار عليه حيث خالف الشرع، فال يسلَّاختاره

وجهادك ! الصالة بني اثنني أحدمها أخف بدعة من اآلخر فال يقتضي ذلك رضاك ببدعته
خلف اإلمام الظامل أو الفاجر أو املبتدع ال يلزم منه رضا مبا هو عليه من الباطل أو مشاركة له 

 .فيه

حب برنامج أقل مفسدة حيتمل اختيارك له لرضاك بربناجمه وهذا منكر نعم ترجيح صا 
وحيتمل اختيارك له دفعا ملفسدة أعظم فإن كنت تصرح هبذا وتعلنه وتنكر على املختار خمالفته 
انتفى احتمال الرضا وإن مل يظهر ذلك منك وجب االستفصال منك لالحتمال، ال 

تمل ألسوأ حمامله، وهلذا كانت جل فتاوى أكابر االعتساف باالدعاء على النيات وصرف احمل
الراسخني من أهل العلم وفقهاء الشريعة مسوغة للمشاركة يف العملية الدميقراطية لتخفيف 

 .أهـ( .منكرها أو إزالته، ومل يروا أن من الزم ذلك رضا هبا
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  :وانظر بقية البحث املمتع يف هذا الرابط

http://www.almoslim.net/node/175435 

فتكفريك جلماعة االعتصام مبين على مجلة من املغالطات املتومهة أو املقصودة ألمر ما، فهو 
 :مبين على األمور التالية

  أوال هو مبين على القطع حبرمة املشاركة السياسية يف الربملانات بعد اجلزم بصحة قول
 .احملرمني بدخول الربملانات

  مبجرد إجازهتم وقعوا يف  -حسب زعمك–فيه إلزام اجمليزين لدخول الربملانات بأهنم مث
ساووا بني حكم اهلل وأحكام البشر حني أخضعوا )نواقض عقدية رهيبة منها أهنم 

 .9صـ(.اجلميع لسلطة الطاغوت وهو الدستور
  ناقض آخر وفيه أهنم مل يكتفوا مبساواة حكم اهلل مع أحكام البشر، وإمنا تعدوا إىل

 .9صـ( اختذوا آهلة مشرعني من دون اهلل)وهو أهنم 
  أعطوا القوانني الكفرية ) وهو مبين آيضًا على إلصاق جرمية أخرى عليهم وهي أهنم

 .9صـ( مصدر قوة

سبحانك هذا هبتان عظيم، وتقّول على املسلمني بغري علم، وافتراٌء عليهم مبا مل يعتقدوه البتة 
 :اًل، وهدم هذه املغالطات وااللزامات الباطلة ال حيتاج إىل كبري عناءومل يطرأ يف باهلم أص

بوجود اخلالف  املبين باجلزم حبرمة املشاركة السياسية يف الربملانات منتقٌض فاالفتراض األول
العكس وهو اجلواز بوخصمك مل يسلم لك اجلزم حبرمة املشاركة، بل جزم  ،املعترب يف ذلك

 .بالشروط السابقة
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وهو إلزامهم بأهنم مبجرد إجازهتم لذلك ساووا بني حكم اهلل وحكم  :االفتراض الثاينأما 
: البشر، فهذا افتراء عليهم، فمىت رأيت مسلمًا على ظهر البسيطة ممن يرون اجلواز وهو يقول

إن كان لديك بينة هلذا فأت هبا إن كنت من ! إنين أساوي بني حكم اهلل وحكم البشر
 : بح كالمك دعوى بغري دليلالصادقني، وإال أص

 والدعاوى ما مل تقيموا عليها     بينات أبناءها أدعياء

أن هذا الشخص اجمليز أو الداخل يف الربملان ما فعل ذلك إال  ؛ إذبل البينة على عكس ذلك 
 .عالء حكم اهلل يف داخل قبة الربملان، وإبطال حكم البشر ما وجد إىل ذلك سبياًلإل

واالفتراء ال عالقة له بدخول الربملان؛ إذ أن من ساوى بني حكم اهلل وحكم  مث إن هذا الزعم
البشر فقد وقع يف ناقض من نواقض اإلسالم املتفق عليه مبجرد هذا االعتقاد، سواء أباح 

 اط تالزمبليس له ارتفهذا الناقض  وسواء دخل أم مل يدخل، دخول الربملان أو مل يبحه،
 . شاركة السياسية يف الربملاناتباملسألة اخلالفية وهي امل

أن تكون : )وكيف تلزمهم هبذا الناقض واجمليزون يصرحون بأن من أهم شروط اجلواز
املشاركة خالصة لوجه اهلل تعاىل، إلعالء كلمة اهلل تعاىل ورفع الظلم والطغيان، وإهناء احلكم 

 1( بغري ما أنزل اهلل يف حدود الطاقة والوسع

 .ساووا بني حكم اهلل وحكم البشرهم : وأنت تقول

اختذوا آهلة مشرعني من )أن املسلمني عند اختيارهم النواب على املبين  واالفتراض الثالث
فباطل كسابقه؛ألنه وصف للشعب مبا ليس فيه، وال جيوز لك شرعًا أن  9صـ( دون اهلل

                                                 
 .هـ6211، شعبان 100الشيخ ناصر العمر جملة البيان العدد 1
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؛ بل !ن دون اهللتنعت املسلمني بأهنم يعبدون نواهبم يف جملس الشعب ويتخذوهنم أربابا م
 .اختاروا مسلمني إلبطال التشريع من دون اهلل تعاىل

وهبذا يتضح للقارئ أن البحث ليس يف جمّرد الترشح والتصويت وانتقاء فرد من : )وأما قولك
ية االنتخابية الربملانية وما يتبع ذلك من املراسيم الكفرية أعين لبني اجملتمع وإمنا يف حقيقة العم

 .انون الوضعي وحنو ذلك على الوجه احلديثالقسم على الق

 . 65صـ.( أما القول بأنين أكّفر مبجرد التصويت والترشح فهو هتويل ليس وراءه حتصيل

أرحتنا بكالمك عن شرعية التصويت والترشح وانتقاء فرد من اجملتمع،  كأنعلى  احلمد هلل ف
فإىل أين  ،فرد من اجملمتع إذا أجزت التصويت والترشح وانتقاء :ووه لكين أسألك سؤااًل

إىل اجللوس يف بيته، أو الذهاب إىل السوق، أم أ؟ ىوإىل أين ينتق ،ت لهصوَّح وإىل أين ُيرّشُي
  ؟إىل الدخول إىل الربملان

جتزئة للعملية الدميقراطية مبا  ذافه ،أو الذهاب إىل السوق ،إىل اجللوس يف بيته :إن قلت
  .خيرجها من حقيقتها املركبة

الكفرية  قلت إىل الدخول يف الربملانات أوليس ذلك من حقيقة العملية االنتخابية الربملانية وإن
 .؟!، وإال فأوضح لنا الوجه الذي أحبتهبرمتها

ية االنتخابية الربملانية وما يتبع ذلك من املراسيم لوأما قولك بأن البحث يف حقيقة العم 
 .الكفرية أعين القسم على القانون الوضعي

بشرط أن ال يتضمن  ذلك ، وإمنا أجازولصريحالعلماء أيضًا ليس حبثهم يف هذا الكفر فا
حمظورًا من حنو القسم الصريح على احترام الدستور أو إلتزامه، فإن كان يف الربملان دخوهلم 
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ذلك البد منه ألجل املشاركة ففي املعاريض عند املضايق مندوحة عن احللف الكاذب، وهلا 
ذا املقام، وقد يتيسر االستثناء الصريح يف اجمللس نفسه كما فعله ويفعله كثري وجه يف مثل ه

 !من النواب يف الكويت ومصر إبان الثورة

 ره أيضًا؟إذًا ماذا تقول فيمن التحق هبذه العملية وحتاشى هذه الكفريات اليت ذكرهتا هل تكفِّ

ا كانت اإلجابة بنعم فعلى وهل الوقوع يف الكفريات الزم لكل من دخل هذه العملية؟ وإذ
 أي وجه قلت والبحث ليس يف جمّرد الترشح والتصويت وانتقاء فرد من بني اجملتمع؟

والغريب أنك هبذا القول خالفت حىت أصول اخلوارج املعاصرين الذين مل يروا بأسًا بالدخول 
فهذا  ،ربحتت األنظمة الكفرية وبقاء أفرادهم يف جيوش الدول الكافرة بقصد دفع مضرة أك

ر بناًء على تبنيه فكر التكفري الشامل الذي انعكس على تكفري رئيسهم شكري مصطفى قد قّر
 أن األجهزة احلكومية ومؤسساهتا رجٌس -حسب زعمهم–كل مؤسسات الدول الكفرية 

ففي النص الكامل ! حىت ولو كان ذلك سببه خدمة اإلسالم ،جيب على املسلمني اجتنابه
–فاحنراف اجلماعات إىل اكتساب املراكز الكبرية يف بالد الكفر : )ألقوال شكري مصطفى

 1(.عن الدعوة هو أول ختلٍّ -باسم خدمة اإلسالم

أما : )فقال! من إجازة هذا الكفر اضطرارًا جلماعته لدفع مفسدة أعظم هإال أن ذلك مل مينع
خبصوص بقاء بعض أفرادنا يف اجليش اآلن أحالل هو أم حرام؟ فإنه عندنا حرام من الناحية 

 2( الشرعية، قد نضطر إليه إضطرارًا خشية وقوعنا فيما هو أضر منه على احلركة اإلسالمية

                                                 
6/600للدكتور رفعت سيد أمحد( الرافضون)النص الكامل ألقوال شكري مصطفى يف كتاب النيب املسلح  1  

 .99-91النص الكامل ألقوال شكري مصطفى يف كتاب النيب املسلح صـ  2
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وهذا الذي ذهب إليه شكري مصطفي هو املعمول به عند طائفتك قواًل وعماًل، وعليه 
تك اليت كفرت علمائك، فهذا  أبو املنذر الشنقيطي مثاًل الذي نقلت عنه حماضرالفتوى عند 

إليه كذلك، جييز ارتكاب ما يراه كفرًا للمصلحة؛ وإن مل جيعل  مجاعة االعتصام دون عزٍوهبا 
، فبعد أن ساق األقوال الوارد يف !صها باجلهاد وضرورة احلربتلك املصلحة عامة؛ بل خَّ

تبني مما تقدم أن تعليق الصليب من املسائل اليت  :)نّصهاستنتج منها ما  بالتفصيل، املسألة
 -وهو الذي قال به أكثر أهل العلم  –اختلف العلماء يف التكفري هبا وأن القول الراجح 

 !.كفرة وأهنا تباح للضرورة بالنسبة للمقاتل ومن كان يف دار احلرب أهنا مسألة ُم

فمن املهم التنبه إىل أن ما ذكرنا من الترخيص يف لبس الصليب بقصد التمويه يف  :ختامًا
احلرب ال يعين مشروعية ارتكاب الكفر لضرورة احلرب وإمنا يعين فقط مشروعية التظاهر 

واهلل أعلم واحلمد هلل .لضرورة احلرب  –الذي اختلف أهل العلم يف كونه كفرًا  –بالكفر 
 (.رب العاملني

 .يف امللحق بطوهلا فتواهقراءة انتظار حكمك عليه بعد وحنن ب

 .هذا فيما يتعلق بالفتاوى القولية

أباحت عماًل ارتكاب ما تراه مكفرًا ملصلحة احلرب، بعد أن أباحت وأما فعاًل فحركتكم 
ارتكات املعاصي للمصلحة ذاهتا، حىت غدا هذا من عالماهتم اليت متيزهم عن غريهم من 
حركات اجلهاد، فقد كانوا حيلقون حلاهم وهم يف ساحات اجلهاد، أما إذا كانوا يف مدن 

ينه وبني الكافر يف اللباس واهليئة وقصات الشعر الكفر فحّدث وال حرج، بل ال تكاد تفرق ب
يف التسعينات رأى جمموعة من هؤالء  -رمحه اهلل تعاىل–إخل، وأذكر أن الشيخ آدم جطويين 
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واهلل إن أحدًا ال يدرك مبعصية اهلل : )على احلالة اليت ذكرناها فقال مقولته املشهورة لنقد هؤالء
 .باهلدي الظاهرحني رأى استهانتهم بااللتزام  وذلك،  يدركه بطاعة اهلل تعاىل ملما 

وأما ارتكاب الكفر ملصلحة احلرب فهو معدود أيضًا ضمن ما أجازوه يف احلاالت األمنية 
 :اخلاصة أو الضرورة القصوى للفتك بالعدو، وخري شاهد على ذلك

والذي ( ساينبأيب دجانة اخلرا)ما فعله مهام خليل أبو مالل البلوي الطبيب األردين املعروف 
م، ضد جمموعة من عمالء 1009كانون األول  15تويف إثر عملية انتحارية قام هبا يف يوم 

من  سبعةوكالة املخابرات املركزية األمريكية يف والية خوست يف أفغانستان؛ حيث قتل 
  .أفرادها إضافة إىل ضابط ارتباط من املخابرات األردنية يدعى علي بن زيد

القصة أن الرجل كان عمياًل مزدوجًا للسي أي إيه واالستخبارات األردنية، والشاهد يف هذا 
وااللتقاء مع نائب زعيم تنظيم القاعدة الدكتور أمين  ،ه للعمل مع طالبان باكستانوجِّ

اليت  -يعمل معهم، ويعمل مع املخابرات األمريكية أن علىالظواهري، وقد وافق الظواهري 
بالفعل أخريًا حيث قتل منهم سبعة من  صلحة الفتك هبم وهو ما متَّمل -كفرًا العمل معها يرون

 .وأصاب ستة آخرين على األقل يف احلادث ،قادة املخابرات األمريكية

أن مظاهرة الكفار على املسلمني من نواقض اإلسالم، والتجسس كما   ر كثريًاتقّروأنت 
جتيزه ملصلحة اجلهاد كما ترى، فما حكمها لكن حركتك و ،قررته من أخص أنواع املظاهرة

 عندك؟ 

 ر ذلك أبو املنذر الشنقيطي؟أم أن اجملاهدين جيوز هلم ما ال جيوز لغريهم كما قرَّ
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 ةُمحيِّر أسئلة  :الوقفة التاسعة 
 

حت يف وصّرالبتة،  -وردت يف األسئلة اليت وجهتها إليك -عن ثالثة أسئلة مهمة جتبمل 
لقى بااًل ملا يندرج يف باب األذية والشتائم، ولست تال  أسئليت بأنكاستهالل أجابتك عن 

وهاك إعادهتا بنصها ليعلم ! يف باب السب والشتم هذه األسئلةنت أدرجت أدرى إن ك
 .وشتائمأالقارئ إذا كان فيها أذية 

 يف مسألة مل تبّين للناس حكمك إذ كنت تفيت مبا أفتت به مجاعة االعتصام : السؤال األول
ذكرت أنك رجعت وتبت من  نعمالربملان الكيين،  يف دخولال أجزتمن الربملانات ، بل إنك 

هذه الفتوى؛ إال أنك مل تذكر هل كانت تلك التوبة عن كفٍر مث أسلمت عن قريب، أم عن 
 :خطأ كان عذرك فيه اجلهل، وهذه صيغة السؤال كما يف األصل

لك سابق، وقررت يف أوله كفر القوانني إنك أجزت املشاركة يف الربملانات يف حديث 
واألنظمة القائمة عليه كقول مجاعة االعتصام سواء، مث جوَّزت يف آخره املشاركة يف 
االنتخابات الربملانية الكينية، وزعمت أنه أمر ال مفرََّ منه، وأنكرت قول من ذهب إىل أن 

كان لتحقيق مصلحة املسلمني،  املشاركة كفٌر، وصرَّحت بأن املشاركة اليت أجزهتا إمنا هي ما
 . وأن ما كان من أجل القبائل كفٌر، واستشهدت بقصة يوسف عليه السالم

مث زعمت يف فتواك األخرية أن من أجاز املشاركة يف الربملانات بناًء على مصلحة راجحة 
كمن أباح الكفر للمصلحة، وذكرت أن هذا جممٌع عليه حسب فهمك، وكفََّرت مجاعة 

الكتاب والسنة بناء على هذا األصل، وزعمت أن االستدالل بقصة يوسف عليه االعتصام ب
 : السالم يف جواز دخول الربملانات من صنيع املالحدة والعلمانيني
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 فهل حكمت على نفسك بالكفر بناء على فتواك السابقة ؟ 

 وهل كنت ملحدًا علمانيًا آنذاك أم أنك معذوٌر مغفور له؟ 

 ًا من التكفري فلماذا ال جتد لغريك مثله ؟ أم إنك حتجر الواسع؟وإذا وجدت لنفسك مانع

وإذا كان التصور الصحيح للمسألة خفي عليك كما ذكرت يف جوابك األخري عن هذا 
فما الذي محلك على اخلوض يف هذه املسائل مع اجلهل حبقيقتها؟ أليس هذا دلياًل : التناقض

ما الذي جعل اجلهل عذرًا لك دون غريك ممن  على أنك ختوض يف هذه املسائل بغري علم؟ مث
 كفََّرهتم؟

 

أعلنت الدولة الكينية حرهبا على حركة الشباب وباشرت عمليًا تلك احلرب : السؤال الثاين
وال زالت ختوض معارك مع تلك احلركة، يف داخل بالدها ويف الصومال واعتقلت أناسًا 

ويعرف اجلميع أنك مفىت هذه احلركة، بل كثريين اهتمتهم بأن هلم عالقة ما بتلك احلركة، 
إعالن ذلك كتابة  يف وممن ال يتحايل على تأييدها كحال أكثر احلركات اجلهادية، بل تفننت

ومشافهًة، وتصرح يف فتاواك أن كينيا دولٌة حماربة جيوز سفك دمائها، وهنب أمواهلا، وسرقة 
رب، فما السر يف أن ُيَتخطف بنوكها، وحنو ذلك مما هو من أحكام دماء وأموال أهل احل

أم أنك من أولياء اهلل ! الناس من حولك، وال تصلك يد هذا العدو رغم بقائك يف حضنه؟
 .أهـ! املصطفني األخيار الذين ال ميسهم سوٌء وال هم حيزنون؟

وسر هذا السؤال هو أن الناس مل يهضموا بعُد طبيعة العالقة بني الشيخ وبني دولة كينيا، فكل 
منكما يف الظاهر يعلن العداء السافر لآلخر، بينما ال نرى حربًا بينكما سوى اجلعجعة  واحد

االعالمية اليت ليس فيها طحن، ويف النهاية يأوى أحدكما إىل بيت اآلخر، فما السر يف هذا 
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التعايش السلمي السرِّي بينكما؟ وهل مت التصاحل بينكما دون بقية حركة الشباب املطاردة يف 
 كينيا؟داخل 

أن لدينا مناذج ممن كان يدعي أنه من احلركات اجلهادية، ويصدر : والباعث هلذا السؤال هو
الفتاوى واخلطب اجلهادية النارية يف عقر دار أئمة الكفر اليت يزعم أنه يعاديها، حمتميًا 

، وأخريهم وليس آخرهم الشيخ مراد الدمناركي ويف النهاية انكشف رصيده وظهر !!بقانوهنا
، وأنت !أمره، واتضح أنه كان من حبال أعداء اإلسالم اليت يكيدون هبا اإلسالم واملسلمني

عرفة هذه الكرامة اليت مل تتحقق لبقية اجملاهدين على م تنقل عن بعضهم، وال زلت ُمصرًا 
 الذين مل جيدوا ملجئًا أو مغارات يسترحيون فيها ولو ساعة من هنار؟

 ما أشبه فهي -وإن عددهتا من البطوالت– شيئًا دأبك من غريُت مل اليت باالستدعاآت عربة وال
 العامل أجهزة تتقنها صنعٌة وهي العيون، يف الرماد لذر رمبا تكون بل ،مسعة بغسيل تكون

 .السفلي

املتأمل يف خطاباتك وحماضراتك جيدها مليئة بذكر اجلهاد والدعوة إليه : السؤال الثالث
اجملاهدة كحركة الشباب وحنوهم، وتفننت بذكر مساوئ القاعدين ووجوب نصرة الطوائف 

أخل ،كل ذلك جيعل من ال ...عن قتال الشباب، ووصفتهم باجلنب، وحببهم للنساء والدنيا
يعرف سريتك بأنه يقرأ أو يستمع جملاهد عظيم مل يقعد خلف سرية يومًا، بل خرب احلروب 

، فهل شاركت يف !روض األعيان والكفاياتوقتل اآلالف من الكفرة وأّدى ما عليه من ف
؟ وهل اغربت قدماك يومًا يف جهاد صحيح !معركة ضد العدو احملتل ألرض أجدادك يومًا ما

 أو فاسد كقتال الشباب؟
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جواب هذه املسألة وهي إشارتك إىل أن اجلهاد يف نعم ظهر يل من مقدار ما أومأت إليه 
ويوحي ! لب واللسان، وأن املرء جياهد مبا قدر عليهأنواع، فيكون بالنفس واملال، ويكون بالق

كالمك هذا بأنك مل تستطع أن جتاهد بنفسك وتذهب إىل ساحاته، واكتفيت بالتأييد 
 والنصرة باللسان كحال القعدة من اخلوارج؛ 

ما العذر الذي أباح لك القعود مع اخلالفني؟ ومنعك من أن تفعل ما تقوله؟ أال : والسؤال هو
يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ماال تفعلون : )فعالك قال تعاىلألمعرة خمالفة أقوالك ختاف من 

، واالنسان غالبًا إذا خالف قوله فعله يوصف بأحد (كرب مقتًا عند اهلل أن تقولوا ماال تفعلون
 .أقلهما شرًا أن ال يكون صادقًا فيما يدَّعيه: أمرين

، فلم نقمت على -حسب منهجك–ته عليك عينًا وإذا رضيت باألدين من اجلهاد على فرضي
 .الناس الذين رضوا باجلهاد بالعلم
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 بيِّنة  وبرهان: الوقفة العاشرة
 

 .والنزاع بني اخلصوم يف من ُعِلم وقوعه يف الكفر بالبينة، ومل يعلم له مانع من احلكم)قلت 

عدم : يثبت، ويرى اخلصمجواز العمل باملقتضي عند عدم العلم باملانع حىت : يرى اجمليب
 .أهـ( حقق من انتفاء املانع بالبحث عنهالعمل به وجوبا حىت يت

 :وبطالن قولك هذا يدل عليه أمور ناصحة قول -غفر اهلل له–قال أبو العباس املدين 

دل على أنه صلى اهلل عليه وسلم مل يأن االستقراء التام لسرية الرسول صلى اهلل عليه  :أواًل
ما محلك على )وقع يف كفر ظاهر بالكفر إال بعد االستفسار من أمره، بقوله  أحٍدعلي حيكم 

قلت والذي نفسي )، أو االعذار هلم دون استفسارهم كقوله صلى اهلل عليه وسلم (ما صنعت
، وسأورد أربعة أدلة على ذلك (بيده كما قالت بنوا اسرائل ملوسى اجعل لنا إهلًا كما هلم آهلة

 :يف مظانهوالباقي يراجع 

 

 :-رضي اهلل عنه– حديث حاطب: الدليل األول

 وقد سبق ذكره لكن الشاهد أن عليا واملقداد ملا أخذا الصحيفة من املرأة

َأَتْوا هبا َرُسوَل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم فقال ُعَمُر يا َرُسوَل اللَِّه قد َخاَن اللََّه َوَرُسوَلُه )
ْضِرَب ُعُنَقُه فقال رسول اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم يا َحاِطُب ما َحَملَك َواْلُمْؤِمِننَي َدْعِني َفَأ

على ما َصَنْعَت قال يا َرُسوَل اللَِّه ما يل َأْن َلا َأُكوَن ُمْؤِمًنا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوَلِكنِّي َأَرْدُت َأْن 
ِلي َوَلْيَس من َأْصَحاِبَك َأَحٌد إال له ُهَناِلَك من َيُكوَن يل ِعْنَد اْلَقْوِم َيٌد ُيْدَفُع هبا عن َأْهِلي َوَما
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َقْوِمِه من َيْدَفُع اهلل ِبِه عن َأْهِلِه َوَماِلِه قال َصَدَق وال َتُقوُلوا له إال َخْيًرا قال َفَعاَد ُعَمُر فقال يا 
ُعُنَقُه قال أو ليس من َأْهِل َبْدٍر وما  َرُسوَل اللَِّه قد َخاَن اللََّه َوَرُسوَلُه َواْلُمْؤِمِننَي َدْعِني َفِلَأْضِرْب

اُه ُيْدِريَك َلَعلَّ اللََّه اطََّلَع عليهم فقال اْعَمُلوا ما ِشْئُتْم َفَقْد َأْوَجْبُت َلُكْم اْلَجنََّة َفاْغَرْوَرَقْت َعْيَن
 (فقال اهلل َوَرُسوُلُه َأْعَلُم

 :اخلوارج حديث أيب سعيد اخلذري رضي اهلل عنه يف: الدليل الثاين

روى البخاري بسنده أن َأَبا َسِعيٍد اْلُخْدِريَّ يقول َبَعَث َعِليُّ بن أيب َطاِلٍب رضي اهلل عنه إىل 
رسول اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم من اْلَيَمِن ِبُذَهْيَبٍة يف َأِدمٍي َمْقُروٍظ مل ُتَحصَّْل من ُتَراِبَها قال 

 ُعَيْيَنَة بن َبْدٍر َوَأْقَرَع بن حاِبٍس َوَزْيِد اْلَخْيِل َوالرَّاِبُع ِإمَّا َعْلَقَمُة َوِإمَّا َفَقَسَمَها بني َأْرَبَعِة َنَفٍر بني
َعاِمُر بن الطَُّفْيِل فقال َرُجٌل من َأْصَحاِبِه كنا َنْحُن َأَحقَّ هبذا من َهُؤَلاِء قال َفَبَلَغ ذلك النيب 

ِمنُي من يف السََّماِء َيْأِتيِني َخَبُر السََّماِء َصَباًحا صلى اهلل عليه وسلم فقال أال تأمنونين وأنا َأ
لرَّْأِس َوَمَساًء قال َفَقاَم َرُجٌل َغاِئُر اْلَعْيَنْيِن ُمْشِرُف اْلَوْجَنَتْيِن َناِشُز اْلَجْبَهِة َكثُّ اللِّْحَيِة َمْحُلوُق ا

قال َوْيَلَك أو لست َأَحقَّ َأْهِل األرض َأْن َيتَِّقَي اللََّه ُمَشمَُّر اْلِإَزاِر فقال يا َرُسوَل اللَِّه اتَِّق اللََّه 
قال َلا َلَعلَُّه َأْن َيُكوَن قال ُثمَّ َولَّى الرَُّجُل قال َخاِلُد بن اْلَوِليِد يا َرُسوَل اللَِّه أال َأْضِرُب ُعُنَقُه 

َقْلِبِه قال رسول اللَِّه صلى اهلل عليه فقال َخاِلٌد َوَكْم من ُمَصلٍّ يقول ِبِلَساِنِه ما ليس يف  ُيَصلِّي
وسلم إين مل ُأوَمْر َأْن َأْنُقَب ُقُلوِب الناس وال َأُشقَّ ُبُطوَنُهْم قال ُثمَّ َنَظَر إليه وهو ُمَقفٍّ فقال 

وَن من الدِّيِن إنه َيْخُرُج من ِضْئِضِئ هذا َقْوٌم َيْتُلوَن ِكَتاَب اللَِّه َرْطًبا َلا ُيَجاِوُز َحَناِجَرُهْم َيْمُرُق
أخرجه البخاري ( كما َيْمُرُق السَّْهُم من الرَِّميَِّة َوَأُظنُُّه قال َلِئْن َأْدَرْكُتُهْم َلَأْقُتَلنَُّهْم َقْتَل َثُموَد

 (209: )برقم
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  :املروية يف الصحيحني (الدخيشن)، أو نالدخش قصة مالك بن: الدليل الثالث

 :-تعاىلرمحه اهلل –قال اإلمام البخاري 

َأْخَبَرِني : َحدََّثِني ُعَقْيٌل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َقاَل: َحدََّثِني اللَّْيُث، َقاَل: َحدََّثَنا َسِعيُد ْبُن ُعَفْيٍر، َقاَل
 َعَلْيِه َمْحُموُد ْبُن الرَِّبيِع اأَلْنَصاِريُّ، َأنَّ ِعْتَباَن ْبَن َماِلٍك َوُهَو ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهلُل

َيا َرُسوَل : َوَسلََّم ِممَّْن َشِهَد َبْدًرا ِمَن اأَلْنَصاِر َأنَُّه َأَتى َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل
ي َبْيِني َوَبْيَنُهْم، اللَِّه َقْد َأْنَكْرُت َبَصِري، َوَأَنا ُأَصلِّي ِلَقْوِمي َفِإَذا َكاَنِت اأَلْمَطاُر َساَل الَواِدي الَِّذ

ي َلْم َأْسَتِطْع َأْن آِتَي َمْسِجَدُهْم َفُأَصلَِّي ِبِهْم، َوَوِدْدُت َيا َرُسوَل اللَِّه، َأنََّك َتْأِتيِني َفُتَصلَِّي ِف
« َأْفَعُل ِإْن َشاَء اللَُّهَس»: َفَقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: َبْيِتي، َفَأتَِّخَذُه ُمَصلًّى، َقاَل

َفَغَدا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأُبو َبْكٍر ِحنَي اْرَتَفَع النََّهاُر، َفاْسَتْأَذَن َرُسوُل : َقاَل ِعْتَباُن
َأْيَن ُتِحبُّ َأْن »: َبْيَت، ُثمَّ َقاَلاللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأِذْنُت َلُه، َفَلْم َيْجِلْس َحتَّى َدَخَل ال

َفَأَشْرُت َلُه ِإَلى َناِحَيٍة ِمَن الَبْيِت، َفَقاَم َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم : َقاَل« ُأَصلَِّي ِمْن َبْيِتَك
َفآَب : َبْسَناُه َعَلى َخِزيَرٍة َصَنْعَناَها َلُه، َقاَلَفَكبََّر، َفُقْمَنا َفَصفََّنا َفَصلَّى َرْكَعَتْيِن ُثمَّ َسلََّم، َقاَل َوَح

َأْيَن َماِلُك ْبُن : َفَقاَل َقاِئٌل ِمْنُهْمِفي الَبْيِت، ِرَجاٌل ِمْن َأْهِل الدَّاِر َذُوو َعَدٍد، َفاْجَتَمُعوا، 
ِحبُّ اللََّه َوَرُسوَلُه، َفَقاَل َرُسوُل َذِلَك ُمَناِفٌق اَل ُي: الدَُّخْيِشِن َأِو اْبُن الدُّْخُشِن؟ َفَقاَل َبْعُضُهْم

اَل ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه، ُيِريُد ِبَذِلَك َوْجَه : اَل َتُقْل َذِلَك، َأاَل َتَراُه َقْد َقاَل: " اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم
َهُه َوَنِصيَحَتُه ِإَلى امُلَناِفِقنَي، َقاَل َرُسوُل َفِإنَّا َنَرى َوْج: اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: َقاَل" اللَِّه 

اَل ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه، َيْبَتِغي : َفِإنَّ اللََّه َقْد َحرََّم َعَلى النَّاِر َمْن َقاَل: " اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم
َوُهَو َأَحُد َبِني  -َصْيَن ْبَن ُمَحمٍَّد اأَلْنَصاِريَّ ُثمَّ َسَأْلُت احُل: َقاَل اْبُن ِشَهاٍب "ِبَذِلَك َوْجَه اللَِّه 

متفق ( «َفَصدََّقُه ِبَذِلَك»: َوُهَو ِمْن َسَراِتِهْم، َعْن َحِديِث َمْحُموِد ْبِن الرَِّبيِع اأَلْنَصاِريِّ -َساِلٍم 
 (.111: )ومسلم برقم(. 215)عليه واللفظ للبخاري برقم 
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 : -رمحه اهلل تعاىل–قال ابن رجب 

هنى أن يرمي أحد بالنفاق لقرائن (( ال تقل ذلك: ))-َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -ويف قوله النيب )
جيري على املنافقني أحكام املسلمني يف  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -تظهر عليه، وقد كان النيب 

 ، فكيف مبسلم يرمي بذلك مبجرد قرينة؟الظاهر، مع علمه بنفاق بعضهم

أن من رمى أحدا بنفاق، وذكر سوء عمله، فإنه ينبغي أن ترد غيبته، ويذكر صاحل : وفيه
أنه من شهد أن ال اله إال اهلل وان حممد  –َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -عمله؛ وهلذا ذكر النيب 

 .قوهلا تقية ونفاقاإمنا ي: عبده ورسوله، ال يلتفت إىل قول من قال

ألنه مل يعرف عنده مبا هبجر مالك بن الدخشن؛  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -وإمنا مل يأمر النيب 
 1...( خيشى عليه من النفاق، ومل يثبت ذلك ببينة، وإمنا رمي بذلك

 :-رمحه اهلل تعاىل–قال بدر الدين العيين 

قيل ُهَو عْتَبان َراِوي احَلِديث َوَبْعضهْم نسب َهَذا الَقْول ِبَأنَُّه عْتَبان ِإَلى " َفَقاَل َبعضهم " َقْوله )
َلا َيصح َعن َمالك النَِّفاق َوقد ظهر من حسن ِإْسَلامه اْبن عبد اْلرب َوُهَو غري َظاهر ِلَأنَُّه َقاَل 

َتلف ِفي ُشُهود َمالك َبْدًرا َوُهَو الَِّذي أسر ُسَهْيل بن َعْمرو َوَقاَل َأْيضا مل خْي َما مْيَنع من اهتامه
َقاَل ملن تكلم  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ   -َأن َرُسول اهلل " مثَّ َساق ِبِإْسَناد حسن َعن أيب ُهَرْيَرة 

 -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ   -النَِّبي َوذكر اْبن ِإْسَحاق ِفي اْلَمَغاِزي َأن " ِفيِه َأَلْيَس قد شهد َبْدًرا 
بعث َماِلًكا َهَذا ومعن بن عدي فحرقا َمْسِجد الضرار َفدلَّ َذِلك ُكله َأنه َبِريء ِممَّا اهتَم ِبِه 
                                                 

 611/ 1فتح الباري البن رجب  1
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ِإذا َكاَن َكَذِلك َفكيف َقاَل َهَذا اْلَقاِئل َأنا نرى َوجهه ونصيحته ( َفِإن قلت)من النَِّفاق 
َلَعلَّ َكاَن َلُه عذر ِفي َذِلك َكَما َكاَن حلاطب بن أيب بلتعة َوُهَو َأْيضا ِممَّن ( قلت) ِلْلُمَناِفقني

 -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ   -شهد َبْدًرا َوَلَعلَّ الَِّذي َقاَل ِبالّنظِر ِإَلى الظَّاِهر َأال ترى َأن النَِّبي 
" هلل حرم على النَّار من َقاَل َلا ِإَله ِإلَّا اهلل َيْبَتِغي بذلك َوجه اهلل َفِإن ا" َكيَف َقاَل ِعْند َقْوله َهَذا 

َلا " َوَهَذا ِإْنَكار لَقْوله َهَذا َوجيوز َأن يكون اهتامه ِإيَّاه بالنفاق غري نفاق اْلكْفر َكَذا قيل َقْوله 
" َوِفي ِرَواَية الطََّياِلِسّي " اَل َلا ِإَله ِإلَّا اهلل َأال تَراُه قد َق" َأي الَقْول ِبَأنَُّه ُمَناِفق َقْوله " تقل َذاك 

ُيِريد بذلك " َقْوله " َأَلْيَس يْشهد َأن َلا ِإَله ِإلَّا اهلل " َوِفي ِرَواَية ُمسلم " أما َيُقول َلا ِإَله ِإلَّا اهلل 
بإميانه َباِطنا  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َصلَّى اللَُّه -َأي َذات اهلل َوَهِذه َشَهاَدة من َرُسول اهلل " َوجه اهلل 

 1(وبراءته من النَِّفاق

 :دخشنبن الوقال العيين يف فوائد حديث مالك 

عيب من حضر على من ختلف ونسبته ِإَلى َأمر ُمتَّهم ِبِه َوُهَو َمالك بن : الثَّاِمَنة َوالثََّلاُثوَن)
عقَبة َفظهر من حسن ِإْسَلامه َما َيْنِفي َعنُه الدخشن َوَأنه قد شهد َبْدًرا َواْختلف ِفي ُشُهوده اْل

 . ُتْهَمة النَِّفاق

- وقال أيضًا يف الفائدة_

 2.(الثَّاِنَية َواْلَأْرَبُعوَن اْلَكِبري ِإذا علم ِبِصحَّة اْعِتَقاد من نسب ِإَلى َغريه َيُقول َلُه َلا تقل َذِلك

 :يف فوائد احلديث –رمحه اهلل تعاىل –وقال ابن حجر 

                                                 
 619/ 2شرح صحيح البخاري  عمدة القاري 1

 150/ 7عمدة القاري شرح صحيح البخاري  2
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َك ِغيَبًة َوالتَّْنِبيُه َعَلى َمْن َيُظنُّ ِبِه اْلَفَساُد ِفي الدِّيِن ِعْنَد اْلِإَماِم َعَلى ِجَهِة النَِّصيَحِة َوَلا ُيَعدُّ َذِل)
 1 (َوَأنَّ َعَلى اْلِإَماِم َأْن َيَتَثبََّت ِفي َذِلَك َوَيْحِمَل اْلَأْمَر ِفيِه َعَلى اْلَوْجِه اْلَجِميِل

 

 :ه منافقًاقصة من استأذن الرسول يف قتل أحد الذين ظنَّ: الرابعالدليل 

والقصة أخرجها اإلمام أمحد يف املسند بسنده َعْن ُعَبْيِد اهلِل ْبِن َعِديِّ ْبِن اْلِخَياِر، َأنَّ َرُجًلا، ِمَن 
ي َمْجِلٍس َفَسارَُّه َيْسَتْأِذُنُه ِفي َقْتِل اْلَأْنَصاِر َحدََّثُه َأَتى َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِف

َأَلْيَس َيْشَهُد َأْن َلا ِإَلَه ِإلَّا : " َرُجٍل ِمَن اْلُمَناِفِقنَي، َفَجَهَر َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل
: َلُه، َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل اْلَأْنَصاِريُّ؟ َبَلى َيا َرُسوَل اهلِل، َوَلا َشَهاَدَة" اهلُل؟ 

َأَلْيَس : " َبَلى َيا َرُسوَل اهلِل، َوَلا َشَهاَدَة َلُه ، َقاَل: َقاَل" َأَلْيَس َيْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اهلِل؟ " 
: " اَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّمَبَلى َيا َرُسوَل اهلِل، َوَلا َصَلاَة َلُه، َفَق: َقاَل" ُيَصلِّي؟ 

 (.11170: )أخرجه اإلمام أمحد برقم"( ُأوَلِئَك الَِّذيَن َنَهاِني اهلُل َعْنُهْم 

 :قال الشيخ عبد الكرمي اخلضري عضو هيئة كبار العلماء 

لبه، وبني قومه من هذا املنافق ما دام يشهد أن ال إله إال اهلل ويصلي مع الناس، ونفاقه يف ق)
مثله ممن ال يشهد عليه بالنفاق، ومبا ينقض الشهادة يترك، لكن إذا شهد عليه أنه جاء مبكفر، 
ارتكب مكفرًا، أو مبا ينقض شهادة أن ال إله إال اهلل بالبينة يستتاب ثالثًا إن تاب وإال قتل، 

 2.( تكون ردة نعم

                                                 
 511/ 6فتح الباري البن حجر  1

 
5/ 11عبد الكرمي اخلضري  -شرح املوطأ  2  
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 (:حاطب ومالك وغريهم)داللة هذه األحاديث 
 .(يا حاطبما صنعت ما محلك على . )النيب صلى اهلل عليه وسلم يبحث عن الدوافع :أواًل

وهؤالء  ،النيب صلى اهلل عليه وسلم يبحث عن يقني وبرهان حيكم به كفر هذا أو نفاقه :ثانيًا
املسلم على إسالمه الثابت له بيقني حىت يزول عنه  صلى اهلل عليه وسلم فأبقى ،مل يأتوا بيقني

 .بيقني

 :-رمحه اهلل تعاىل–قال البيهقي 

َحتَّى َتَبيََّن َلُه  َفالنَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َلْم َيْقَبْل َقْوَل اْلَواِقِع ِفي َماِلِك ْبِن الدُّْخُشِن ِبَأنَُّه ُمَناِفٌق
 1.َفَردَّ َعَلْيِه َقْوَلُه , َلْم َيَرُه ِنَفاًقا , ِمْن َأْيَن َيُقوُل َذِلَك؛ ُثمَّ َلمَّا َبيََّنُه 

اإلقدام على احلكم، مث املطالبة بالقتل الصحابة رضوان اهلل عليهم وقع من بعض  هإىل أن أضف
دعين أضرب عنق هذا )احلوادث  بعض، كقول عمر يف  أنه وقع يف كفٍر رأواجتاه من 

دعين أضرب عنق هذا املنافق، واعتراض الرسول صلى اهلل )، وقول خالد للخارجي (املنافق
يصلى مث قول خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس يف قلبه وقول  عليه وسلم عليه بأنه

 ( الرسول صلى اهلل عليه وسلم إين مل أؤمر أن أنقب عما يف صدور الناس

على أن الرسول صلى اهلل عليه مل يكن يأذن بانفاذ تلك االجتهادات من  ذلك داٌل كّل
دافع عنهم ويلتمس هلم املعاذير، مما صلى اهلل عليه وسلم ي الصحابة رضي اهلل عنهم، بل ظلَّ

يقضي مبا ال يدع جماال للشك بأن األصل هو عدم العمل باملقتضى الظاهر إال بعد البحث عن 

                                                 
 161/ 60السنن الكربى للبيهقي  1
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وأن اهلجوم على احلكم دون االستفسار من الواقع يف الكفر ! املوانع باالستفسار عن السبب
 .مل يقبل به الرسول صلى اهلل عليه وسلم البتة

العمل الكفري ذاته ال حيتمل إال الكفر األكرب، وكان مما ال يتطرق إليه ريب يف  إال إذا كان
مثل سب اهلل ورسوله ومالئكته وكتبه أو االستهزاء هبم، أو انكار نبوة : كونه مبطاًل لإلميان

ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض : )كقوله تعاىل. الرسول صلى اهلل عليه وسلم وحنو ذلك
حيث انعقد االمجاع على  ؛فالكفر هنا يف حق املستهزئ وال حيتمل إال األكرب( اتونلعب اآلي

ذلك من جهة امتناع اجتماعه هو واإلميان البتة كما قال الرازي رمحه اهلل تعاىل يف حديثه عن 
 : األحكام اليت تدل عليها اآلية

ل على االستخفاف وذلك ألن االستهزاء يد. أن االستهزاء بالدين كيف كان كفرًا باهلل )
 1(والعمدة الكربى يف اإلميان تعظيم اهلل تعاىل بأقصى اإلمكان واجلمع بينهما حمال

 :-رمحه اهلل تعاىل–وقال النيسابوري 

ألن العمدة الكربى يف اإلميان هو  ؛وفيه أن االستهزاء بالدين كيف كان كفر باهلل صريح)
 .2( التعظيم ألمر اهلل ولشرائعه

ان سب اهلل أو سب رسوله كفر : )-رمحه اهلل تعاىل–هو أسوأ قال ابن تيمية وكذا السب بل 
ظاهرا وباطنا وسواء كان الساب يعتقد ان ذلك حمرم أو كان مستحال له أو كان ذاهال عن 

 3 (اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر اهل السنة القائلني بان االميان قول وعمل 

                                                 
99ص    61التفسري الكبري ج  1  

297ص    1تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان  ج  2  

 955ص    1الصارم املسلول على شامت الرسول  ج  3
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هي األعمال اليت يكون مدارها على : يف أن نقول فهذه أعمال صرحية يف الكفر وتنضبط
 .التكذيب واجلحود، والتويل واإلعراض: أركان الكفر

مل يؤثر عنه ( دعين أضرب عنق هذا املنافق)حىت إن عمر رضي اهلل عنه الذي اشتهر عنه قوله 
 هذا القول بعد موت الرسول صلى اهلل عليه وسلم وال سيما إبان حكمه، مما يدل على أنه
اقتدى بسنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف عدم احلكم على املسلم إذا وقع يف مكفر إال بعد 

 .االستفسار من أمره والتبني من حاله

جواز اهلجوم الذي هو  اتكأت على قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم لتمرير مذهبك :ثالثًا
ولكن اجلملة األخرى من ( واحاحىت تروا كفرًا ب: )الكفر إذا كان ظاهرًا من وقع يف على 

، وهذا جة واليقنيهي احل( عندكم فيه من اهلل برهان)احلديث وهي قوله صلى اهلل عليه 
ما محلك على هذا )هو معىن قوله صلى اهلل عليه و ،توصل إليه إال بعد االستفساريقني، ال ُيال

بل  ،املكفر أو القول أن الذي مل يستفسر من حيثيات الوقوع يف الفعل ، وال شّك(يا حاطب
والذي قد  ،املكفر يفليس عنده برهان على السبب اخلفي وراء الوقوع  ،ه فقط اكتفى بظهور

يكون مانعًا حقيقيًا من تكفريه، مما يستوجب البحث عن السبب اقتداًء بالرسول صلى اهلل 
 .عليه وسلم

 ،وجد إىل ذلك سبياًل رمحًة به أن األصل يف املسلم بقاؤه على اإلسالم وإبقاؤه عليه ما :رابعًا
وعدم إخراجه منه إال بربهان قاطٍع أوضح من الشمس يف رابعة النهار، وقد كان الرسول 

  .ذا األصلهلصلى اهلل عليه وسلم يقبل اإلسالم حىت ممن شرط عليه بشروط فاسدة إعمااًل 

، روى مسلم بسنده ناروكان يراعي ضعفاء اإلميان ويتألفهم باملال خشية أن يكبهم اهلل يف ال
يا َرُسوَل )) :َعاِمِر بن َسْعٍد عن أبيه قال َقَسَم رسول اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم َقْسًما فقلتعن 
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فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم أو ُمْسِلٌم َأُقوُلَها َثَلاًثا َوُيَردُِّدَها َعَليَّ  ،اللَِّه َأْعِط ُفَلاًنا فإنه ُمْؤِمٌن
(( إين َلُأْعِطي الرَُّجَل َوَغْيُرُه َأَحبُّ إيل منه َمَخاَفَة َأْن َيُكبَُّه اهلل يف النَّاِر  :ُمْسِلٌم ُثمَّ قالَثَلاًثا أو 

 (650: )أخرجه مسلم برقم

سالمه، مما يدل على أن األصل هو إبقاء املسلم على إن مل حيسن ملوكذا اعطاؤه الغنائم 
فضال  منه خبطأ وقع منه مع متكن اإلميان من قلبه ال اإلخراج ،إسالمه حىت مع ضعف إميانه
 .صات وتومهات باعثها اهلوى والغرض الفاسدعن إخراجه من اإلسالم بتخرُّ

 تقليٌلكما هي  ،فإخراج املسلمني من اإلسالم مبثل تلك الشبهات خمالفة لسنة املصطفى تلك
 .، وتكثري لسواد أهل الكفروتفريق لصفوفهم لعدد املسلمني

أيب اهلجوم بالتكفري وعدم البحث عن األعذار هو قول الغالة، وكالمك شبيه بكالم  :خامسًا
بصري الطرطوسي شيخك وحمبوبك السابق قبل أن تكفره، فبعد أن أوغل يف تكفري مجيع 

الذي ميكننا قوله، وهذا ( : ))51)حكام املسلمني بقوله يف أجوبته املنشورة يف موقعه برقم 
هم كفار ..أن أغلب حكام املسلمني وخباصة منهم حكام بالدنا : النفسالذي تطمئن إليه 

مرتدون بأعياهنم، وقويل بأعياهنم؛ أي ميكنك أن حتكم عليهم بالكفر والردة بأمسائهم 
 ! ((.وال جيوز التردد أو التوقف يف ذلك .. وأشخاصهم 

يف : قالففري أم ال مث سئل عن مسألة إقامة احلجة على هؤالء احلكام وهل هي شرط يف التك
ملاذا دائمًا تقحمون إقامة احلجة كجملة اعتراضية، متنع ( : )) االنتصار ألهل التوحيد)كتابه 

أحكام اهلل من أن تأخذ طريقها إىل رؤوس الكفر والنفاق والفتنة ، إن شرطكم هذا باطل 
بورعهم البارد ومرفوض ال حمل له يف الشرع وهو من ديدن ودندنة أهل األرجاء الذين عرفوا 

 ((.يف عدم تكفري الكافر 
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 ما هكذا تورد اإلبل: الوقفة الحادية عشرة
 

حىت لو سلمنا ننا هناك وجه آخر، يردعك عن تكفري مجاعة االعتصام بالكتاب والسنة، وهو أ
وأن من استحل حمرمًا   ،مهما كان هذا التحرمي لك جداًل أن املشاركة يف الربملانات حمرمٌة

نا ليس كل استحالل للحرام كفر مطلقًا، بل الضوابط الشرعية تنص على أن املرء ال ر، قلَفَك
 .م معلوم التحرمي من الدين بالضرورةيكفر مبجرد استحالله احملرم؛ إال إذا كان هذا احملّر

حترميه، وبالتايل يكفر  ىوال يكون معلوم التحرمي من الدين بالضرورة حىت يقع االمجاع عل
من اعتقد حل شيء : )-رمحه اهلل تعاىل–له ما اتفق على حترميه قال ابن قدامة املرء باستحال

–أمجع على حترميه، وظهر حكمه بني املسلمني، وزالت الشبهة؛ فيه للنصوص الواردة فيه 
 1(.كفر -كلحم اخلنزير والزنا وأشباه هذا مما ال خالف فيه

مبيح هلا، وحمرم هلا؛ فهذه من املسائل  فإن وقع خالٌف يف حكم املسألة بني اجملتهدين ما بني
وما تنازع العلماء يف جوازه؛ : )االجتهادية اليت ال جيوز مطلقًا تكفري مستحلها، قال ابن تيمية

 2(.ال يكفر فاعله باالتفاق

فاالستحالل الذي يكون من موارد االجتهاد وقد أخطأ املستحل يف : )وقال يف موضع آخر
ربنا ال تؤاخذنا ان )يف قوله  هو مما غفره اهلل هلذه االمة من اخلطأ تأويله مع اميانه وحسناته

ستحل او ،نواع الرباأكما استحل بعضهم بعض ، 111سورة البقرة  (خطأناأنسينا أو 
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نواع أواستحل بعضهم بعض  ،من الفاحشة وهو اتيان النساء يف حشوشهن بعضهم نوعًا
بعضهم من دماء بعض بالتأويل ما  واستحل ،واستحل بعضهم استماع املعازف ،اخلمر

 ،تكون سيئات مكفرة أو مغفورة ،هل االميان والصالحأاستحل، فهذه املواضع اليت تقع من 
 ،ومع هذا فيجب بيان ما دل عليه الكتاب والسنة من اهلدي ودين احلق ،أو خطأ مغفورًا

 1( مر بذلك والنهي عن خالفة حبسب االمكانواأل

بأن كل ما اختلف العلماء يف حترميه أنه حالل؛  ن ظاّنالتكفري، وال يظنَّ اهبدرأ يفالتأويل شبهة 
مه اهلل ورسول صلى اهلل فاحلالل ما أحله اهلل ورسول صلى اهلل عليه وسلم، واحلرام ما حّر

عليه وسلم، وال جيوز ألحد أن يقلد جمتهدًا إذا استبان له خطأ اجتهاده، وفرٌق بني احلكم 
 !.بالتكفري، فنحكم حبرمة فعله، ولكن يدرأ التكفري لوجود الشبهةبالتحرمي واحلكم 

 ،دهتم يف تأويالهتما يف املتأولني، طائفة قّلتهلك نيأن طائفت -رمحه اهلل تعاىل–وذكر ابن تيمية 
وتعصبت هلم مع ظهور احلق هلم خبالفه، وطائفة علموا حرمة جنس هذا الفعل فتعدُّوا عليهم 

 : ، فقالهلم فورونبالذم فيما هم فيه مغ

مه اهلل مثل فإن عامة ما حرَّ ،ولكن من ذهب إىل القول املرجوح ينتفع به يف عذر املتأولني)
قد استحل بعض  ،عراضواأل ،واألموال ،وامليسر ،واخلمر ،ومثل الزنا ،قتل النفس بغري حق

لعلم واإلميان ويف املستحلني قوم من صاحلي األمة وأهل ا ،مة بالتأويلأنواعه طوائف من األ
 .منهم 

فاملقاتل  ،وال أنه داخل فيما ذمه اهلل ورسوله ،لكن املستحل لذلك ال يعتقد أنه من احملرمات
واملبيح للمتعة واحلشوش ونكاح احمللل ال  ،بغري حق ال يعتقد أنه قتل مؤمنًا ،يف الفتنة متأواًل
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وعقود  ،ولبعض أنواع املعامالت الربوية ،واملبيح للنبيذ املتأول فيه ،وسفاحًا يعتقد أنه أباح زنًا
املخاطرات ال يعتقد أنه أباح اخلمر وامليسر والربا، ولكن وقوع مثل هذا التأويل من األئمة 

فإن الذين يعظموهنم قد يقتدون هبم  ؛صار من أسباب احملن والفتنةاملتبوعني أهل العلم واإلميان 
ويزيدون زيادات  ،ون ذلكبل يتعّد ؛ليه أولئكوقد ال يقفون عند احلد الذي انتهى إ ،يف ذلك

ون على والذين يعلمون حترمي جنس ذلك الفعل قد يعتّد ،مل تصدر من أولئك األئمة السادة
ويتبعهم آخرون فيزيدون يف الذم ما يستحلون به  ،املتأولني بنوع من الذم فيما هو مغفور هلم

وله فهذا واقع كثري يف موارد النزاع مه اهلل ورسمن أعراض إخواهنم وغري أعراضهم ما حّر
 1( الذي وقع فيه خطأ من بعض الكبار 

ومل يعلم بعض ما جاء به الرسول فلم يؤمن  ،فمن كان قد آمن باهلل ورسوله: )وقال ابن تيمية
أو اعتقد معىن آخر  ،أو مسعه من طريق ال جيب التصديق هبا ،ما أنه مل يسمعهإ ،به تفصياًل

فهذا قد جعل فيه من االميان باهلل وبرسوله ما يوجب أن يثيبه  ،لنوع من التأويل الذى يعذر به
 .وما مل يؤمن به فلم تقم عليه به احلجة الىت يكفر خمالفها ،اهلل عليه

ال بل و ؛ن من اخلطأ يف الدين ما ال يكفر خمالفهأوأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة واالمجاع 
ن أوإن كان بعض املتكلمة واملتفقهة يعتقد  ،بل وال يأمث مثل اخلطأ يف الفروع العملية ؛يفسق

فهذان القوالن  ،ن كل جمتهد فيها مصيٌبأوبعض املتكلمة واملتفقهة يعتقد  ،املخطىء فيها آمث
 ومع ذلك فبعض هذه ،بتكفري اجملتهدين املتنازعني فيها ومع ذلك فلم يقل أحٌد ،انشاذَّ

مثل استحالل بعض السلف  ،املسائل قد ثبت خطأ املنازع فيها بالنصوص واالمجاع القدمي
واستحالل آخرين  ،واستحالل آخرين لبعض أنواع اخلمر ،واخللف لبعض أنواع الربا

 .للقتال يف الفتنة
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وأهل السنة واجلماعة متفقون على أن املعروفني باخلري كالصحابة املعروفني وغريهم من أهل 
اه حىت عدى ذلك من عّد ،عن أن يكفر ني من اجلانبني ال يفسق أحد منهم فضاًلوصّف ،جلملا

حكم بفسقهم ألجل هنم مع إجياهبم لقتاهلم منعوا أن ُيإف ؛من الفقهاء إىل سائر أهل البغي
 .1(كما يقول هؤالء األئمة إن شارب النبيذ املتنازع فيه متأوال ال جيلد وال يفسق  ،التأويل

 .  مينع التفسيق فضاًل عن التكفري كما ترى فالتأويل

أو مل  ،كان فيه حدٌّ مستحاًل كل من تأول فأتى شيئًا: )-رمحه اهلل تعاىل–وقال الشافعي 
من قد  ،يف البلدان أال ترى أن ممن محل عنه الدين ونصب علمًا ،مل ترد شهادته بذلك ،يكن

 ل فاستحّلومنهم من قد تأوَّ ،بيد شرة دنانري يدًاومنهم من يستحل الدينار بع ،املتعة أستحّل
إتيان النساء يف  ومنهم من أحلَّ ،ل فشرب كل مسكر غري اخلمرومنهم من تأوَّ ،سفك الدماء

فإذا كان هؤالء مع ما وصفت أهل ثقة يف  ،حمرمة عند غريه بيوعًا ومنهم من أحلَّ ،أدبارهن
ومل خيرجوا بعظيم  ،لوا فأخطأوا فيهوقد ترك عليهم ما تأوَّ ،وقناعة عند من عرفهم ،دينهم

 2( اخلطأ إذا كان منهم على وجه االستحالل كان مجيع أهل األهواء يف هذه املنزلة 

لون أي تأويل ولو كان ومما يذكر يف هذا الباب أن اخلوارج لضيق عطنهم مل يكونوا يتحمَّ
، وعدم حتملهم لبعض تأويالت من صفاهتمسائغًا، وأن التكفري بالتأويل السائغ كان 

ت هبم يف اخلليفتني الراشدين عثمان وعلي رضي اهلل عنهما كان من أسباب خروجهم اليت أّد
وكان سبب خروجهم ما فعله أمري : )-رمحه اهلل تعاىل–النهاية إىل تكفريمها قال شيخ اإلسالم 

وجعلوا  ،فلم حيتملوا ذلك ،أويلومن معهما من األنواع الىت فيها ت ياملؤمنني عثمان وعل
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وهلذا مل خيرجوا ىف زمن أىب بكر  ؛وجعلوا الذنوب كفرًا ،موارد اإلجتهاد بل احلسنات ذنوبًا
 1. (وعمر إلنتفاء تلك التأويالت وضعفهم 

وواهلل إين أعّد سعي بعض العلماء أو األحزاب اإلسالمية لتخفيف الشّر عن املسلمني 
ملن له االستطاعة يف اإلفادة  ة ذلكللربملانات الدميقراطية، أو إباح املستضعفني عرب مشاركتهم

جعلتها كفرًا، ، من أعظم حسناهتم، وأنت تعّدها من أعظم ذنوهبم، بل ولصاحل اإلسالم منها
 .ويكفيك وحشًة أن ال سلف لك يف ذلك إال اخلوارج، واهلل املستعان
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 وضع  واختلق: الوقفة الثانية عشرة
 

كيف لو أدرك األئمة هذه الطوائَف االعتصامية واملدخلية : )ما نصه 11صـقلت يف 
ومشايخ بين أمية اليت تفّرق بني احتالل الكّفار للبلد حربًا للدِّين وبني احتالله ملصاحل 
اقتصادية وسياسية كما يقول زعيم مجاعة االعتصام واملفتونني بتقزمي اجلهاد وتركيع األمة 

 .هاد يف سبيل اهللوتقعيد الشباب عن اجل

والبحث ليس يف قدرة فالن وعالن من الناس، وإمنا يف طعن اجملاهد بالباطل وثتبيط الناس 
عن اجلهاد ونصرة اجملاهدين، ودعوة شباب األمة إىل اخلضوع واالستسالم للعدّو وتسويغ 

على ذلك من جهة الشرع والذم ملن رأى قدرته على اجلهاد فقاتل أهل الصليب واملرتدين 
 .(هذا األساس، وتسمية جهادهم فتنة وجهادا فاسدا من غري حجة وال برهان

 
 :ويف هذه اجلملة القصرية خلط وإيهام وافتراء عجيب فاملطلوب منك

 
أن تثبت ما قاله زعيم مجاعة االعتصام من تفريقه بني احتالل الكفار للبلد حربًا للدين  :أواًل

ها فلعلَّ أحدًا يتربع لك ببيان وجه التفريق سية؟ فإن أثبتَّوبني احتالله ملصاحل اقتصادية وسيا
؛ وإال فستضاف هذه الفرية أيضًا إىل قائمة افتراءاتك اليت مل تنقطع !بني األمرين املذكورين

 .بعُد
أن تثبت أن أحدًا من االعتصام فضاًل عن زعيمهم دعى شباب األمة إىل اخلضوع  :ثانيًا

وإن مل تفعل فأعلن  ،الستسالم واخلضوع للكفرة من جهة الشرعواالستسالم للعدو، وسوَّغ ا
 توبتك من هذا االفتراء على شيخنا قبل أن يأيت عليك يوم ال مرد له من اهلل؟

منافية للشرع  أن ما يقوم به الشباب من أعمال وبصوت عاٍلون ُنالعلماء كانوا يبيِّ بل إن
كانوا وال يزالون واالستسالم للعدو، و ى يف النهاية إىل اخلضوعهو الذي يؤدِّ ،احلنيف
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منه واهلل كانوا حيذرون بالفعل ما  وقد متَّ! حبجزهم لئاًل يقع البلد يف هذه اهلاويةمسكون ُي
 .املستعان
  1.إنا إىل اهلل راجعونا  *خفت أن يكونا   ما قد كان 

 

وأنا من القائلني بذلك  ،وجهادًا فاسدًا فاللهم نعم ،ينا جهاد الشباب فتنةا أننا مسَّأمَّ :ثالثًا
 :وال كرامة، وأما احلجة والربهان على تسمية قتال الشباب فتنة وفسادًا فمن وجوه

يف  يوجدإذ مل يكن  ؛مل يكن لقتال الكفار يف األصل أن الباعث لتأسيس هذه احلركة :األول
 .يف الصومال لة كافرٌةذلك الوقت قوات حمّت

م من قبل بعض الدعاة 1001سئلوا يف املؤمتر التأسيسي الذي عقد يف هرجيسا عام وملا 
الفضالء الذين استضيفوا يف هذا املؤمتر عن الداعي إىل تأسيس حركة مسلحة رغم عدم 

الصوماليني  ضدَّ بأن اجلهاد جائٌز :أجاب قائدهم اآلن ؟وجود احتالل يف األراضي الصومالية
مما أّدى بعد النقاش إىل انسحاب أكثر الدعاة من هذا املؤمتر ورفض  !!وجيوز قتلهم وقتاهلم

 أمحد)، ومل يبق فيها إال شرذمة قليلة كان من بينهم !فكرة قتال الصوماليني بشكل قاطع
وا فكرة قتال الصوماليني فكّونوا النواة األوىل حلركة الشباب هبذه الفكرة تبنَّ (جدين عبدي

 ،ما كنت لديهم إذ حصلت تلك النقاشات لثنيهم عن هذه الفكرةو( اجلهاد ضد الصوماليني)
 .وما كنت لديهم إذ ميكرون
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هلم التغزل و لك الذي حيلوا-األعمال اليت قاموا هبا تنفي عنهم وصف اجملاهدين أن  :الثاين
 ،!ها العدوُّروا شربًا من األراضي الصومالية اليت احتلَّإذ مل يثبت يف التاريخ أن حرَّ ؛-به

  .كانوا أم حركات جهادية قبائَلروا أراضي شاسعة من الصوماليني ولكنهم حرَّ

وها من قبيلة مرحيان، ويف إقليم جدوا حرروه من نفس القبيلة، ُرفمثاًل يف مدينة كسمايوا حرَّ
من  هروحّر ىمن قبيلة رحنوين، ويف إقليمي شبيلى الوسطى والسفل هويف إقليم باي حررو

وقس على ذلك باقي األراضي اليت سيطرت عليها حركة  ،القبائل األخرىقبيلة هوية وبعض 
 !الشباب

فقد قامت حركة الشباب  ،رها احلزب اإلسالمي من احلبشةوأما مدينة بلدوين اليت حّر
رها احلزب اإلسالمي من اليت حرَّ (أفجويي)بتحريرها من احلزب اإلسالمي، وكذا مدينة 

رت من احلزب رِّيف طورها الثاين ُح (كسمايو)، و(ولوين)روها منه، وكذا حرَّ ،احلبشة
 اليت (مقديشو)ويف مدينة ! من قبيلة مرحيان اإلسالمي الذي كان شريكًا هلم يف حترير املدينة

يسيطران على أكثر  بتأييد من قبائل اهلوية احملاكم اإلسالمية واحلزب اإلسالمي كانت
 .!!ء اجملاهدينحركة الشباب من هؤال ارهتحمافظاهتا، حرَّ

 وأهنا كانت ضدَّ ،هبذه األعمال صدق ما أشرنا إليه سابقًا من فكرة تأسيس احلركة فصحَّ
 . أعداء الصوماليني ال ضدَّ ،الصوماليني

حركات كانوا أو   -تلك األراضي اليت نزعت من أيدى صوماليني أضف إىل ذلك أن كلَّ
ودون إراقة  ،من حركة الشباب دون طلقة واحدة األفريقية القوات احملتلة استلمتها-قبائل 

تحرير البلد من ل أن عمل احلركة ليس على د بشكل قاطعحمجمة من دم، األمر الذي يؤكِّ
بعد  ،الصوماليةوإمنا هو متكني القوات األجنبية من احتالل كامل األراضي  ،القوات األجنبية
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واحلركات املسلحة اليت قد  ية املسلمية،الصومال هتيئة األجواء هلم عرب حتريرها من القبائل
 !ع القوات الغازيةتكون عقبة ضد أطما

  من حّرر البلد من القوات األثيوبية أيام عبد اهلل يوسف؟ :وقد يسأل سائٌل

إىل الشعب الصومايل برمته، وإن مسينا قبائَل : أواًل بعد اهلل تعاىل يرجع الفضل يف ذلك :أقولف
يأيت يف الصدارة قبائل اهلوية، وقبائل الداروت اجلنوبية : -احلق ألهلهمن باب اعتراف -منهم 

يأيت يف طليعتها  املسلحة الذين كانوا املالذ اآلمن للحركات املسلحة، ويف نطاق احلركات
احملاكم الشرعية، اليت أخذت الدور البطويل يف ذلك، مث بعض التشكيالت اليت انضوت يف 

بهة اإلسالمية، وجبهة اجل: سالمي، وأخّص بالذكر منهماألخري حتت عباءة احلزب اإل
 .املذكور يف الوجه التايل دور حركة الشباب يف األخري راسكمبوين، مث يأيت

واستهداف اجملاهدين الذين أخذوا دور األسد يف حترير الصومال من القوات  تصفية :الثالث
احلزب اإلسالمي، وكل من كان مطلوبا لألعداء بأساليب و ،من احملاكم الشرعية ،األثيوبية

وإن ظننتم أهنا نسيت علومة لكل متابع لألحداث، ذلك، واألمساء م والكل يعلممشبوهة، 
هذه أراد دراسة الباقي ملن  تاركًاوأذكر بعضًا منهم للتمثيل ال احلصر ، ودخلت حتت التراب

 :القضية بشكل مفصل فمن هؤالء

 .من قبيلة هربقدر فرع سعد -رمحه اهلل– (عجوين: )إلسالمية ومنهمقادة احملاكم ا

القتال ضد القوات األثيوبية  يف وهو من أشهر من شاركوا -رمحه اهلل–( قتاتو: )ومنهم
إذ رفض قاتلوه من  -رمحه اهلل–هذا القائد  يت قتل هباويذكر الصوماليون الكيفية الوحشية ال
 لتلقي العالج حىت لفظ أنفاسه األخرية وهو يتشهد،  حركة الشباب يف سوق بكاروا أخذه

 . يف سوق بكارو وهمن قيادات احلزب اإلسالمي قتل -رمحه اهلل– األوجاديين( بّري: )ومنهم
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 (.بار أبح)من احملاكم اإلسالمية من قبيلة هربجدر قتل يف  -رمحه اهلل– (علي قرحتوا: )ومنهم

 .املتخصص مبدافع اهلاون( عري)من قبيلة هربجدر  -رمحه اهلل– (عبد القادر هوبيي)ومنهم 

القائد امليداين للحزب   (-رمحهم اهلل– عبد الصمد واجملموعة اليت كانت معه)ومنهم 
 ؛هؤالء هبا لِتُقاليت اإلسالمي وهو من قبيلة أوجادين، واستغرب الناس احلقد والعداوة الدفينة 

 .تت حلومهمحيث قتلوا مجيعًا بواسطة الرشاشات الثقيلة اليت فتَّ

أحد املؤسسني  -رمحه اهلل–( سعد)من قبيلة هربجدر   (إبراهيم عدو: )ومنهم الربفسور
 . جلامعة بنادر، كما كان من القيادات السياسية للمحاكم اإلسالمية

أحد أبرز مؤسسي التعليم ( أوحسن رير)من قبيلة  -رمحه اهلل–( أمحد عبد اهلل واييل)ومنهم 
 .، وأحد القيادات الساسية للمحاكم اإلسالميةالنظامي األهلي بعد اهنيار احلكومة الصومالية

أحد مؤسسي مجعية املشاريع اخلريية ( مرسدي)من قبيلة  -رمحه اهلل– (أبوكر حسني: )ومنهم
 .مقديشوايف  رمحه اهلل وثالثتهم قتلوا يف التفجري اآلمث لفندق شاموا

من كبار التجار ورئيس ( مرسدي)من قبيلة  -رمحه اهلل– (عبد الكرمي شيخ إبراهيم: )ومنهم
قتلوه وهو يقود  جلنة مساعدة األيتام اليت أنشئت بعد انسحاب مجعية احلرمني من الصومال

 .سيارته يف حي هدن يف مقديشو

من قبيلة أجادين األخ الشقيق لذي اليدين أحد  -رمحه اهلل–( عبد القادر دجانة: )ومنهم
القيادات البارزة حلركة الشباب حاليًا قتل غيلًة، وادعى الشباب بأنه قتل برصاصة انفلتت منه 

 . عن طريق اخلطأ
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فنون احلرب، ب املشهور املوهوب يف أكثر املدرِّ -رمحه اهلل–( معلم قاسم أفجويي: )ومنهم
 !قتل غيلًة ومل تذكر ومل تعترف حركة الشباب حىت اآلن مبقتله

بعد  الذي قتل صائمًاو( عري )  هربجدر وهو من قبيلة -رمحه اهلل– الشيخ حممد هتليل:منهمو
 العصر واعترفت به احلركة للقبيلة آخر أيامها يف ضواحي مقديشو ؟

من قبيلة  -رمحه اهلل– (جرويين) عبد إبراهيم روا الدكتور حممود وأخريا وليس آخرا فجَّ
يف سيارته، وهو من مؤسسي مجعية املشاريع اخلريية، كما كان أحد القيادات ( جاجلعل)

 .السياسية للمحاكم اإلسالمية، وجهرت حركة الشباب بأهنا هي من قتلته

صغرية وال كبرية الكتاب الذي ال يغادر يف آخرين حمفوظني يف ذاكرة التاريخ ودواوينها، ويف 
 .حركة الشباب ذلك وإن تناست إال أحصاها

هذا يفسر حقيقة مشروع الشباب وأنه باختصار هو القضاء على مكتسبات وكوادر  كلُّ
  .!الشعب الصومايل

 أم هو خدمة مدفوعة األجر تسّر ،ل هؤالء؟ وهل قتلهم من اجلهاد يف سبيل اهللَتن َقَمَف
 . أعداء املسلمني

  .جهادًا يف سبيل اهلل، بل هو جهاد يف سبيل الشيطانإنه ليس 

 بأندعوا هبذه الشعارات الكاذبة الذين ُخو ،حركة الشباب املنتسبني إىل الصاحلني وأنصح
حساب  فإن اليوم عمل وال حساب، وغدًا ،ويتوبوا إىل اهلل توبة نصوحًا ،يعرفوا هذه احلقيقة

س الباطل بشيء من احلق لتسهيل الوقوع فيه؛ ألن بَِّلوال عمل، وإن من مكايد الشيطان أن ُي
 ! ال ميكن أن ينطلي عليها الباطل احملض املؤمنة النفوس
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للتمويه، ومتارس بامسه أبشع أنواع اجلرائم  -وهو حق -فحركة الشباب ترفع شعار اجلهاد 
ستحالل من سفك الدماء املسلمة املعصومة، وتسهيل وتربير احتالل البلد بأيدى أعدائه، وا

عن سبيل اهلل  ، والصدَّ!وممارسة ذلك عمليًا باسم اجلهاد ،دماء وأعراض العلماء السلفيني
 .باستهداف املسلمني يف مساجدهم

دولة كانت أم فصائل مسلحة أم -والتاريخ يشهد بأنه مل ينتهك أحد من الصوماليني 
هذه احلرمة باسم اجلهاد هي  ، وإمنا الذي ابتدع هذه البدعة واستحلَّحرمة املساجد -أفرادًا

ني يف املساجد حىت ولو صلِّضهم على قتل امُلوأنت أكثر من أفىت هلم هبذا وحرَّحركة الشباب، 
 :كانوا ساجدين

باألصح عند  واغتيال الناس يف املساجد أعلى ت قلياًل ما يترتب من حتريضك ولو تأمل
 تملا أقدم -جائٌز ذاه بأن كوإن سلمنا ل–خروجهم من املساجد من فساد وإفساد حىت 

إذ اجلائز لو ترتب عليه فساد أعظم من اإلصالح املرجو من هذا العمل سيصبح حرامًا  ؛عليها
 .يف أصله بأدلة كثرية باتفاق الفقهاء، فكيف وهو حمرٌم

 

لعلك تتذكر أو  ،هذا العمل من الفساد دون مبالغة ىبعض ما ترتب عل إليك وسأسوق
 :ما وقع يف الصومال فمنهابعض ل عليه بوأدّل ختشى،

 إذ مل يبني  ؛خوف الناس من الذهاب إىل املساجد إذا رأوا أن املصلني يستهدفون فيه
يف نفوس العامة  القائمون على اغتيال الناس سبب اغتياهلم هلؤالء املصلني، وبالتايل يستقرُّ

 ،ويف هذا منع الناس من أن يذكروا اهلل يف املساجد!! أن املصلي غري آمن يف دمه
ومن أظلم ممن منع مساجد اهلل أن : )وأخشي أن ينال املتسبب لذلك قول اهلل تعاىل
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وال أعلم خرابًا أعظم من أن يعتقد الناس أهنم غري ( يذكر فيها امسه وسعى يف خراهبا
حمبًا للصالة كان قلبه معلقًا يف  ،، وكم رأيت عابدًا هللذهاب إىل املساجدال آمنني يف

الصالة يف املساجد، ليس جلرم ارتكبه؛ بل خلوفه من هذه احلركة  هجراملساجد، 
 .ًامبينوكفى بذلك إمثًا املفسدة، 

 
  فالذين يستهدفون يف مساجدهم !! ذلك من نقل املعارك إىل املساجد ىما قد يترتب عل

ي هبم الغضب إىل أن يقوموا بنفس العمل يف املساجد اليت يرون وقد يؤدَّ ،بشر أيضًا هم
أول مرة، وهو ما حصل بالفعل يف الصومال  العدوان أهنا تابعة للجهة اليت بدأت

يف العاصمة  كاستهداف املسجد الذي كان يصلي فيه فؤاد شنغلي يف سوق بكارة
م ،حيث هزه إنفجاران هائالن يعتقد أهنما كانا من 5/1/1060بتاريخ  (مقديشو)

 15وجرح أكثر من  25قنابل وضعت يف داخل املسجد ومات فيه عدد كبري جتاوز 
احملسوب -وكذا ما ترتب على اغتيال الشيخ إمساعيل حاشي حسني  ،!!!من املصلني

لعام لألوقاف يف وزارة والذي كان يشغل منصب األمني ا ،حدى الطرق الصوفيةإعلى 
/ 2/ 67يف مدينة جالكعيو بتاريخ  -الشؤون الدينية التابعة حلكومة بونت الند

من قيام  -ح معلم موسي نور هلنجو، وسعيد موسى إثر تفجري سيارهتمْرم وَج1066
 أفظع جرائم جمهولني يعتقد أهنم صوفيون من أنصار الشيخ املقتول بارتكاب جرمية من

يف  (الفاروق)ومسجد  (صالح الدين)ني يف مسجدي استهدفوا املصلِّحيث  ؛الصومال
قتل ثالثة على  ي إىلمما أدَّ ،وإطالق النار عليهم دون متييز بني املصلني (جالكعيو)مدينة 

كالشيخ إمساعيل )وجرح مثانية آخرين علي األقل  (الشيخ أمحد أموريي) :األقل منهم
فالذين قاموا بالعمل  ،!!املسجد يف ذلك رسُيدِّالذي كان داعية نشطًا  (خليف مري

وأن  ،!ي إىل استهدافهم يف مساجدهماألول أيا كانوا رمبا مل حيسبوا أن عملهم هذا يؤدِّ
 ،!الناس ال ميكن أن يتركوا من يعتقدون أنه يستهدفهم أن ينعم باألمن يف مساجده

وتناوب يف  ،وكفى بذلك شرًا وفسادًا ال يعرف له هناية، وإذا أهني املسجد هبذا الشكل
بغض النظر  ،واملغتال الثاين فكالمها اشتركا يف إمث إهانة املسجد ،تلطيخه املغتال األول
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ي عليه إمث أ! وإباحة العمل الذي قاما به، وعلى البادئ اإلمث وهو األظلم ،عن دوافعهما
 .العمل وتسهيله للناس تشريع هذا

  إذا اعتقد الناس أن حركة إسالمية هي اليت  ،االساءة اليت جيلبها هذا العمل لإلسالم
وبني من يّدعي أنه ميثل  ،قون بني اإلسالم كدينتقوم هبذا العمل ؛ إذ الناس ال يفرِّ

مل هذا ع)فينسبون غالبًا أفعال املّدعي لإلسالم إىل اإلسالم مثل قوهلم  ،اإلسالم
ما نتج من اغتياالت هذه احلركة، من تبغيض فيوما من أحد جيادل  (.اإلسالميني وحنوه

حاكم الناس حىت يف بربرية ووحشية، ال ُي الصوماليني إىل االسالم وتصويره، بأنه ديُن
 .بحمناطق نفوذه؛ بل ال يعرف إال االغتيال والذَّ
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 حشو  الغ  : الوقفة الثالثة عشرة
 

صفحة من  65استغرق أكثر من  ،بكالم قدمي جديد عن اجلهاد املعاصرحشوت كتابتك 
نقلت فيها بعض الفتاوى اليت صدرت من طوائف منحرفة حول اجلهاد عن اخلادم  ،إجابتك

( أثر الفكر الغريب يف احنراف اجملتمع املسلم يف شبه القارة اهلندية)حسني إهلي خبش يف كتابه 
هذه النقوالت الطويلة الصادرة عن فرق منحرفة، وما  ويتساءل القارئ عن الداعي لذكر

 ؟(تكفري مجاعة االعتصام)العالقة بني تلك النقول وبني موضوع النقاش وهو 

 :هذا أمران اثنان على تعليقالالذي يعنيين يف 

قل عنهم تلك الفتاوى املنحرفة، ويف ذلك ذم وجود اسم بعض السلفيني ضمن من ُن :األول
أن بعض السلفيني شاركوا الفرق املنحرفة يف هدم شعرية ب وتصويٌر ،السلفيعام للتيار 

 !.اجلهاد

زك عن غريك هو إن أضيف إليه قولك بأن ما ميَّ ،النقوالت هلذهعرضك  بهما يوحي  :الثاين
التحذير والتنفري من هذه املصائب والفنت املدمرة والغلظة على أهل الفتنة يف زي الصلحاء )

اجلامية واالعتصامية، والدعم للمجاهدين يف سبيل اهلل واالحنياز إليهم، والبوح مبا مثل الطائفة 
االعتصام شبيهة هبذه  مجاعةمن أن  ،27صـ عانةاال( ُيقدر عليه من أحكام الدين احلنيف

الطوائف على األقل يف هدمها وإنكارها لشعرية اجلهاد، وفتاواها يف القتال الدائر يف الصومال 
 .اوى املنحرفة املفصلة لصاحل االستعمار االجنليزي سواًء بسواءكتلك الفت

وحتذيرًا من أدعياء اجلهاد مثلك أوضح جلميع شباب  ،واحنيازا إليها ،وانتصارًا للسلفية
إىل السلفية صدقًا مل ينكر شعرية اجلهاد البتة، ذلك أن من أسس  ىاملسلمني، أن أحدًا ممن انتم
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لتصديق اجلازم بكل ما ثبت يف الكتاب والسنة، واجلهاد من أهم االنتماء إىل السلفية هو ا
 !العبادات الثابتة يف ذينك املصدرين املعصومني وميثل ذروة سنام اإلسالم يف مجاله

فالسلفية بريئة منه  ،عيًا أنه من السلفية، مّدمجاعة كانت أم فردًا من كان منكرًا للجهادكل و
 .-عليه الصالة والسالم–براءة الذئب من دم ابن يعقوب 

املومهة بأن بعض السلفيني ضد اجلهاد يف -والفتاوى املنقولة عن بعض من تسموا بالسلفية 
وا اسم أهل احلديث والسلفية زورًا ليسوا من السلفيني بل هم متسلفة تقمصَّ -سبيل اهلل

 :وخداعًا لعوام املسلمني، يدل على ذلك أمور منها

أثر الفكر الغريب يف الفرق املنحرفة عن )هذه النقوالت حتت باب أن الباحث ذكر كل  :أواًل
، ومل يدرج السلفية وأهل احلديث ضمن الطوائف املنحرفة عن اإلسالم، بل ذكر (اإلسالم

 .تلك الفتاوى يف سياق حديثه عمن تقمص منهج السلفية زورا

 ،لفتاوى احملرمة للجهادإن وجد فيهم من كان منتميًا للسلفية صدقًا وشارك يف تلك ا :ثانيًا
والسيما بعد أن بلغ عدد قتلى العلماء بيد االستعمار االجنليزي  ؛فقد أعذره العلماء باإلكراه

 .1عامل 51000شنقًا وخالل ثالثة أيام فقط 

مجع الفتاوى عن العلماء ونشرها خوفًا من  علىه يف اجتهاد املستعمر االجنليزي قلَتوما َن
ومرّد )إذ قال إهلي خبش يف سبب اصدار تلك الفتاوى  ،حركة اجلهاد يشري إىل هذا العذر

من  19صـ( ذلك قوة اليد احلديدية اخلانقة واملشانق املتدلية من األشجار على مفترق الطرق
 . من كتابه 106، صاالعانة

أظن أن ال ! االجنليز من عامل سلفي فتوى ختدمه بقوة احلديد والنارإذا استصدر  ؛فما الضري إذًا
 .ألنه مكره شيء عليه يف الدنيا واآلخرة

                                                 
1
  28 اهلندية صـنقاًل عن كتاب احلركة السلفية يف شبه القارة   
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احلركة السلفية يف شبه )حممد القامسي الديورياوي مؤلف كتاب  رأفادين الشيخ نو :ثالثًا 
شيخ )لقب بـ امل نذير حسني الدهلوي ايتزعمه يتال( أهل احلديث) مجاعة بأن( القارة اهلندية

الذي هو  هذا (نذير)املعروفة بصدقها يف املنهج، و( مجعية أهل احلديث)غري ( الكل يف الكل
أفىت حبرمة اجلهاد ضد املستعمر اإلجنليزي، وأن حركته باألساس من احلركات اليت صنعها 

يف  لسلفياالستعمار االجنليزي كالقاديانية وغريها، وأن كل الفتاوى اليت نسبت إىل االجتاه ا
 .الةحبرمة اجلهاد هي من هذه الفرقة الّض اهلند

هؤالء الذين يتباهون باالنتساب إىل )احلركة السلفية يف شبه القارة اهلندية  :يف كتابه وقال
خونة،  -بزعمهم–السلفية وهم غري مقلدين، فليسوا سلفيني حقيقيني، هؤالء أهل احلديث 

بالباطل، ليست هلم أية عالقة بأولئك األسالف ال مرجفون، مداهنون، يأكلون أموال الناس 
 1(.من قريب وال من بعيد

ومساندهتم لإلجنليز، باصدارهم الفتوى على  مشاخيهموحتّدث مؤلف الكتاب عن تاريخ أبرز 
الشيخ حممد حسني )على املسلمني، وذكر أن عاملهم الكبري  أن اجلهاد ضد اإلجنليز حراٌم

" االقتصاد يف مسائل اجلهاد"كتابًا مساه  ألَّفيف اهلند  ( أهل احلديث)وكيل مجاعة  (بتالوي
أهل )نسخ فيه حكم اجلهاد ضد االستعمار الغاصب، وقد وافق مئات من العلماء غري املقلدين 

مث ساق مجلة وافرة من فتاواهم  ،من إلغاء حكم اجلهاد ،على ما جاء يف هذا الكتاب( احلديث
 2. ذلكاملقررة ل

 

                                                 
67احلركة السلفية يف شبه القارة اهلندية ص 1  
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النقوالت من أن مجاعة االعتصام شبيهة هبذه الطوائف على  هلذهعرضك  بهوأما ما يوحي 
األقل يف هدمها وإنكارها لشعرية اجلهاد، وفتاواها يف القتال الدائر يف الصومال كتلك 

 .الفتاوى املنحرفة املفصلة لصاحل االستعمار االجنليزي سواًء بسواء

ج الذين ال يعرفون تاريخ هذه احلركة، وبيانًا للحق على السّذفهي حيلة مكشوفة للتمويه 
 :هلؤالء، ونقضًا الدعاءاتك على احلركة أقول

إن مجاعة االعتصام بالكتاب والسنة تؤمن باجلهاد الشرعي الوارد يف القرآن الكرمي وسنة نبيه 
بعض ما ورد يف وهاك إلعالء كلمة اهلل، -غري معصوم الدم– األمني، وهو قتال مسلٍم كافرًا

 :منهجها يف باب اجلهاد

 مفهوم اجلهاد: جاء يف الباب اخلامس عشر من منهج اجلماعة ما يلي: أوال 
هو بذل اجلهد يف قتال ( مبعىن القتال)اجلهاد يف سبيل اهلل: املشقة ، وشرعا: هو لغة : اجلهاد

دفع  وإما جهاد طلب ،  الكفار احملاربني إلعالء كلمة اهلل تعايل ، وهذا اجلهاد ، إما جهاد
 .ولكل أحكامه وتفاصيله املقررة يف كتب أهل العلم 

جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد : واجلهاد مبعناه العام أربع مراتب
 .املنافقني

 :وأما جهاد النفس فأربع مراتب أيضا
 .أن جياهدها على تعلم اهلدى ودين احلق: إحداها
 .دها على العمل به بعد علمهأن جياه: الثانية
 .أن جياهدها على الدعوة إليه وتعليمه من ال يعلمه: الثالثة
 .أن جياهدها على الصرب يف ذالك: الرابعة

 :وأما جهاد الشيطان فمرتبتان
 .جهاده لدفع ما يلقي من الشهوات: الثانية. اجلهاد لدفع ما يلقيه من الشبهات: إحدامها
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بالقلب ، واللسان ، واملال ، والنفس ، وجهاد : فقني فأربع مراتب وأما جهاد الكفار واملنا
وأما جهاد أرباب الظلم والبدع . الكفار أخص باليد وجهاد املنافقني أخص باللسان

 :واملنكرات فثالث مراتب 
فهذه ثالثة عشر . األوىل باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إىل اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه 

 .هادمرتبة من اجل
وأماجهاد الكفار . أما  جهاد النفس والشيطان ففرض عني الينوب فيه أحد عن أحد

 1.واملنافقني، فقد يكتفى فيه ببعض األمة إذاحصل منهم مقصود اجلهاد

ونرى اعتبار املراحل اليت مر هبا  :جاء يف البندين الثاين والثالث من باب اجلهاد ما يلي: ثانيا 
تشريع قتال الكفار، فقد كان حمرما يف العهد املكي لعدم الشوكة، مث أصبح مأذونا به يف 

 2.العهد املدين ، مث مأمورا به ملن بدأهم بالقتال ، مث مأمورا به جلميع املشركني

 وختليص املستضعفني، ونرى أن للقتال يف اإلسالم أهدافاعظيمة، فقد شرع للدفع عن املؤمنني
 3.ومتكني املؤمنني يف األرض، حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل

ونرى أن اإلعداد : جاء يف البندين احلادي عشر  والثاين عشر من باب اجلهاد ما يلي : ثالثا
واالستعداد واجب لتحصيل القدرة على جهاد األعداء ودفع فتنتهم ولكن هذا الواجب على 

 .الة األمور نظرا إلمكانياهتم وصال حياهتمعاتق و

                                                 
 (.66-9ص  1أنظر زاد املعاد البن القيم) 1
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عن واجب اإلعداد وغريه من الواجبات فينبغي تذكريهم  األمر ونرى أنه إذا تقاعس أولو
والرجوع إىل قواعد األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وحتصيل املصاحل وتقليل املفاسد ألّن 

 .االفتئات عليهم الجيوز والجيدي شيئًا

ونرى أن اجلهاد والغزو فريضة ماضية : البند الثامن عشر من باب اجلهاد ما يلي جاء يف: رابعا
 .ث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاقومن مل يغز أو حيدِّ ،إىل يوم القيامة

هذا هو موقفهم من اجلهاد الشرعي، ومل نر فيه خمالفة واحدة ملا عليه أهل السنة واجلماعة يف 
ومالئ اإلجنليز على توهني  ،مبن أسقط فريضة اجلهاد رأسًا شببهمهذا الباب، فكيف ُت

لكل من خالفك يف  أم إنك تكيل اإلهتامات جزافًا املسلمني وتفريق صفوفهم كما مر آنفا،
ر من إراقة دماء املسلمني املعصومة باسم اجلهاد، تأييد قتال حركة الشباب الفاسد، أو حذَّ

، ألست تدري  أن هذه اجلماعة أخرب منك وبأمثالك وإىل من تسّوق هذه االهتامات الباطلة
وأنت إمنا قضيت ، وأن مواقفها يف باب اجلهاد تصدر عن علم وخربة،  وعماًل باجلهاد علمًا

 .حياتك حتت رعاية احلكومة األثيوبية، أو الكينية ّلُج
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 مآالت فتاوى حسان: الوقفة الرابعة عشرة 
 

إذا نظرت إىل مآالت فتاواك يف طعن العلماء، بل وتكفريهم؛ بل وقتلهم يف احلل واحلرم، 
ها وى هو فساد أرض الصومال وخلّواى إليه تلك الفتما تؤدِّ فإنفعلى اعتبار أهنا جائزة لك، 

من املصلحني السلفيني، وأنت تعلم معي أن املنهج السلفي انتشر يف الصومال وال زال بأيدي 
وبيد مجاعة االعتصام على وجه اخلصوص، ولك حديث مسجل عندي  ،يني عمومًاالسلف

تعترف فيه هبذه احلقيقة، وتوصى الشباب املتسرعني بأن حيفظوا لتلك احلركة مكانتها 
  .!وأسبقيتها هلذا املنهج

 فذت أوامرك بقتل السلفيني عمومًا، فالذي ينتج عن ذلك بالتأكيد هووُن ،قت فتاواكبِّفإذا ُط
وخلو الساحة من العلماء املصلحني، ويف ذلك موت هلذا  ،نشر الظالم والفساد يف الصومال

خري من إزالته بالكلية حيث ال  -إن كان فيه غبش  -البلد، وبقاء اخلري مع ما فيه من غبش
رمحه اهلل –هم أو يقارب يقول ابن تيمية مسدَّ يسدُّ العلماء والدعاةجيد الناس بديال عن هؤالء 

 –

وإال بقي الناس يف  ،ور الذي ليس بصاٍفبأن مل يوجد إال النُّ ؛ل النور الصايفحصَّفإذا مل ُي)
ال ظلمة فيه،  ل نوٌرإال إذا حّص ،فيه ظلمة وينهى عن نوٍر ،الظلمة، فال ينبغي أن يعيب الرجل

طرق إذا خرج غريه عن ذلك ملا رآه يف  ،وإال فكم ممن عدل عن ذلك خيرج عن النور بالكلية
 1( الناس من الظلمة

                                                 
 112ص    60جمموع الفتاوى  ج  1
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احلق كلٌّ ": ويشبه هذا مقولة بعض الناس): -حفظه اهلل تعاىل–قال الشيخ عبد احملسن العباد 
، فإنَّ أْخذه كله حق وتركه كله باطل، ومن كان عنده "ال يتجزأ فخذوه كله أو دعوه كله
رفقا أهل  أهـ (.والسعي لتحصيل ما ليس عنده من احلق ،شيء من احلق يوصى باإلبقاء عليه

 .1السنة بأهل السنة صـ

والنظر يف مآالت األمور من أهم القواعد األصولية يف استنباط األحكام الشرعية، وهلا بعض 
على أن املفىت عليه أن  -رمحه اهلل تعاىل–الشاطيب  االجتهادات الفقهية، وقد نصَّ علىاألثر 

ينظر إىل مآل فتواه قبل اإلقدام عليها وهو من أحسن من شرحوا هذا املدلول االصطالحي 
وذلك  ،كانت األفعال موافقة أو خمالفة ،النظر ىف مآالت األفعال معترب مقصود شرعًا: )فقال

درة عن املكلفني باإلقدام أو باإلحجام إال بعد أن اجملتهد ال حيكم على فعل من األفعال الصا
ولكن له  ،أو ملفسدة تدرأ ،ملصلحة فيه تستجلب ،نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعًا

أو مصلحة تندفع  ،وقد يكون غري مشروع ملفسدة تنشأ عنه ،مآل على خالف ما قصد فيه
ى ول باملشروعية فرمبا أّدفإذا أطلق القول يف األ ،ولكن له مآل على خالف ذلك ،به

من  فيكون هذا مانعًا ،تساوى املصلحة أو تزيد عليها ،استجالب املصلحة فيه إىل املفسدة
ى استدفاع الثاين بعدم مشروعية رمبا أدَّ وكذلك إذا أطلق القول يف ،إطالق القول باملشروعية

وهو جمال  ،شروعيةفال يصح إطالق القول بعدم امل ،املفسدة إىل مفسدة تساوي أو تزيد
 1(.إال أنه عذب املذاق حممود الغب جار على مقاصد الشريعة ؛للمجتهد صعب املورد

صحة تلك القاعدة بأدلة عقلية وشرعية وذكر أن األدلة الشرعية واالستقراء على واستدل 
التام يدل على أن املآالت معتربة يف أصل املشروعية، فساق بعض األدلة من الكتاب والسنة 

، وقوله صلى (وال تسبوا الذي يدعون من دون اهلل فيسبوا اهلل عدوًا بغري علم: )كقوله تعاىل
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أخاف أن يتحدث الناس أن حممدًا يقتل : ))اهلل عليه وسلم حني أشري عليه بقتل من ظهر نفاقه
 ىف حتقيق املناط اخلاص مما فيه هذا املعىن حيث يكون ومجيع ما مّر: )مث قال(( .... أصحابه

لكن يترك  ،أو ممنوعًا ،ملا يؤول إليه من املفسدة ،لكن ينهى عنه ،العمل ىف األصل مشروعًا
الذرائع كلها فإن غالبها  وكذلك األدلة الدالة على سّد ،ملا ىف ذلك من املصلحة ؛النهي عنه

  .لكن مآله غري مشروع ،فاألصل على املشروعية ،تذرع بفعل جائز إىل عمل غري جائز

الدالة على التوسعة ورفع احلرج كلها فإن غالبها مساح ىف عمل غري مشروع ىف واألدلة 
قال  ،وال معىن لإلطناب بذكرها لكثرهتا واشتهارها ،ملا يؤول إليه من الرفق املشروع ؛األصل

اختلف الناس بزعمهم فيها وهى متفق عليها بني  :ابن العريب حني أخذ ىف تقرير هذه املسألة
 1(.العلماء فافهموها وادخروها

ن على أرض الصومال، أفسد َم على أهنمهم ر علماء الصومال كلِّصّوواملتأمل لفتاواك اليت ُت
من الشكوك يف حقيقة أهدافكم اخلفية اليت  كه ظالٌلملَّتتواحلرم،  جيب قتاهلم يف احللِّ وأنه 

 الذين مل يتجرؤوا على ما جترأت عليه من األمر بقتل ،امًا مع أهداف أعداء الصومالمت تتماها
وتشريع ذلك للشباب وجعله من اجلهاد يف  ،-حسب زعمك إلفسادهم- ء الصومالعلما

 ..سبيل اهلل

حركة الشباب من منظور سياسي ال شرعي، ودراسة دراسة األمر الذي يستوجب دراستك و
من سين وجودهم يف الصومال، مع دراسة أهداف  أعمال، وحصادها املّرما قامت به من 

فإن تشاهبا وضعا يف خانة  ،أعداء الصومال يف صراعهم مع الصوماليني، مث املقارنة بينهما
 .واحدًة وإن اختلفت الشعارات والتربيرات لتلك األعمال
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 :ليومما ميكن أن يشار إليه يف هذا الباب على وجه اإلجياز ما ي

تشويه صورة اإلسالميني وهو هدف قدمي  :من أعظم أهداف أعداء الصوماليعلم اجلميع أن 
وتصويرهم بأوصاف مشينة،  ،لتهالقصد منه القضاء على اإلسالم عرب تشويه مَح ،جديد

والسيما محلة املنهج السلفي املترجم عن اإلسالم احلقيقي الذي أنزله اهلل على رسوله صلى اهلل 
 .هذا من حيث أعداء الصومال ،م، وقد مارسوا ذلك عمليًاعليه وسل

الوقيعة يف اإلسالمني  جيد أهناأكثر أحاديثهم  تدور عليهاوأما الشباب فمن طالع املواضيع اليت 
يف هنم عقبة كأداء على أوتصويرهم  ،ار السلفي التنظيمي والالتنظيميوال سيما التيَّ ،عمومًا
  .!إن مل يكونوا أعداًء للمشروع اإلسالمي ،تطبيق املشروع اإلسالمي يف الصومال سبيل

 ،دة هلذا التيار اهلالك جيد العجب العجابيف مطالعة بعض املواقع املؤيِّقلياًل ومن أجهد نفسه 
 ،وعلماء اإلسالم ،ألهل اإلسالم اجلهاد، واملضمون كله سبٌّ تزخرف بعبارافالعناوين ُت
  .منهم لسلفينيوالسيما ا

 يف املائة خاصٌّ 90بعت مرة األخبار املعروضة يف الصفحة الواحدة فرأيت أن أكثر من وقد تتَّ
ت ومل يبق من فساد الصومال لَّوكأن املشاكل الصومالية ُح ،وشتم وختوين السلفيني بسبِّ

 .!سوى فساد السلفيني
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الذين يبذلون قصارى جهدهم يف النيل ترى ما هو سر التشابه بني مشاريع أعداء الصومال  فيا
وبني محالتكم املسعورة على العلماء والدعاة الذين نفع اهلل هبم  ،من دعاة اإلسالم ومحلته

من االتفاق غري املقصود؟ ال شك أن يف ذلك ما فيه واللبيب البالد والعباد، أم أن هذا 
 .باإلشارة يفهم

 

 :ويف ختام هذه الرسالة أقول

عن تكفري املسلمني الذين بينت لك األوجه الكثرية اليت تردعك  رجععليك أن ت صعب إذا
وحنو ذلك  أو كوهنم متأولني خمطئنياإلقدام على تكفريهم، من كون املسألة اجتهادية،  عن

.... 

أهل اليمن  كالممن باب  إال يف نظري يكون هذا المث أصررت على املضي على هذا القول، ف
إال على نقص يف العقل أو  ذلكيدل كما ال ، !!(أن ُيذكر فليفعل املنكر من أراد: )القائل

 .عن الشرع ينهى عن اإلقدام على ما فيه بأٌس نقص يف الدين، فإن العقل فضاًل

وال يسمح  ،على دينه فإن اإلقدام على ما فيه بعض البأس ال يفعله من يشّح: )قال الشوكاين
فكيف إذا كان خيشى على نفسه إذا أخطأ أن يكون يف عداد  ؛به فيما ال فائدة فيه وال عائدة

ومع  ،فهذا يقود إليه العقل فضال عن الشرع ،اه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كافرًامن مّس
 ،ن املصري إليهوقد أمكن هنا مبا ذكرناه فتعيَّ ،هذا فاجلمع بني أدلة الكتاب والسنة واجب
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ويقصر ما ورد  الكفر إال على من شرح بالكفر صدرًا فحتم على كل مسلم أن ال يطلق كلمة
 1( مما تقدم على موارده وهذا احلق ليس به خفاء فدعين من بنيات الطريق 

التعصب ه عليه يف تكفريك جلماعة االعتصام، ولكن تتكئوأخريًا ليس هناك سبب شرعي 
منهجك ومنهج راف االعتصام هم أعرف الناس باحن مجاعة املقيت لطائفتك وعلمك التام بأن

منك  تفاستحقَّ ،وهم املانعون هلا من تسللها ومتسحها باملنهج السلفي زورًا وهبتانًا ،طائفتك
هذا العداء السافر الذي أوصلك إىل النهاية؛ ورغم تضرر اجلماعة بفتاواك اليت استبيحت هبا 

 ؛رهتارك كما كفَّكفِّفلم ت ،إال أهنا تدينًا مل خيرجها غضبها من االنصاف ؛علمائها بعض دماء
واالنتصار للطوائف عرب رمي التكفري بالطوائف  ،2لةداألنت أن منهجك منهج الغالة ببل بيَّ

 : فقد قال –رمحه اهلل –املخالفة من البدع املنكرة اليت ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ،وإستحالل دمائهم وأمواهلم ،ومن البدع املنكرة تكفري الطائفة غريها من طوائف املسلمني)
  :وحنو ذلك فإن هذا عظيم لوجهني ،كما يقولون هذا زرع البدعي

 ؛أن تلك الطائفة اآلخرى قد ال يكون فيها من البدعة أعظم مما يف الطائفة املكفرة هلا :أحدمها
وهذا حال عامة أهل البدع الذين يكفر  ،بل تكون بدعة املكفرة أغلظ أو حنوها أو دوهنا

مل  ،ن قدر أنه مل يكفرإو ،كفر هؤالء وهؤالء ،فإنه إن قدر أن املبتدع يكفر ،ضهم بعضًابع
ر طائفتها هو من وال تكفِّ ،ر األخرىفكون إحدى الطائفتني تكفِّ ،يكفر هؤالء وال هؤالء

قوا دينهم وكانوا شيعا لست إن الذين فّر"اجلهل والظلم وهؤالء من الذين قال اهلل تعاىل فيهم 
 ". يف شيء منهم

                                                 
 579ص    2السيل اجلرار  ج  1

 
2
 فتوى مجع من علماء الصومال يف منهج حسان يف ملحق الرسالة: انظر  
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مل يكن ألهل السنة أن يكفروا كل  ،أنه لو فرض أن إحدى الطائفتني خمتصة بالبدعة :والثاىن
وثبت يف "  ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا"من قال قوال أخطأ فيه فان اهلل سبحانه قال 

وروى "  وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به"، وقال تعاىل " قد فعلت" الصحيح أن اهلل قال 
 عن النىب صلى اهلل عليه

هو حديث حسن رواه إبن ماجه و" عن أمىت اخلطأ والنسيانان اهلل جتاوز ىل : "وسلم أنه قال
 .وغريه

وأمجع الصحابة وسائر أئمة املسلمني على أنه ليس كل من قال قوال أخطأ فيه أنه يكفر 
يف  لكن للناس نزاٌع ،فتكفري كل خمطئ خالف اإلمجاع ،للسنة ن كان قوله خمالفًاإو ،بذلك

 .ضوعمسائل التكفري قد بسطت يف غري هذا املو

وال إمام من األئمة  ،واملقصود هنا أنه ليس لكل من الطوائف املنتسبني إىل شيخ من الشيوخ
إذا قال الرجل : "عن النىب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال روا من عداهم بل يف الصحيحكّفأن ُي

لمه كل املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يس:  "وقال أيضًا" ألخيه يا كافر فقد باء هبا أحدمها
ال تقاطعوا وال تدابروا وال تباغضوا وال ) ،وقال " املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل : "وقال) حتاسدوا وكونوا عباد اهلل إخوانا 
 1"  ( اجلسد الواحد إذا إشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر

، (اإلعانة لطالب اإلفادة) أمساهاواليت  بعض املآخذ اليت ظهرت يل من كتابة حسَّان إيلَّتلك 
وأن الشيخ عبد الرمحن أبيض أبدع وأفاد مبا أسلفه من الكالم  ،هاولوال ضيق ما بقي يل من

                                                 
 115-112/ 7جمموع الفتاوى  1
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وبسطناه، ولكن كما قيل يكفيك من الزاد ما أبلغك احمللَّ، ومن القالدة ما  فيها ألطلنا الكالم
واهلل تعاىل أعلم، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه . أحاط بالعنق

 .وسلم

 

  



WWW.Halgan.net 

159 

 

 وفيها أهم نتائج مناقشة الكاتب: الخاتمة
 

 حمل إىل ميت وال له داعي ال مبا كالمه وحشى ،اجلواب عن حاد الكاتب إن 
  .تلك سوءته خفَيلُي بصلة؛ النزاع

 املتماثالت، بني تفريق وفيه ،والتشفي اهلوى على قائم االعتصام، جلماعة تكفريه 
 مثل يف املشروعة مصاحلهم وحيققون لواقعهم واعون اليوم املسلمني فغالب

 املرود فكّفر ،القائمة الربملانات يف املشاركة اجلماعة فيها أجازت اليت الظروف
 االعتصام مجاعة بأن علمًا ،غريهم ُيكفِّر ومل االعتصام مجاعة ذلك مبوجب عليه

 األجّل هم آخرينَء علما من االنتخابات مسألة يف منهجها يف جاء ما نقلت
 مجاعة ختصيص إذًا عيني فماذا ،!أيضًا يكفرهم فلم الدميقراطية حبقيقةواألعلم 
 .اجلماعة هلذه الكاتب حيمله  الذي الدفني احلقد سوى بالتكفري االعتصام

 وهبتان ،مبنٌي افتراٌء للمصلحة الكفر جتويزها من االعتصام  جلماعة نسبه ما 
 هو مبا اجلماعة ىعل بذلك فَحَكم فة،املتكلَّ واستنتاجاته كالمه من هو بل ؛عظيٌم

 .وتأليفه ُصنعه من

 هي بل ،شرعي مستند فيه فلها املسألة هذه يف االعتصام مجاعة إليه ذهبت وما 
 والفقهية، العلمية اجملامع يف الفقهاء ةوفطاحل العصر، علماء جهابذة بأقوال مسبوقة
 السلف من أحد عن ينقل مل للمصلحة، الربملانات دخول إباحة مبسألة والتكفري
 بقوله، يعتّد من إليها يسبقه ومل ،الكاتب هبا نعق منكرة بدعة هي وإمنا واخللف،

 فيها يدخل من يكفِّر من وبني الربملانات، دخول يف املشاركة حيرٍّم من بني وفرٌق
 ومن الكاتب من إال نسمعه مل والثاين ُكثر، به القائلون فاألول ،!دخوهلا أجاز أو
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 من الربملانات يف املشاركة حرمة يرى كان من أقوى إن بل الغالة، من عنهم نقل
 بعد القول هذا عن رجع قد -اهلل حفظه– قطب حممد الشيخ وهو املعاصرين

 ميكن هل ،-حفظه اهلل– الناصر إبراهيم الدكتور الشيخ سأله إذ املصرية، الثورة
 لعدم الربملانات يف الدخول حرمة يف السابق قولك عن تراجعت إنك :نقول أن

 .!عين ذلك تنقل أن وتستطيع نعم :فأجاب ذلك؟ يف اجلدوى

 الدخول يف اجملالس  أباحت اجلماعة بأن جداًل، سلمنا لو أننا أيضًا بّينا كما
 من تكفريها، دون حتول ظاهرة وموانع أعذار فلها للمصلحة، والربملانات الكفرية

 قويل بأحد األخذ وكون اخلفية، املسائل من وكوهنا اجتهادية، املسألة كون
 أحسن من لكل تظهر قد أخرى وموانع السائغ، التأويل من املسألة يف العلماء
 .القوم حماسن عن واحلسد احلقد، عمهُي ومل املسلمني، بإخوانه الظن

 الذي الوقت ففي ،ومضطرٌب متناقض التكفري وموانع شروط يف الكاتب قول 
 به كّفر الذي األخري شريطه يف صّرح املوانع، بعض باعتبار كتابه يف صّرح

 على قام إذا احلكم سبب وأن هبا، يؤمن وال أصاًل باملوانع يعتّد ال بأنه اجلماعة
 من 5ص :انظر (يثبت حىت باملانع العلم عدم عند باملقتضي العمل) جيوز الشخص
 مل مانعة، أهنا اعتقد من أن إذ مانعة؛ وليست رافعة املوانع أن يعين وهذا اإلعانة،

كقوله صلى اهلل عليه  عنه بالبحث املانع انتفاء من يتحقق حىت باملقتضى يعمل
 بالبحث نفسه فكلُِّي مل من اوأّم ،(حاطب يا ما صنعت على محلك ما)وسلم 

 عتقدفُم مانعة، وليست عنده، رافعة فألهنا يثبت، حىت املقتضى قيام عند املوانع عن
 إذًا معىن فال .!احلكم عنه لريفع تأتيه حىت يبحث ال الرافع عتقدوُم يبحث، املانع
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 أن يرى بأنه -حفظه اهلل– أملحممد  الشيخ عليه ادَّعاه ما على الكاتب النكار
 .مانعًة وليست رافعة املوانع

 باملانع، الظن وعدم السبب قيام عند التكفري) جواز من كالمه زبدة يف ذكره ما 
 يف وال وعال، جل اهلل كالم يف ليس (.التوقف يوجب ال املانع احتمال وأن

 مناقض هوبل ،اهلدى أئمة كالم من وال وسلم، عليه اهلل صلى رسوله كالم
 عليه اهلل صلى الرسول بأن تقضي واليت بعضها، ذكرُت اليت الصرحية للنصوص

 بل فحسب؛ املانع الحتمال ليس الشخص على احلكم يف يتوقف كان وسلم
 قيام عند النفاق أو بالتكفري اهلجوم وأن احلّد، عنه ُيدرأ حىت للشخص املانع لتلقني

 بعض من حصوله مع البتة، وسلم عليه اهلل صلى الرسول به يقبل مل السبب
 .عنهم اهلل رضي الصحابة

 للّدين، حربًا للبلد الكّفار احتالل بني يفّرق أنه من االعتصام مجاعة لزعيم نسبه ما 
 حصر ال اليت الكاتب افتراءات يف مدرج وسياسية، اقتصادية ملصاحل احتالله وبني

 .هلا

 األمة وتركيع اجلهاد، بتقزمي مفتونة أهنا من االعتصام جلماعة نسبه ما وكذا 
 وقد ،الكاتب افتراءات من األخرى هي !اهلل سبيل يف اجلهاد عن الشباب وتقعيد

 الكاتب متاأل لو مبا اجلهاد مفهوم يف عقيدهتا أوضحت اجلماعة أن بيان سبق
 لبعض بعضهم كان ولو سبيال لذلك استطاعوا ملا مبثله اإلتيان على ومجاعته

 هذا من وعماًل، علما اجلهاد مبسائل أخرب اجلماعة أن أيضًا بّينا كما ،!ظهريًا
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 مل الذي والتحليل والتشجيع التصفيق هو اجلهاد أمر يف بضاعته جّل الذي الكاتب
  .املباريات مشجعي شأن شأنه خربة، وال بعلم ينب

 حركة أن فرغم ،كله الصومايل للشعب معلومة الكاتب هذا فتاوى مآالت 
 غري وأهنا الصومال، يف وقعت اليت االغتياالت جلَّ وراء تقف من هي الشباب
  بترّبعه احلركة فاق الكاتب أن إال ذلك، هلا جتيز فتوى إىل األصل يف حمتاجة
 بقتل واجملاهرة اهلل، سبيل يف اجلهاد من لهاْعوَج الوحشية، األعمال هذه لتسويغ
 حدِّ على العدوِّ أماكن تواجد من اقترب من كل جواز قتل إىل باإلضافة ،املصلني
 معينة وحركات أشخاص قتل بإباحة فاقها كما ،!؛ ألهنم يبعثون على نياهتمزعمه

 اجلهاد بشعارات املخدوعني الصادقني الشباب بعض وتضليل  والوصف، باالسم
  ونصيٌب كفٌل وهتجري وقتل وإفساد فساد من البلد يف وقع ما كل يف فله الرّباقة،

 وتفجري فالن بقتل باألمر يصِّرح الذي الشباب حركة يف الوحيد هو والكاتب .
تنّدر جلميع الصوماليني، يسجلون  ت عباراته يف ذلك حمّلذحىت غ ،!عّلان رأس

 أمحد الدكتور قاهلا حبكمة أمره، ذّكرين ولقد ،!فيها هبواتفهم من أجل الضحك
 أفىت حني -الفئة الضالة قبل قتله على يد تلك -رمحه اهلل تعاىل– الرمحن عبد حاج

: وقال !بقتل القذايف على اهلواء مباشرة يف اجلزيرة القرضاوي يوسف الشيخ
 يف هَمَد ُقعلُِّي َموِل)  :الكالم هذا على معلقًا الدكتور فقال !(رقبيت يف ودمه أقتلوه)

 قبيلة مع أدارها معركة عن يومًا حتّدث ، الصوماليني القتلة أحد أن فذكر(  !رقبته
 قتياًل ثالثني عددت لقد النصر، هبذا متمدحًا  :فقال لقبيلته، الغلبة كانت أخرى

 :بنباهًة فأجاب كلهم؟ الثالثني أقتلت فالن يا سائل له فقال ،!أمامي واوقع همكلُّ
 اليت فتاويه ةمبغبَّ بسيطة خربة الكاتب لدى كان فلو !الشيطان قتله بلمل أقتلهم؛ 
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 أو اعتراف دون بالقتل فىالكت وأوصافهم، بأعياهنم صوماليني فئام قتل فيها أجاز
 .!كقائده تصريح

 خصوصًا االعتصام وجبماعة عمومًا الصومال بعلماء الكاتب استهزاء، 
؛ إذ نادى على نفسه هو ضرَّت نفسه بل يضّرهم، ال بشأهنم، استخفافهو

 والداين، القاصي به يشهد والسنة، التوحيد نشر يف املشكور فسعيهم باجلهل،
 يف قيل كمن إال ليس هلم وتنكره بفضلهم وجحوده والصديق، العدو به ويعترف

 هو وأما ،(والعجم أنكرت من تعرف العرب * بضائره هذا ْنَم قولك وما: )حّقه
 تقّحمها ما اليت املعصومة، احلرمات على فّشٍة وجراءٍة ٍة،فجَّ جبعجعة إال عرفُي فلم
 .اهلل على واملفترون اهلالكون إال

 ألعماهلم التأمل من قلياًل وأن ،فتنة الشباب لقتال تسميتنا مستند بيان سبق قد 
 وأما ،!خدمته وحتت الصومال، أعداء صّف يف هذه الفئة أن إىل يهديك بانصاف،

 األراضي من شربًا أرونا وإال .البتة مهامهم من فليس األعداء من البلد حترير
 مسلُِّت هي ،!إن كنتم صادقني العدو من فئة الضالةال تلك حّررهتا اليت الصومالية
 إىل وتذهب تفرُّ مث بعد أن تأخذها من أيدي الصوماليني، للعدو، األراضي
 ومربرًا طليعة لتكون األفريقية، القوات فيها ال تتواجد اليت الصومالية األراضي

 استكمال من بقَي ومل ،! وهكذا دواليك ،لدخول تلك األراضي القوات لتلك
 وصومالالند الند، بونت منطقيت إىل ذهاهبا سوى احلركة هذه ومهمة صفقة
 بيد أراضيه بكامل الصومال ويقع االحتالل، ليتبعها األفريقية، القوات من اخلالية

 من جوائزهم مونويتسلَّ احلركة، قادة يستريح وساعتها األفريقي، االحتالل
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 خافية عجائب وسريى الكالم، هذا يتذكر سوف البقاء له اهلل كتب ومن أئمتهم،
 .سلم سّلم فاللهم اآلن، الناس من كثري عن

 

 

 

 

                         

 املدين أبو العباس عبد الرمحن بن الشيخ عبد اهلل عمر /الدكتور وكتبه                     
 العقيدة والفرق واألديان والمذاهب المعاصرة بجامعة طيبة بالمدينة المنورةأستاذ                                          

 في المدينة النبوية. هـ72/1/1414 بتاريخ: فرغ من تحريرها                                                    
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 :وفيه الملحق
 

  

 

 

 صورة من فتوى بعض العلماء في منهج حسان حسين
 

 

 

 حميمحن الر  الر  بسم هللا 

 .كفرييحذير عن مهنج حسان حسني الت  فتوى العلامء يف الت  

 

وماليني يف اجلامعة اإلسَّلمية ابملدينة النبوية سؤالاً حول مهنج حسان حسني العقدي إىل  ب الصُّ بعث بعض الطَّل 

 :السؤال وفامي ييل نصُّ لامء الصومال، ع

من هيده هللا  ،ونعوذ ابهلل من َشور أنفس نا وسيئات أعاملها ،ونس تعينه ونس تغفره ونس هتديه ،إن امحلد هلل حنمده

 ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوهل ،فَّل مضل هل ومن يضلل فَّل هادي هل وأشهد أن ال إهل إال هللا وحده ال َشيك هل

 :وبعد

نفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل ين يف لك زمان عدوال ي هللا س بحانه وتعايل قد قيض لهذا الد  فإن  

، فهم (فاسألوا أهل اذلكر إن كنمت ال تعلمون)اجلاهلني، وأمر ابلرجوع إلهيم يف أمور الين حيث قال س بحانه 

، واشتباه احلق ابلباطل، وحنن طَّلب اجلامعة م يفعع بعد هللا يف أوقات الفنوأمئة الهدى، إلهي ،مصابيح الىج

وصف واحرتاماً تقتضيه الاينة لعلامئنا األفذاذ يف الصومال اذلين أحيا هللا تال  ةبم مية ابملدينة النبوية  ككن اإلسَّل

ت، وهدى بسبهبم مجوعاً ال تعد وال حتىص، ونسأل هللا أن جيعهيم عنا وعن املسلمني يف اهبم مهنج السلف بعد مو 

 .آمني.قومه وأههل الصومال خري ما جعى عاملاً عن أمته وداعياً عن 

وطلبة العمل اذلين  ،حسان حسني يف مارضاته ودروسه من احلط عىل العلامء اضل ال خيفى عليمك ما يبثهعلامئنا األف

شهد هلم أهل الصومال ابخلري إىل أن بلغ به األمر أن هجر بتكفريمه بعد تفس يقهم وتعيريمه وملعمه بأهنم علامء سوء أو 

يعين ( جامعة  الاعتصام عندي طائفة اكفرة مرتدة، تعامل معامةل املرتدين) :أَشطته أحبار سوء، وقال يف بعض
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يف َشيط آخر هل إىل  ودعاجامعة الاعتصام ابلكتاب والس نة اليت ينتظم فهيا أكرث العلامء السلفيني يف الصومال، 

 .ماربهتا يف احلل واحلرم

 .بقتهل، ويكون قاتهل جماهداً واملقتول شهيداً  قطع فساده إال  وزمع يف بعض أَشطته أنه جيوز قتل  العامل إذا مل ين

–الش يخ َشيف مناطق نفوذ : األنظمة املرتدة مثل -حسب وصفه –وكفّر من أقام يف املناطق اليت تس يطر علهيا 

ايم سواء ند، والصومال الغريب، ومل يفرق يف ذكل بني عامل وع، وإداريت بونتَّلند وصوماال-رئيس احلكومة الانتقالية

أو مل يعتقدها حسب قوهل ،اعتقد معتقد األنظمة اليت كفرها
1
. 

 مفا هو مهنج هذا الرجل؟ وما هو املوقف الرشعي منه، وما حمك الاس امتع إىل أَشطته ودروسه؟

 :نصُّ الفتوى

فقد اكن : هللا، وعىل آهل وأحصابه أمجعني، وبعد ، والصَّلة والسَّلم عىل رسول، امحلد هللبسم هللا الرمحن الرحمي 

 :، من ذكل  منكرة   وأقوال   العلامء يتابعون ما يصدر من املذكور من مسائل وفتاوى شاذة  

 .سامهئا يف أَشطته لعموم قبائل صومالية يذكرها بأتكفريه  -1

 .ملرتدة تكفريه لعامة املسلمني يف املناطق اليت حتمكها احلكومات اليت وصفها اب -2

 .، حبجة منع فسادمه أيه يف التكفري ومفهوم اجلهاداستباحته لماء العلامء اخملالفني لر  -3

 .سَّلمية بأمور متومهة وظنون واهية تكفريه للعلامء والعاة وبعض امجلاعات اإل -4

ذلي ينتج عنه تَّلعب ، األمر اموم الطلبة وأش باه العواموفتح اببه لع ،حريض عىل التكفري وتسهيل أمرهالت   -5

 . ابحلق وجرأة عىل اخللق

 .واحلرم  التحريض عىل قتل العلامء والعاة اخملالفني هل أيامن وجدوا يف احللد  -6

 .علهيم، ووصفهم ابلعمَّلِء واجلواسيس فرتاء وش متهم والا العلامء والعاة سبُّ  -7

 .والتأخري وتقويلهم ما مل يقولوا التَّلعب بأقوال العلامء ابحلذف والعايدة والتقدمي  -8

مهنج املذكور  يف ابب األسامء واألحاكم هو مهنج الغَّلة  أن   :وقد تبني للعلامء من خَّلل التتبع والاس تقراء

، وعدم مراعاة ضوابط التكفري يف املكفرات، والاس هتانة ابلماء وسائر وار؛  من التكفري اما ليس امكفرواخل

، ومن اخلارجني عىل األمة ىل الس نة امخالفهتا واملروق مهنا، فهو من اخلارجني ع وعلامهئمرمات لعموم املسلمنياحل

خر؛ عىل أميت يقتل برها وفاجرها، وال يتحاىش من  ومن: ).. باحة حرماهتا ، كام يف حديث مسملبتكفريها واست 

واخلوار؛ مه : -رمحه هللا-تمييةيخ اإلسَّلم ابن ، قال ش  (.، وال يفي ذلي عهد عهده، فليس مين ولست منهمؤمهنا

مجموع ). "أول من كفّر املسلمني،يكفرون ابذلنوب ،ويكفرون من خالفهم يف بدعهتم، ويس تحلون دمه وماهل

 .(3/272الفتاوى

ل من كفّر أهل القبةل ابذلنوب ، بل اما يرونه من اذلنوب، واس تحلوا دماء اهل القبةل بذكل ومه أو  : " وقال أيضا  

 :وهلم خاصتان مشهوراتن فارقوا هبام جامعة املسلمني وأمئهتم :  وقال أيضا  .(7/481لفتاوىمجموع ا")

                                                 
 .له[ 21تأييد ومناصرة للبيان اخلتامي لعلماء الواليات اإلسالمية يف الصومال صـ]: انظر 1
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وهذا اذلي أظهروه يف  خروهجم عن الس نة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة، أو ما ليس حبس نة حس نة،:  أحدهام 

 .. .تعدل اعدل فإنك مل : صىل هللا عليه وسمل حيث قال هل ذو اخلويرصة المتميي  وجه النبد 

أهنم يكفرون ابذلنوب والسيئات، ويرتتب عىل تكفريمه ابذلنوب اس تحَّلل دماء املسلمني وأمواهلم ، و أن :  الثاين 

فإهنم يعتقدون رأاي :" .. وقال عهنم أيضا (. 12/72مجموع الفتاوى" ) دار اإلسَّلم دار حرب ، و دارمه دار إميان 

يكفرون من خالفهم ، فيصريون خمطئني يف رأهيم ،ويف قتال من خالفهم  هو خطأ وبدعة ويقاتلون الناس عليه، بل

واخلوار؛ املارقون أمئة هؤالء يف تكفري  ):إىل قوهل" ...أو تكفريمه ولعهنم ، وهذه حال عامة أهل األهواء اكجلهمية 

 ( .4/536مهنا؛ الس نة ")أهل الس نة وامجلاعة ويف قتاهلم 

فقال  ،عىل تكفري العلامء من أصول اخلوار؛ –كام يصنع املذكور –ليط العوام وقد ذكر ش يخ اإلسَّلم أيضا أن تس 

مث هو مع هذا بني أن علامء املسلمني املتلكمني يف النيا ابجهتادمه ال (:"... 3/475)الفتاوى الكربى )بعد الكم 

تسليط اجلهال عىل  ن  فإجتب موافقته عليه   حسن   جيوز تكفري أحدمه امجرد خطأ أخطأه يف الكمه، وهذا الكم  

تكفري علامء املسلمني من أعظم املنكرات  وإمنا أصل هذا من اخلوار؛ والروافض اذلين يكفرون أمئة املسلمني  ملا 

، وقد اتفق أهل الس نة وامجلاعة عىل أن علامء املسلمني  ال جيوز تكفريمه امجرد يعتقدون أهنم أخطئوا فيه من الين

 .اهـ... اخلطأ احملض 

 : ن اما ييل بينوي  -عىل املةل لألمة وحفاظاً  نصيحةً  -العلامء املذكورة أسامؤمه أدانه وعىل هذا، فإن   

 .، وأنه جيب التحذير منه مع بني فساد الين وخراب النياأن مهنج املذكور هو مهنج اخلوار؛، اذلي جي -1

بعد التثبت من مصادرها األصلية  ألنه  ال جيوز الاعامتد عىل ما ينقهل عن أهل العمل ويععوه إىل كتهبم إال   -2

 .ليس أمينا وال مَّل للثقة

 .أنه مينع بيع أَشطته وكتبه اليت حتتوي عىل املسائل واألقوال املنكرة اليت س بق ذكرها  -3

كام ال جيوز . ال جيوز َشعا، وال س امي للمبتدئني والعوام، الاس امتع إىل دروسه وأَشطته ومطالعة كتبه  -4

 .مساجد املسلمني حىت ال يفسد عقيدة املسلمنيمتكينه من 

حيمل العلامء املذكور مسؤولية كثري مما حيدث يف الصومال من قتل العلامء واألبرايء بسبب فتاويه الغالية  -5

 .الشاذة

عن تكفري املسلمني واستباحة حرماهتم، كام ينصحون  ينصح العلامء املذكور أن يتوب إىل هللا، ويكف   -6

 .جل وذويه بأن يأخذوا عىل يديه ويكفوا أذيته عن املسلمني قرابة هذا الر 

صىل  هللا عليه  وقوهل،(وتعاونوا عىل الرب والتقوى وال تعاونوا عىل اإلمث والعدوان): وهذا لكه من ابب قوهل تعاىل

وقوهل صىل   .(ظملحتجعه عن ال: ل الظامل ؟ قالهذا املظلوم ، مفا اب: نرص أخاك ظاملا أو مظلوما ، قالوا ا:)وسمل  

 .( هلل ولكتابه ولرسوهل وألمئة املسلمني وعامهتم : ملن؟ قل: قلنا. ين النصيحة الد ): هللا عليه وسمل  

 .وصىل  هللا وسمل  عىل نبينا محمد، وعىل آهل وأحصابه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الين 

 :العلامء املوقعون
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 .محمد عبد أمل / الش يخ -1

 .الرمحن محمد قيليي عبد / الش يخ -2

 .عيل ورمسي حسن / الش يخ -3

 .محمود عيىس محمود / الش يخ -4

 .عبد القادر نور فارح / الش يخ -5

 .يوسف آدم محمد / الش يخ -6

 .الش يخ طاهر أو عبد يوسف  -7

 .أمحد طاهر حسن حسني / الش يخ -8

 .عبد الرمحن ش يخ معر / الش يخ -2

 .عبد النارص حا؛ أمحد / الش يخ-11

 . محمود ش يح محمد ش بيل/ الش يخ-11

 . محمد إدريس أمجد / الش يخ-12

 . عبد هللا ش يخ نور / الش يخ-13

 .محمود حا؛ يوسف / الش يخ-14

 . أمحد محمد سلامين / الش يخ-15

 -ابشا –عبد هللا طاهر جامع / الش يخ-16

 -أبو شيبة –محمود ش يخ أمحد حسن / الش يخ-17

 -أبيض–علمي  أمحد عبد الرمحن/ الش يخ-18

 عبد الرزاق محمود تكر/د-12

 .  -هوري –محمود عبد الرمحن محمد /د-21

 . عبد الرمحن ش يخ عبد هللا معر /د-21

 . عبد هللا حسن إبراهمي /د-22

 . هارون ش يخ حسني / د-23

 . آدم ش يخ عيل صاحل /د-24

 

11/aug/2112م 
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 :فتوى أبو المنذر الشنقيطي الذي يجيز فيها ارتكاب الشرك لمصلحة الحرب
 

(:" حكم لبس الصليب خداعا للكفار)ليه حتت عنوانإورد سؤال على  بو املنذر جميبًاأقال 
  1111: حكم لبس الصليب خداعا للكفار رقم السؤال

 . السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته )

 آمني.مشاخينا الكرام رفع اهلل قدركم يف الدارين وأجزل اهلل لكم املثوبة والعطاء 

 إشكال يف مسألة لبس الصليب للمجاهد  لدّي 

كالتايل جماهد من اجملاهدين أراد أن يقوم بعملية إستشهادية يف مكان من أماكن والسؤال 
تواجد أئمة الكفر وال يستطيع الدخول هلذا املكان إال إذا لبس لباسهم ووضع الصليب يف 

  ؟عنقه فهل مثل هذه احلالة جيوز له فعل هذا الفعل أم ال

يف جواز ذلك ام كان بعدم اجلواز وإن وحبذا لو تكرمتم علينا باألدلة سواء كان اجلواب 
كان جيوز ذلك هل نستطيع أيضا ان نقول جبواز دخول الربملانات الكفرية والقسم على 

 الدستور واحترامه من أجل مصلحة التغيري ؟

 بارك اهلل فيكم ورفع اهلل قدركم يف الدارين  

 حمب العلم وأهله: السائل

 اللجنة الشرعية يف املنرب: اجمليب 
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 سم اهلل الرمحن الرحيم ب 

 :احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على نبيه الكرمي وعلى آله وصحبه أمجعني  وبعد 

فهذه مسألة مهمة حنتاج إىل بياهنا وتفصيل أقوال أهل العلم فيها وبيان منزع كل قول  
 :فأقول وباهلل التوفيق .  وترجيح الراجح باألدلة 

وم ويتنزل يف حقه ما ذكره أهل العلم من حكم شد الزنار الصليب هو شعار النصارى الي 
 .الذي كان شعار النصارى قدميا 

 أقوال أهل العلم يف التكفري بشد الزنار ولبس الصليب 

 اعتباره مسألة مكفرة : القول األول  

وقد نص كثري من أهل العلم على كفر من شد الزنار واعتربوه أمرا مكفرا خمرجا من امللة 
 : كر ذالك وممن ذ

 (هـ126:ت . )اإلمام أمحد بن حنبل  -6

فيلزمه : )نقل شيخ اإلسالم ابن تيمّية يف كتاب اإلميان قول اإلمام أمحد يف ردِّه على اجَلْهِم  
إذا َأقرَّ ،مث شدَّ الزنَّار يف وسطه ، وصلَّى للصَّليب ، وأتى الكنائس والِبَيع وعمل : َأْن يقول 

َأنَّه يف ذلك ُمِقرٌّ باهلل ، فيلزمه َأْن يكون عنده مؤمنًا، وهذه األشياء من  الكبائر كلَّها ، إالَّ
 (. أشنع ما يلزمهم 

 1(ولو شد على وسطه زنارًا، ودخل دار احلرب للتجارة كفر : ) وقال ابن حجر اهليتمي-1

                                                 
  111اإلعالم بقواطع اإلسالم ص  1



WWW.Halgan.net 

171 

 

 :قال النووي -1 

ى رأسه والصحيح ولو شد الزنار على وسطه كفر واختلفوا فيمن وضع قلنسوة اجملوس عل) 
 1(.أنه يكفر ولو شد على وسطه حبال فسئل عنه فقال هذا زنار فاألكثرون على أنه يكفر 

 حكاية اإلمجاع على التكفري به 

 : ومن أمثلة هذا النقل ‘ وقد نقل بعض أهل العلم اإلمجاع على التكفري هبذه املسألة 

ن من شد الزنار على وسطه فهو أمجع العلماء على أ:) قول النووي يف روضة الطالبني -6
 (.كافر واختلفوا يف قلنسوة اجملوس والراجح الكفر 

وكذلك نكفر بكل فعل أمجع املسلمون أنه : " قول القاضي عياض يف آخر كتاب الشفا  -1
ال يصدر إال من كافر، وإن كان صاحبه مصرحًا باإلسالم مع فعله ذلك كالسعي إىل 

م، من شد الزنانري، وفحص الرؤوس، فقد أمجع املسلمون أن الكنائس والبيع مع أهلها بزيه
وأن هذه األفعال عالمة على الكفر وإن صرح فاعلها . هذا الفعل ال يوجد إال من كافر

 .انتهى". باإلسالم 

اإلمجاع على كفر البس الصليب ومل ( هـ 796: ت)وقد حكى سعد الدين التفتازاين 
لشرع أو الشارع أوألقى املصحف يف القاذورات أو فإن قيل من استخف با: )ينكره فقال 

شد الزنار باالختيار كافر إمجاعا وإن كان مصدقا للنيب صلى اهلل عليه وسلم يف مجيع ما جاء 
 2....( به 

                                                                                                                                                 
 

(19/  60) -روضة الطالبني  1  

(117/  1) -شرح املقاصد يف علم الكالم  2  
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أن املسألة مل تصل إىل مرحلة اإلمجاع ألنه وجد من أهل  –واهلل اعلم  –لكن الذي يظهر  
 .املوايل العلم من خالف فيها كما يف القول 

 عدم التكفري به : القول الثاين  

ذكر بعض أهل العلم من الشافعية واحلنابلة واألحناف أن شد الزنار وتعليق الصليب ال يعترب 
 :مسألة مكفرة وممن قال ذالك 

 ( :هـ910: ات )قال أبو النجا احلجاوي  -6 

وملا صارت العمامة الصفراء والزرقاء واحلمراء من شعارهم حرم على املسلم لبسها والظاهر ) 
أنه جيتزأ هبا يف حق الرجال عن الغيار وحنوه حلصول التمييز الظاهر هبا وهو يف األزمنة وقبلها 

صليبا كاإلمجاع ألهنا صارت مألوفة فإن أرادوا العدول عنها منعوا وإن تزيا هبا مسلم أو علق 
 1(.بصدره حرم ومل يكفر

أسىن )يف شرحه (هـ911: ت )قال زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري السنيكي  -1
فال يكفر لعذره وال إن : )يف بيان األمور غري املكفرة ( روض الطالب)على كتاب ( املطالب

ع قلنسوة وال إن شد الزنار على وسطه أو وض.........قال مسلم ملسلم سلبه اهلل اإلميان 
 (.اجملوس على رأسه

 (هـ122: ت )قال عالء الدين علي بن خليل الطرابلسي احلنفي  -1

                                                 
(21/  1) -اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل  1  
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ال يكفر : وقال بعضهم ‘ يكفر: رجل وضع قلنسوة اجملوسي على رأسه قال بعضهم : فرع ) 
وإال ‘ إن كان لضرورة الربد أو ألن البقرة ال تعطيه اللنب ال يكفر : وقال بعض املتأخرين ‘ 

 1.انتهى (. يكفر

 :وجاء يف الفتاوى اهلندية  -2

و وضع على رأسه قلنسوة اجملوس مل يكفر فقد صرح أصحابنا بأنه لو شد الزنار على وسطه أ 
 2.مبجرد ذالك ا هـ   

 :قال ابن عابدين يف معرض حديثه عن كراهة لبس ثوب فيه صور ومتاثيل  -5 

 أي مرسوم يف جدار أو غريه أو موضوع أو معلق كما يف املنية وشرحها ( متثال ) قوله  

 ي روح ألن فيه تشبها بالنصارى أقول والظاهر أنه يلحق به الصليب وإن مل يكن متثال ذ

 3"  ويكره التشبه هبم يف املذموم وإن مل يقصده كما مر

ومن أهل العلم من اقتصر على التصريح بالتحرمي دون التكفري كما قال الرحيباين يف مطالب  
وأما املختص هبم كالعمامة الزرقاء والقلوصة وتعليق الصليب يف الصدر فهذا ال :  أويل النهى 

 4" يف حترميه  ريب

وكل ما ال روح ( وجاز تصوير غري حيوان كشجر :  ))وقال أيضا يف كالمه عن التصوير 
فيه إال الصليب فيكره تصويره يف لباس ودراهم ودنانري وخواتيم وغريها على الصحيح من 
                                                 

 (101/  1) -اخلصمني من األحكام  من معني احلكام فيما يتردد بني 1

(111/  2) -الفتاوى الفقهية الكربى  2  

(121/  6) -حاشية ابن عابدين  3  

(112/  7) -مطالب أويل النهى  4  
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أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان ال يترك يف بيته شيئا من )املذهب لقول عائشة 
 .رواه أبو داود ( إال فضََّه  تصليب

 1.انتهى (( وهو الصواب : قلت ‘ وحيتمل حترميه وهو ظاهر نقل صاحل " اإلنصاف"قال يف  

هذا وقد استدل البعض لعدم التكفري بلبس الصليب جبواز الصالة داخل الكنيسة مع ما فيه   
 .من التشبه بالكفار 

الكنيسة والبيع وردت فيها أدلة خاصة تدل ولكن ال دليل قي هذه املسألة ألن الصالة يف  
 .على جوازها 

الصالة يف الكنائس جائزة لدخوهلا يف مجلة قوله )أن (: األوسط)فقد ذكر ابن املنذر يف  
 "(جعلت يل األرض مسجدًا وطهورا"

واألثران يدالن على : "أثرين عن عمر وابن عباس وقال( نيل األوطار)وذكر الشوكاين يف 
 ".لِبَيِع والصالة فيها إال إذا كان فيها متاثيلجواز دخول ا

 التكفري بشروط: القول الثالث  

اشترط بعض أهل العلم شروطا للتكفري بلبس الصليب أو شد الزنار ومن ذالك اشتراط بعض  
املالكية اجلمع بني شد الزنار والسعي إىل الكنيسة وذكروا أيضا أن من تشبه على وجه اللعب 

 .تد بل يكون فاسقا يستحق العقوبة كما ذكر الزرقاين وغريه والسخرية مل ير

 :وقال عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي  

                                                 
(171/  1) -مطالب أويل النهى  1  
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ولو علم أنه شد الزنار ال لتعظيم دين النصارى واعتقاد حقيته مل حيكم بكفره فما بينه وبني ) 
 1( اهلل 

 : وأشار إىل هذا القول أيضا صاحب الفقه على املذاهب األربعة فقال  

الفعل املستلزم للكفر شد الزنار وهو حزام خاص به أشكال خمتلفة يشد به النصارى  ومن)
 وسطهم ليمتازوا به عن غريهم فإذا لبسه املسلم فإنه يكفر بشروط 

أن يلبسه حمبة لدينهم وميال ألهله فيكون معىن لبسه هلم خروجا من مجاعة : الشرط األول 
. أو حنو ذلك . لغرض آخر غري ذلك كأن لبسه هازال  املسلمني إىل مجاعة الكافرين فإذا لبسه

 فإنه ال يكفر ولكن حيرم عليه فعل ذلك 

أن ال تضطره الضرورة إىل لبسه كما إذا وجد يف بالدهم لضرورة ومل جيد : الشرط الثاين 
 لباسا سواه 

أن ينضم إىل لبسه عمل آخر من أعمال ديانتهم كمشي إىل الكنيسة أو : الشرط الثالث 
عظيم للصليب أو حنو ذلك فإن لبسه ومل يفعل ذلك فإنه ال يكفر على الراجح ومثل الزنار يف ت

 2(.حكم لبس كل ما خيتص بالكافر من املالبس

ولكن تعليق الكفر باحملبة القلبية إناطة له بأمر باطين ال ميكن التحقق منه وال ‘ كذا قال  
ظاهرة كما أشار إىل ذالك أبو حممد املراكشي يف والكفر ال يناط إال باألمور ال‘ اإلشهاد عليه 

 :منظومة اإلميان فقال 

 وهل ترى خبيئة الفؤاد؟*** فليس حمصورا يف االعتقاد  
                                                 

(521/  1) -كتاب املواقف لإلجيي  1  

(607/  2) -الفقه على املذاهب األربعة  2  
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 : العلة يف التكفري بشد الزنار ولبس الصليب  

 :وجدت أن أهل العلم يذكرون ثالث علل للتكفري هبذه املسألة 

 كونه تشبها بالنصارى: العلة األوىل 

 :تعليقا على حديث " اقتضاء الصراط املستقيم"وقد ذكر ذالك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف  

َمْن َتَشبََّه  - -صلى اهلل عليه وسلم  -َقاَل َرُسوُل َاللَِّه : َقاَل -رضي اهلل عنهما–ِابن عمر  
 .اَنَوَصحََّحُه ِاْبُن ِحبَّ, َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد -َفُهَو ِمْنُهْم , ِبَقْوٍم

هذا احلديث أقل أحواله أن يقتضي حترمي التشبه بأهل الكتاب : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  
( ومن يتوهلم منكم فإنه منهم* )وإن كان ظاهره يقتضي كفر املتشبه هبم فكما يف قوله تعاىل 

وهو نظري قول ابن عمرو من بىن بأرض املشركني وصنع نريوزهم [  56: املائدة ] 
م وتشبه هبم حىت ميوت حشر يوم القيامة معهم فقد محل هذا على التشبه املطلق فإنه ومهرجاهن

يوجب الكفر ويقتضي حترمي أبعاض ذلك ، وقد حيمل منهم يف القدر املشترك الذي شاهبهم 
 .انتهى كالمه ( فيه فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا هلا كان حكمه كذلك

 أن لفظ التشبه املتوعد عليه يف احلديث مشترك بني وكالم شيخ اإلسالم صريح يف: قلت  
 .التشبه املطلق املخرج من امللة والتشبه احملرم الذي ال يصل إىل درجة الكفر 

وإذا كان األمر كذالك فإنه ال مانع من محل احلديث على املعنيني معا ألن املشترك جيوز أن  
 :يف املراقي  حيمل على معنييه معا كما قال الشيخ سيدي عبد اهلل

 جمازا أو ضدا أجاز النبال ***إطالقه يف معنييه مثال  

 .تريد األبيض واألسود مجيعا ‘ ملبوسي اجلون : وهذا مثل قولك 
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 .تريد الباصرة واجلارية ‘ عندي عني : وقولك  

فيكون احلديث داال على كفر من تشبه هبم يف أمور دينهم وداال على حرم من تشبه هبم فيما  
 .ذالك  دون

 كونه عمال يتضمن الكفر أي دليال عليه: العلة الثانية 

وال شك أن شد الزنار وتعليق الصليب من ‘ وقد تقرر يف الشرع والعقل االستدالل بالعالمة  
 :أفصح العالمات الناطقة بكفر فاعله كما قال أبو نواس يف مخرياته 

 ه شراظننا به خريا فصري** فلما حكى الزنار أن ليس مسلما  

 فأعرض مزورا وقال لنا كفرا** فقلنا على دين املسيح بن مرمي  

وكثري من أهل العلم يعتربون كل مشاركة للكفار يف دينهم عالمة على الكفر والرغبة عن  
 اإلسالم 

وقد نص املالكية على أن الردة تكون بكل فعل يتضمن الكفر ومن األمثلة اليت يذكروهنا 
كفر املسلم بصريح أو لفظ : الردة : )كما قال خليل يف املختصر ‘ " شد الزنار: "لذالك 

 (.كإلقاء مصحف بقذر وشد زنار: يقتضيه أو فعل يتضمنه

ألن هذا فعل يتضمن ; وكذلك يكون مرتدا إذا شد الزنار يف وسطه :  )وقال اخلرشي 
 , 1( الكفر

                                                 
اخلرشي( 11/  1) -شرح خمتصر خليل  1  
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ار يف بالد اإلسالم أو ألقى حنكم بكفر من تردد إىل الكنيسة أو لبس الزن: )وقال ابن فرحون 
ألن هذه األفعال قرينة دالة على ‘ املصحف يف القاذورات أو لطخ احلجر األسود بالنجاسة 

 1( . الكفر

واما الفعل الذي يتضمن الكفر فمثل التردد إىل : قال ابن رشد : )وقال ابن فرحون أيضا  
  2(.الكنائس والتزام الزنار يف األعياد 

 (:هـ192:ت) حمّمد بن قاسم الرصَّاع املالكي وقال أبو عبد اهلل

ظهور الرِّدَّة إمَّا بتصريٍح بالكفر أو : باٌب فيما تظهر به الرِّدَّة قال الشيخ ابن شاس رمحه اهلل) 
كإنكاِر غري ( بلفظ يقتضيه)بلفٍظ يقتضيه أو فعٍل يتضمَّنه قال الشيخ رمحه اهلل بعد نقله له قوله 

كلبس الّزنَّار وإلقاء ( أو فعل يقتضيه )ُعِلَم من الدِّين ضرورًة قوله  حديث اإلسالم وجوب ما
 3(  "املصحف يف طريق النجاسة أو السُّجود للصَّنم وحنو ذلك 

 (:هـ122:ت)وقال عالء الدِّين عليُّ بن خليل الطرابلسّي احلنفّي  

 (م الّزنار يف األعيادوأمَّا الفعل الذي يتضمَّن الكفر فمثل التردُّد يف الكنائس والتزا) 

 "4 

                                                 
(110/  2) -تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام  1  

 (121/  5) -تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام  2

 
 (1/112" )شرح حدود ابن عرفة 3

(622ص" )معني احلكَّام فيما يتردَّد بني اخلصمني من األحكام 4  
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وإمنا ُعدَّ لبُس الغيار وشد الزنار بغري اضطرار ونظائُرمها كفرًا لداللته : )وقال أبو السعود  
 1(على التكذيب ، فإن َمْن صدق النيب عليه السالم ال يكاد جيترىء على أمثال ذلك 

 كونه من املواالة للكفار: العلة الثالثة 

 .وهذه العلة كثريا ما تذكرها اللجنة الدائمة السعودية يف فتاواها  

أما املسألة الثالثة وهي ‘ وال خيفى أن الصاحل للتعليل يف هذه املسألة هو العلتان األوىل والثانية  
املواالة فيستبعد أن تكون صاحلة للتعليل ألن مواالة الكفار ال تتحقق مبجرد لبس الصليب بل 

 .النصرة واإلعانة ال بد من 

فتحصل من أقوال أهل العلم أن لبس الصليب كفر إما ألنه تشبه بالكفار و إما ألنه دليل  
 .على الكفر وإرادته 

والفرق بني هاتني العلتني أن العلة األوىل تعين أن لبس الصليب مكفر بذاته والثانية تعين أنه  
 .جمرد عالمة على الكفر وليس كفرا يف نفسه 

فتعليق ‘ من خالل األدلة أن كلى الوصفني علة يف املسألة  –واهلل أعلم  –والذي يظهر  
 .وكفر ألنه عالمة على الكفر والرغبة عن اإلسالم ‘ الصليب كفر ألنه تشبه بالكفار 

 الترخيص يف شد الزنار ولبس الصليب لضرورة احلرب  

المة على الكفر والرغبة عن اإلسالم فال باعتبار أن العلة يف التكفري بلبس الصليب هي كونه ع
 .إشكال يف إباحة لبس الصليب للضرورة واحلاجة ألن العلة معدومة يف هذه احلالة 

                                                 
 (11/  6) -تفسري أيب السعود  1
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وأما باعتبار أن العلة هي التشبه بالكفار فال بد من النظر يف النصوص الشرعية ملعرفة مدى  
 .مشروعية هذا األمر 

ت حالة احلرب بالضرورات اليت تباح فيها ومن خالل التتبع للنصوص جند أهنا أحلق 
 احملظورات 

ارتكاب الكثري من احملاذير الشرعية اليت كانت يف  -مع احلاجة  –وأباحت للمجاهدين 
 .األصل ممنوعة

لبس الصليب يف حالة احلرب إذا احتاج املقاتل "فتحصل بذالك عدة أدلة عامة بالنسبة ملسألة  
 .سألة مع وجود أدلة خاصة يف امل" إليه

 : وهذا بيان ذلك 

 األدلة العامة 
 الكذب يف احلرب :  الدليل األول  

روى مسلم يف صحيحه عن ُحَمْيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْوٍف أن أمه ُأمَّ ُكْلُثوٍم ِبْنَت ُعْقَبَة ْبِن 
ليه وسلم أخربته أهنا َأِبي ُمَعْيٍط وكانت من املهاجرات اْلُأَوِل الاليت بايعن النيب صلى اهلل ع

ليس الكذاب الذي يصلح بني الناس ويقول : مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول 
احلرب، : ومل أمسعه يرخص يف شيء مما يقوله الناس إال يف ثالث: خريا وينمي خريا قالت 

 واإلصالح بني الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث املرأة زوجها

 :قال اخلطايب  
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وأما الكذب يف احلرب فقد تقدم بيانه وإمنا أبيح ذلك ألنه من باب املكيدة يف احلرب ) 
لإلبقاء على النفس وقد أرخص اهلل للمسلم إذا أكره على الكفر أن يعطي الفتنة بلسانه 

 1( ويتكلم هبا على التقية ذبا عن مهجة نفسه وحماماة على روحه

 :وقال ابن حجر يف الفتح  

الظاهر إباحة حقيقة الكذب يف األمور الثالثة لكن التعريض أوىل وقال بن قال النووي ) 
العريب الكذب يف احلرب من املستثىن اجلائز بالنص رفقا باملسلمني حلاجتهم إليه وليس للعقل 

 2انتهى (فيه جمال ولو كان حترمي الكذب بالعقل ما انقلب حالال 

 

 احلرب خدعة :  الدليل الثاين  

يف صحيحه عن أيب هريرة من طريق أيب بكر ُبور ْبن َأْصَرَم عن عبد اهلل عن  روى البخاري
وجابر بن عبد اهلل من طريق صدقة بن الفضل عن ابن عيينة عن ‘ معمر عن مهام بن منبه 

 احلرب َخْدَعٌة: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : عمر

وهذا ( خدعة)لم احلرب يف وصف حصر النيب صلى اهلل عليه وس: وجه الداللة من احلديث  
احلج عرفة )احلصر يفيد غاية التأكيد على شدة احلرب للخدعة مثل قوله صلى اهلل عليه وسلم 

. ) 

واتفق العلماء على جواز خداع الكفار يف احلرب وكيف أمكن اخلداع إال : )قال النووي  
 1(.أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فال حيل 

                                                 
(615/  1) -غريب احلديث للخطايب  1  

(659/  1) -فتح الباري  2  
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 :البخاري يف صحيحه روى : الدليل الثالث 

بعثين رسول اهلل صلى اهلل : عن عبيد اهلل بن أيب رافع قال مسعت عليا رضي اهلل عنه يقول  
عليه وسلم أنا والزبري واملقداد بن األسود فقال انطلقوا حىت تأتوا روضة خاخ فإن هبا ظعينة 

ينة ومعها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حىت انتهينا إىل الروضة فإذا حنن بالظع
فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا َلُتْخِرِجنَّ الكتاب أو َلُنْلِقَينَّ الثياب 

 احلديث ...فأخرجته من عقاصها 

وجه الداللة من احلديث أهنم أرادوا نزع ثياب املرأة وهددوها بذالك وإمنا جازذالك للضرورة 
. 

  

 األدلة الخاصة
 

 بن عالطقصة احلجاج :  الدليل األول 

أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ عبد الرزاق قال حدثنا :  روى النسائي يف السنن الكربى  
 :معمر قال مسعت ثابتا البناين حيدث عن أنس قال 

ملا افتتح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خيرب قال احلجاج بن عالط يا رسول اهلل إن يل ) 
د أن آتيهم فأنا يف حل إن أنا نلت منك وقلت شيئا فأذن له مبكة ماال وإن يل هبا أهال وأنا أري
 (.رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

                                                                                                                                                 
 (25/  61) -شرح النووي على مسلم  1
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وجه الداللة أن أخذ املال من احلربيني من متعلقات احلرب معهم فكان ترخيص النيب صلى  
 .اهلل عليه وسلم للحجاج بن عالط يف ذالك القول دليال يف موضوعنا 

 َكعِب بن األشرف قّصة قتل: الدليل الثاين  

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه : روى الشيخان عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما ، قال  
، فقام حممد بن مسلمة ، ( من لكعب بن األشرف ، فإنه قد آذى اهلل و رسوله : ) و سلم 

: ) قال . يئا فأذن يل أن أقول ش: ، قال ( نعم : ) يا رسول اهلل أحتب أن أقتله ؟ قال : فقال 
إن هذا الرجل قد سألنا صدقة ، و إنه قد عنانا ، و إين : ، فأتاه حممد بن مسلمة ، فقال ( قل 

إنا قد اتبعناه فال حنب أن ندعه حىت : قال . و أيضا و اهلل لَتَملُّنَُّه : قد أتيتك أستسلفك ، قال 
 .احلديث .. ًا أو َوَسَقْين ننظر إىل أي شيء يصري شأنه ، و قد أردنا أن ُتْسِلَفنا َوَسق

وفيه جواز الكالم الذي حيتاج إليه يف احلرب ولو مل يقصد قائله إىل :  )قال بن حجر  
 1.( حقيقته

 

 أقوال أهل العلم 
 

أما املسلم فقد يعقد الزنار على نفسه يف دار احلرب :  )قال اإلمام برهان الدين ابن مازة  -6
 2(.  ملصلحة ترى يف ذلك

                                                 
(.120/  7)فتح الباري  1  

(119/  1) -احمليط الربهاين  2  
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ولو شد على وسطه زنارا ودخل دار احلرب للتجارة كفر وإن دخل :  ) النووي  قال -1 
لتخليص األسارى مل يكفر قلت الصواب أنه ال يكفر يف مسألة التمين وما بعدها إذا مل تكن 

 1(.  نيه 

ويكفر بوضع قلنسوة اجملوسي على رأسه على الصحيح، إال لضرورة :  ) قال ابن جنيم -1 
 2. ( ربد، وبشد الزنار يف وسطه إال إذا فعل ذلك خديعة يف احلربدفع احلر أو ال

 (:هـ122: ت )قال عالء الدين علي بن خليل الطرابلسي  -2

إن فعل : ولو شد الزنار على وسطه ودخل دار احلرب قال القاضي أبو جعفر اْلُأْسُروَشِنيُّ ) 
 3( .لتخليص األسارى ال يكفر ولو دخل للتجارة يكفر

( هـ6071:ت)وقال عبد الرمحن بن حممد بن سليمان الكليبويل املدعو بشيخي زاده  -5 
: 

ويكفر بوضع قلنسوة اجملوس على رأسه على الصحيح إال لتخليص األسري أو لضرورة دفع ) 
 4( احلر والربد عن البعض وقيل إن قصد به التشبيه يكفر وكذا شد الزنار يف وسطه

 :يف مغين احملتاج عطفا على املسائل غري املكفرة ( ـه977: ت)قال الشربيين -1

وال إن شد الزنار على وسطه أو وضع قلنسوة اجملوس على رأسه و دخل دار احلرب ) 
 (. للتجارة أو لتخليص االساري

                                                 
(19/  60) -روضة الطالبني  1  
  5/611البحر الرايق  2

(101/  1) –معني احلكام فيما يتردد بني اخلصمني من األحكام  3  

 (.229/  2) –جممع األهنر  4
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 1(هـ6101بعد : ت)بن حممد شطا الدمياطي ( املشهور بالبكري)وكذا قال أبو بكر 

 :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -7 

لو أن املسلم بدار حرب، أو دار كفر غري حرب، مل يكن مأمورًا : ومثل ذلك اليوم) 
باملخالفة هلم يف اهلدى الظاهر، ملا عليه يف ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل، أو جيب 

ية من دعوهتم إىل عليه أن يشاركهم أحيانًا يف هديهم الظاهر، إذا كان يف ذلك مصلحة دين
الدين، واالطالع على باطن أمورهم، إلخبار املسلمني بذلك، أو دفع ضررهم عن املسلمني 

 . وحنو ذلك من املقاصد احلسنة 

فأما يف دار اإلسالم واهلجرة اليت أعز اهلل فيها دينه وجعل على الكافرين فيها الصغار واجلزية 
 2( .  ففيها شرعت املخالفة

 .ر كان عمل املسلمني يف قتاهلم مع الكفار وعلى هذا األم

 :وقد قال ابن كثري يف البداية والنهاية يف قصة حصار عكا زمن صالح الدين  

وكان السلطان قد جهز قبل هذه البطش الثالث بطشة كبرية من بريوت، فيها أربعمائة ) 
هذه البطشة من غرارة وفيها من اجلنب والشحم والقديد والنشاب والنفط شئ كثري، وكانت 

بطش الفرنج املغنومة، وأمر من فيها من التجار أن يلبسوا زي الفرنج حىت أهنم حلقوا حلاهم، 
وشدوا الزنانري، واستصحبوا يف البطشة معهم شيئا من اخلنازير، وقدموا هبا على مراكب 
 الفرنج فاعتقدوا أهنم منهم وهي سائرة كأهنا السهم إذا خرج من كبد القوس، فحذرهم
الفرنج غائلة امليناء من ناحية البلد، فاعتذروا بأهنم مغلوبون عنها، وال ميكنهم حبسها من قوة 

                                                 
(651/  2) –يف حاشية إعانة الطالبني  1  

. 261/  6اقتضاء الصراط املستقيم  2  
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الريح، وما زالوا كذلك حىت وجلوا امليناء فأفرغوا ما كان معهم من املرية، واحلرب خدعة، 
 1(صريةفعربت امليناء فامتال الثغر هبا خريا، فكفتهم إىل أن قدمت عليهم تلك البطش الثالث امل

 .وذكر ابن كثري هذه القصة ومل يستنكر شد الزنار فكان ذالك إقرارا منه هلذا األمر  

مع العلم أن صالح الدين ومن معه من اجملاهدين ما كانوا ليفعلوا ذالك إال بعد مشورة  
 .العلماء 

 : استنتاج 

كفري هبا وأن القول تبني مما تقدم أن تعليق الصليب من املسائل اليت اختلف العلماء يف الت
أهنا مسألة مكفرة وأهنا تباح للضرورة  -وهو الذي قال به أكثر أهل العلم  –الراجح 

 !.بالنسبة للمقاتل ومن كان يف دار احلرب 

فمن املهم التنبه إىل أن ما ذكرنا من الترخيص يف لبس الصليب بقصد التمويه يف  :ختامًا
احلرب ال يعين مشروعية ارتكاب الكفر لضرورة احلرب وإمنا يعين فقط مشروعية التظاهر 

 .لضرورة احلرب  –الذي اختلف أهل العلم يف كونه كفرًا  –بالكفر 

 .يسري بطوهلا مأخوذة من املنرب مع حذف الفتوى انتهت (.واهلل أعلم واحلمد هلل رب العاملني

 

 

 

 

 

 

                                                 
(261/  61) –البداية والنهاية  1  
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