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 .احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على النيب األمني وعلى آله وصحبه الغز امليامني

 :أما بعد
ّ املئسلل  األفقد اطلعت على  فرّغب بعض  «عبد اهلل عمر عبد الرمحن» ه  من قبلجو

كجون أّبته إىل ما طلب مبا ينائسب املقام عسى أن يواإلّاب  فنزلت عند الرغب  اإلخجوة يف 
وألن مثل هذه املنائسب  قد تساهم يف عرض الرؤي  وانتشار  للباطل للحق وإبطاال اإحقاق

 .اإلّاب  عن املسائل العلمي  يف تقديري: الفكرة يف األوئساط، واملقصجود
وأما ما يندرج يف باب األذي  والشتائم فال ألقي هلا باال وال أعريها اهتماما لقل  العائدة 

 .شعارا للججواب «اإلعان  لطالب اإلفادة»:ولتكن .كما فعلت يف أختها
 

 .ر حكم شرعي كسائر األحكامالكف: املسألة األوىل
: والثاني . تكذيب الرئسجول يف خربه: األوىل: إن الكفر وإن اختلفت شعبه فيجمعه خصلتان

طاع  الرئسجول فيما أمر وتصديقه : كما أن األميان يرّع إىل أصلني مها.عدم االنقياد ألمره
 .ا أخربمب

يقول  وال ريب أن الكفر حكم من أحكام الدين يؤخذ من حيث تؤخذ األحكام الشرعي ؛

إن الكفر حكم شرعي كالرق واحلري  مثال إذ معناه إباح  الدم » :رمحه اهلل أبو حامد الغزايل
  .(1) «صواحلكم باخللجود يف النار، ومدركه شرعي فيدرك إما بنص وإما بقياس على منصجو

لف هذ األصل أعين أن الكفر حكم شرعي تؤخذ من حيث تؤخذ األحكام ومل خيا
 .الشرعي  إال أهل البدع أو من قال بقجوهلم من املتسنن 

                                      
 573وبغية املرتاد البن تيمية صـ( 89-98، 74:ص: )فيصل التفرقة بني الزندقة واإلسالم( 1)
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 طلجوب مذهب ال يقجوم عليه دليلواشتراط القطع واليقني يف ثبجوت الدليل وداللته على امل
البدع  من أهليف األصل مأخجوذ هجو من الكتاب والسن  وإمجاع ئسلف األم  وإمنا 

 .مث انتقل إىل بعض الفقهاء املتأثرين هبم ،واملتكلمني
 ﴾من كفر باهلل من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطئمن باإلميان﴿:والدليل قوله تعاىل

 اآلية
أن تقييد النصوص من ومعلوم  ،فأطلق ورتب احلكم على الوقوع يف الكفر ومل يقيد

 .من حتريف الكلم عن مواضعه غري حجة
إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهلل فيه »:صلى اهلل عليه وسلمه قوله ومن

 .(2).«برهان
 .ومل يرد اشتراط القطع واليقني باحلجة الشرعيةللرائي ق احلكم برؤية الكفر الظاهر عّل

وفيه دليل على أن الرؤي  إىل الرائني فلينظروا فيما بينهم وبني اهلل وال جيب عليهم تعجيز 
 الكفر يحيث صحصر لسانه وال ينطلق بتأويل بل جيب أن يكجون عندهم من اهلل فيه الجواقع يف

 .وفيه دليل على أن الكفر يلزم بال التزام وإال مل صحتج الرائي إىل الربهان.برهان
مراين يف االئستدالل بأخبار اآلحاد يف األصجول اإلمام صحىي بن أيب اخلري الَعقال 

بأخبار اآلحاد يف ّلد اإلنسان وضرب الرقاب وحتليل إذا ّاز االئستدالل »:والعقائد
االنتصار يف الرد على املعتزل  القدري  االشرار .«الفروج وحترميها ّاز االئستدالل هبا يف األصجول

[1/191.] 
الجواّب يف النظر أن ال يكّفر إال من اتفق اجلميع على »:وقال اإلمام احلافظ ابن عبد الرب

 . «دليل ال مدفع له من كتاب أو ئسن  تكفريه أو قام على تكفريه
ال ينبغي أن يظّن أن التكفري ونفيه ينبغي أن و»:ويقجول اإلمام أبجو حامد الغزايل رمحه اهلل

يدرك قطعا يف كل مقام، بل التكفري حكم شرعي يرجع إىل إباحة املال وسفك الدم 

                                      
 وغريمها من حديث عبادة بن الصامت( 1559)ومسلم ( 5577)رواه البخاري (  2)



4 

 

صدر السابق امل. «واحلكم باخللود يف النار، فمأخذه كمآخذ سائر األحكام الشرعية
 (.95-99ص)

-577ص)وهجو مذهب أهل احلديث كما ذكره حرب بن إمساعيل الكرماين يف ئسؤالته 
وّرى عليه البخاري يف صحيحه واحتج بأخبار اآلحاد يف الباب، والدارمي يف (. 579

 .الرد على اجلهمي  يف باب االحتجاج على إكفار اجلهمي 
كفر ون ييث ال يشترطجون القطع يف التكفري بل أصحاب احلدأن : وذكر ابن الجوزير اليماين

بعد كالم يف شرائط فقال  أيضا بالدليل الظين وفر ق بينهم وبني املعتزل  والشيع  واملتكلمني
وهذا الكالم الذي ذكرته يف شرائط التكفري والتفسيق هجو على قجواعد املعتزل  » :التكفري

 .«والشيع  وّل ئسائر املتكلمني
فإن ..القطع يف التكفري عند املعتزل  والشيع  وطجوائف من األم  تراطشا »:ويف مجوضع آخر

قيل فما تقجول يف من كفر مسلما متأوال أو جمترئا هل يكفر املكّفر لقجول النيب صلى اهلل 
أما املعتزل  والشيع  : قلت ؟«إذا قال املسلم ألخيه يا كافر فقد باء هبا أحدمها»:عليه وئسلم

لعجواصم ا: انظر« ..ديث ظين  وإن كان صحيحاـ أما أهل احلديثفتمنع من تكفريه ألن احل
 (569؛ 159، 4/191: )والقجواصم

 
 .شروط التكفري وموانعه

اتفق الناس يف اعتبار بعض الشروط واختلفجوا يف اعتبار بعض آخر، وقد يتفقجون يف أصل 
: ، ويف املجوانعاشتراط العقل واالختيار: الشرط ويكجون النزاع يف التفصيل، ومما اتفقجوا عليه

 .عدم العقل واإلكراه وانتفاء القصد كما هجو مفص ل يف بعض األعمال املسمجوع  واملقروءة
يصح منه الكفر فذهب أكثر العلماء من احلنفي  واملالكي  واحلنابل  ومن مّث اختلفجوا يف من 

كفر الصيب » :وغريهم إىل أنه يصح من العاقل املختار غري البالغ، يقجول ابن تيمي  رمحه اهلل
وإن كان أبجواه مؤمنني  ،فإذا ارتد الصيب املميز صار مرتدا ،ز صحيح عند أكثر العلماءاملميِّ

ويؤدب على ذلك باتفاق العلماء أعظم مما يؤدب على ترك الصالة لكن ال يقتل يف 
 (.7/565)درء التعارض . «شريعتنا حىت يبلغ
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عترب عند أكثر العلماء فإذا ارتد عندهم صار كفر الصيب املميز م» :وقال ابن القيم رمحه اهلل
مرتدا له أحكام املرتدين وإن كان ال يقتل حىت يبلغ فيثبت عليه كفره واتفقجوا على أنه 

 .(2/4977)أحكام أهل الذمة  .«يضرب ويؤدب على كفره أعظم مما يؤدب على ترك الصالة
خ النكاح واملنع من املرياث فالصيب املميز إذا ارتد جتري عليه أحكام املرتدين من انفسا

 .إخل.. وعدم الدفن يف مقابر املسلمني
ّ لجوا العقجوب  إىل حني البلجوغ  . إال أنه ال يقتل عند األكثرين، فأ

ورأت طائف  منهم ّريان أحكام البالغني عليه يف اإلئسالم والردة واحلدود والكالم يف 
 .األحكام الدنيجوي 

إرتداده ارتداد وعليه ما على املرتد »:رمحه اهلل( ه145)قال الفقيه عثمان بن مسلم البيت 
 .«ويقام عليه احلدود وإئسالمه إئسالم
وإال  ،فإن تاب ،تصح ردة ممي ز فيستتاب: ويف الروض »:وقال اإلمام ابن مفلح رمحه اهلل

 .«قتل وجتري عليه أحكام البّلغ
 .إىل اشتراط البلجوغ وذهب الشافعية ومن وافقهم

النظر إىل الكفر واإلئسالم هل هجو من األحكام الجوضعي  اليت األصل ولعل ئسبب اخلالف 
فيها ترت ب مسبَّبها عليها من غري اعتبار شرط يف إعمال السبب، أو من األحكام التكليفي  

 ؟..اليت يشترط فيها القدرة والعلم والقصد
در، أن األكثر ذهب إىل األول؛ ألن اإلئسالم ئسبب العصم  والكفر ئسبب اهل: والظاهر

: يقجول العالم  القرايف رمحه اهلل يف ردة الصيب املمي ز. واألئسباب من خطاب الجوضع
اعتبار اإلئسالم والكفر من الصبيان ألهنما ئسببان للعصم  : ومقتضى هذه القاعدة»

 .«واإلهدار
الذخرية يف ( 15/551:؛واالنصاف للمرداوي15/195:الفروع البن مفلح.5/495:خمتصر اختالف العلماء]
 [.191-11/195:؛ املغين البن قدام -1/561: ؛الفروق للقرايف16-11/14:روع املالكي ف

 .ولعل األرّح من القجولني مذهب اجلمهجور ملا هجو مبسجوط يف مجواضعه
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حيث يتعلق به التحرمي وهجو حكم تكليفي، وئسبب اخلطابان  جيتمع فيهإن الكفر : فإن قيل
البلجوغ وهجو مظن  العقل الذي من اشتراط  وضعي فال بد اهلدر والعقجوب  أيضا وهجو حكم 

  التكليف؟هجو مناط 
ترتب اآلثار اليت هي وبني قيام األئسباب الذي من باب كفر املرء بني يفر ق ميكن أن : قيل

﴿وما كنا :لقجوله تعاىلمن باب العقجوبات واملزاّر كاشتراط قيام احلج  على املعذبني 
وكما ال يقتل  س على اهلل حج  بعد الرئسل﴾ن للنامعّذبني حىت نبعث رئسجوال﴾ ﴿للال يكجو

الكافر األصلي الذي مل تبلغه الدعجوة، فكذلك ال يقتل الصيب املميز مع ردته إال بعد البلجوغ 
فالتكليف يف  -   العقجوب  وّه  ثبجوت الكفر على املكلَّفهأعين ّ -فافترقت اجلهتان 

 .شيء والجوضع يف شيء آخر
ب ظاهرا إال ملانع، وإذا ترت ب عليه وّجود املسبَّّد إذا والسبب األصل أن  :وباجلمل 
 .انع مل يترتب عليه ثبجوت احلكم إال إذا اصحصر املانع يف املرتفعاملارتفع 

وأكثر اإلشكاالت يف هذا الباب من ّه  اشتباه أحكام الكفر يف الدنيا بأحكام الكفر يف 
مع عدم قيام حقيق  الكفر باملرء  اآلخرة، وقد حترر أن أحكام الكفر قد تثبت تبعا يف الدنيا

 .كما يف أطفال املشركني واملرتدين
فإن علم أو ظن  املكفِّر معارضا للمقتضي  ،الكفراملكلَّفني واألصل فيمن وقع يف الكفر من 

وّب التجوقف والتبني ألن املانع ليس ضد  املقتضي بل األثر ضد  األثر وال تضاد  بني 
 .املؤثرين

 .م يف من ُعِلم وقجوعه يف الكفر بالبين ، ومل يعلم له مانع من احلكموالنزاع بني اخلصجو
عدم : ّجواز العمل باملقتضي عند عدم العلم باملانع حىت يثبت، ويرى اخلصم: يرى اجمليب

 .العمل به وّجوبا حىت يتحقق من انتفاء املانع بالبحث عنه
الفروع املبني  عليه هذا مربط الفرس واملعترك، ومن خيالف فلينقض األصل الئستهدام 

ۆ  ۈ  ۈ  چ.ليستريح من اجلدل العقيم واالهتامات الباطل  والنجوبات القلبي  واألعصاب املتجوت رة

   ى  ى  ى  ى  ىى  ى  ى   ى  ى  ى     ىٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ      ۉ    ۉ    ې  ې  ې  ې  



7 

 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ .٠٥ - ٩٤: القصص چ   ىی  ی  ی  ی    ى     ى  ىى  ى  ى         ى  ى

 ٨٩١: األنعام چڇ    ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڇچ
احلكم التكليفي؛ يقجول اإلمام القرايف رمحه د األبجواب عن عأن الكفر واإلئسالم من أبعلما ب

وأبعد األمجور عن ذلك اإلميان باهلل »:اهلل يف اّتماع خطاب الجوضع وخطاب التكليف
لعصم  الدم واملال، والكفر والنفاق ومها ئسببان لإلباح   تعاىل ومعرفته ومها ئسببان

 (.56:ص) شرح تنقيح الفصجول.«فيهما

نصب األئسباب، واألصل : ومن األحكام الجوضعي »:وقال اإلمام ابن دقيق العيد رمحه اهلل
 (.  1/596)شرح اإلملام .«ترت ب مسب باهتا عليها من غري اعتبار شرط يف إعمال السبب: فيها

   

 . حقيقة التشريع وعملية االنتخابات الربملانية :الثانية سألةامل
وهجو من عند أهل العلم االئستقالل باإلرادة يف تسيري شلجون احلياة هجو حقيق  التشريع إن 

وشرع  رب العاملني يلزم أن  .حقجوق اهلل اخلاص  به ال يقتصر على مجوضجوع دون مجوضجوع
بريهم وتنظيماهتم وال يعين هذا التنصيص تكجون هي املهيمن  على اّتهادات الناس وتدا

أن ال خيالف الرأي الشرَع فإن ُخجولف على ئسبيل االئستقالل : املرادبل  ؛على التفاصيل
 .وصاحبه مشر عا من دون اهلل كان ذلك تشريعا وضعيا مهما كان مجوضجوعه

 
﴿إن اهلل  جهاي  يف صجورة أحكام وتعاليم ومنإظهار اإلرادة اإلهل :وحقيقة التشريع اإلسالمي

ع الناس ما يريدون على صجورة أحكام ومناهج ئسلجوك يف احلياة فإذا شر  صحكم ما يريد﴾
ألن  ،يف هذا احلق اخلاص وتعاليم على االئستقالل من شرع اهلل فقد صاروا شركاء هلل

ألحكامه إذ صحد  هلم حدودا يف أفعاهلم وخضجوع أمجورهم التشريع يف حقيقته تعبيد للخلق 
يتجاوزوهنا وهجو تقييد إلرادة اإلنسان ولفعله بقيد إرادة املشرِّع فال يأيت إال ما  وأقجواهلم ال

 .أذن له املشرِّع وتلك هي العبجودي 
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االئستقالل عن الجوحي اإلهلي واالعتماد على اإلرادة البشري  يف  :وحقيقة التشريع الوضعي
قال اإلمام الشاطيب .هليووصفه بالجوضعي تسمي  مبصدره البشري ال اإل ،إدارة شلجون احلياة

ومعىن ..معىن الشريع  أهنا حتد  للمكلفني حدودا يف أفعاهلم وأقجواهلم واعتقاداهتم» :رمحه اهلل
 .«الجوقجوف عند ما حد  الشارع فيه من غري زيادة وال نقصان :التعبد به

 .بعفاتباع غري تشريع اهلل مع اإلقرار للمتبجوع بذلك هجو عبادة مصروف  لغري اهلل من التا
الشارع وضع الشرائع وألزم اخللق اجلري على ئسننها وصار هجو » :أيضا يقول الشاطيب

وهذا الذي ابتدع يف دين اهلل .. املنفرد بذلك ألنه حكم بني اخللق فيما كانجوا فيه خيتلفجون
ورد  قصد الشارع يف االنفراد ..قد صي ر نفسه نظريا ومضاهيا حيث شر ع مع الشارع

 . «كبالتشريع وكفى بذل
وال تشرك يف ﴿.﴿أم هلم شركاء شرعجوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهلل﴾: قال ّّل ذكره
وال جيجوز أن صحكم حاكم بغري ما حكم به، » :قال ابن اجلجوزي رمحه اهلل.﴾حكمه أحدا
ال : واملعىن. أن صحكم من ذات نفسه فيكجون شريكا هلل عز وّل يف حكمهوليس ألحد 

 (.949ص)د املسري زا.«تشرك أيها اإلنسان
 . «إن اهلل هجو احلكم، وإليه احلكم»: وقال عليه الصالة والسالم

عر ف اخلرب وأتى بضمري الفصل فدّل على احلصر وأن هذا الجوصف خمتص به ال »فـــ
واحلكم هجو احلاكم الذي إذا حكم ال . يتجاوز إىل غريه، أي منه احلكم وإليه ينتهي احلكم

 (.98-8/93الكاشف عن حقائق السنن .«تليق بغري اهلليرد  حكمه وهذه الصف  ال 

النهاي  يف  «وإمنا كره له ذلك للال يشارك اهلل يف صفته»:وقال العالم  ابن األثري رمحه اهلل
 .«حكم»مادة 

. أنت عبد اهلل: قال. احلكم: ما امسك؟ فقال»:وقال صلى اهلل عليه وئسلم ألحد أصحابه
فغي ر االئسم العَلم إليهامه بالصف  اخلاص  لرب العباد فإنه .«أنا عبد اهلل يا رئسجول اهلل: قال

 . احلكم وإليه احلكم
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وهلذا مل خيتلف أهل العلم يف أن التشريع بالرأي اجملرد واالئستصالح بالعقل العاري عن 
 .الدليل الشرعي كفر وشرك باهلل حىت الذين نسب إليهم القجول باالئستحسان

 .«من ائستحسن فقد شر ع»:قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل
أن ينصب من ّه  نفسه شرعا »:رمحه اهلل( ه751)ومعناه كما قال أبجو احملائسن الروياين 

 .«غري شرع املصطفى
لجو ّاز االئستحسان بالرأي على : مراده»:رمحه اهلل( ه451)وقال اإلمام أبجو علي السنجي 

 .«خالف الد ليل لكان هذا بعث شريع  أخرى على خالف ما أمر اهلل
ومن شر ع فقد كفر، وئسكت الشافعي عن : قال أصحابنا»: وقال الزركشي رمحه اهلل

 (.-9/97)البحر احمليط . «املقدم  الثاني  لجوضجوحها
واستقباح العمل بدليل الشرع »:رمحه اهلل( ه455)وقال إمام احلنفي  أبجو زيد الدبجوئسي 

ظاهر إىل اخلفي بدليل فصار الفصل املستحسن هجو املمال يحكمه عن الطريق ال.. كفر
وهلذا مل نعد  هذا االئسم يف األمساء املضل  ألنه على الجوّه . .ال هبوى النفس فإنه كفر شرعي،

        (.455-5/456)تقجومي أصجول الفقه وحتديد أدل  الشرع  .«الذي بي ن ا غري مضل
 :رمحه اهلل( ه792)وقال العالمة أبو عبد اهلل احلليمي  
احكم مبا شلت، فإن هذا مل يكن : ال خص  من بني الناس فقيل لهإن احلاكم ليس رّ»

مللك مقرب وال نيب مرئسل فإمنا أؤمتن على حكم اهلل ليفصل بني عباده به وصحمل املختلفني 
فكل ما قاله بني اخلصمني مما ليس يحكم اهلل فهجو مردود عليه وهجو فيه أئسجوأ حاال . عليه

خان وكذب على اهلل ّل ثناؤه، واختيان األمان  ممن قاله وهجو غري حاكم ألنه اؤمتن ف
 ...نفاق والكذب على اهلل شقاق

هذا حكم اهلل، وهذا حكم الديوان، فإن هذا من قائله إشراك باهلل إذ ال حكم : ويتوّقى أن يقال
﴿أال له احلكم وهجو أئسرع احلائسبني﴾، وكما قال : قال ّل ثناؤه يف كتابه إال هلل
األمر تبارك اهلل رب العاملني﴾ فمن أثبت باحلكم لغريه فهجو ومن ﴿أال له اخللق و:تعاىل
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﴿وال يشرك يف حكمه أحدا﴾، : وقال تعاىل (كذا)ثبت احلق وإال هجو كغريه ئسجواء،
هذا حكم اهلل، وهذا : فمن قال.﴿ال مبدل لكلماته﴾:﴿وال معقب حلكمه﴾، وقال:وقال

 ،يه واعترب طاعته وتعظيما له، كان مثلهحكم الديوان، فقد أشرك، فإن مسع بذلك واليه فأقّره عل
﴿وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آيات اهلل يكفر هبا ويستهزأ  :قال اهلل عز وّّل

 .هبا فال تقعدوا معهم حىت خيجوضجوا يف حديث غريه إنكم إذا مثلهم﴾
اهلل عليه وقال النيب  صلى . فإذا كان هذا يف القعود هكذا فما الظن باإلقرار واالستحسان

فإذا كان التسمي  «إن أجنع األمساء عند اهلل أن يتمسى الرّل بائسم ملك األمالك»:وئسلم
املنهاج يف شعب اإلميان ].«باسم اهلل ناجعا أفال يكون التعرض يف الشرك يف حكمه دامغًا باختيان

نجون األدب لإلمام ، وهناي  األرب يف ف15/51:، واجلامع يف شعب اإلميان للبيهقي199 – 5/195:للحليمي
 [.  6/117:النجويري

التشريع يعين االئستقالل يف وضع الطريق  ئسجواء بإنشائها أو اإللزام هبا أو اإلذن ف :وباجلملة
 ،واالئستقالل يف اإللزام هبا تشريع ،يف ئسلجوكها فاالئستقالل يف إنشاء الطريق  تشريع

ن من اهلل ئسبحانه باملعىن فإن كان بإذ ،ا تشريعواالئستقالل يف اإلذن يف ئسلجوك طريق  م 
 .العام وإال فجوضعي يف أي مجوضجوع كان

 :والتشريع الجوضعي املعاصر يقجوم على أئسائسني    
 .محاية احلرية االنسانية على مفهوم الفكر الغريب. 4
 .فصل الدين عن احلياة وعن التدخل يف شؤون اإلنسان احلياتية وشئون اجملتمع. 2

ليهما النظام الدميقراطي، نظام انبثق عن تصجوٍر للحياة قائم ومها القاعدتان اللتان يقجوم ع
 :على فصل الدين عن احلياة يسعى إىل بناء النظام السيائسي على قاعدتني

 .سيادة األمة اليت تعين حق األمة املطلق يف تبين أي نظام تراه مناسبا وافق الشرع أو خالف.4
 .حيادية الدولة جتاه العقائد واألديان. 2

 :فأقجول ؛الربملاني  إىل حقيق  عملي  االنتخاباتهذه املقدم  التمهيدي  أنتقل د وبع
 :هي باختصار عند أهل العلم
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انتخاب مشر عني، صحّلجون وصحرمجون، صحس نجون ويقب حجون، فاالنتخابات يف األصل ليست »
 .ولكن هي تأليه أشخاص للتشريع،ملعرف  من ئسيحكم ويقجود

إن شرب اخلمر ّائز، فقد شرعت  :والتقبيح فحني تقجولوالتشريع يعر ف بأنه التحسني 
إن اإلّهاض حمرم فقد قبحت هذا الفعل : لنفسك وملن يأخذ بقجولك حكمًا، وحني تقجول

 .وّعلته حرامًا، فأنت شرعت شرع  لك وملن يؤمن بقجولك
يف حقيقته األوىل هجو لتعيني هؤالء الذين صحس نجون ويقب حجون األفعال واألقجوال  فالربملان

 .واالعتقادات، مث يستمدون منه احلكام والقادة وغري ذلك
هذا الجوصف ال خيتلف عليه الناس ولكن صحلجو جمليزي العمل الربملاين الدميقراطي أن خيتاروا 
 ؛من هذا العمل بعض أّزائه امللحق  به قبل تعيني احلكجوم  مثاًل وهذا جتاوز عن احلقيق 

ومنها يؤخذ بقي  السلطات ت هي السلطة التشريعية الربملان سلطة الشعب وأهم هذه السلطاف
 .سلطة عليا ال سلطة فوقها :األخرى كالتنفيذي  والقضائي ، وهذه السلط  يعرب عنها بقجوهلم

ألن التشريع حق هلل وحده  وهذه السلطة يف ديننا إن مل جيعلها املرء هلل وحده فال يكون مسلمًا،
﴿واحذرهم أن يفتنجوك عن بعض ما أنزل : تعاىلوالقليل من التشريع كفر وردة كما قال 

كفر أي لجو أطعت املشرع يف مع العلم باملخالف  التشريع طاع  يف اهلل إليك﴾ ومطلق ال
أي  ﴿وإن أطعتمجوهم إنكم ملشركجون﴾تعاىل كما قالفإن هذه الطاع  تعترب كفرا القليل 

 .املرء إال باإلميان به الطاع  يف الكفر اختيارا وهذا من قجواعد التجوحيد وال يصح إئسالم
إنين أقبل هبذا الرّل مشر عًا صحّل وصحر م يل، مع  :أن يذهب املرء ليقول: فاالنتخابات الربملانية

أن هذا الربملاين له ئسلطات أخرى تتبع هذه الجوظيف ، وهذا املرء الربملاين قبل أن يدخل يف 
 .ّاء هلذا املكان ليشرع للناس دينهم االنتخابات مع غريه

أنا أزكي مسلمًا ليقجول للناس :وهي قجوهلميف هذه املصيب  بقيت مسألة تستخدم يف الدخول 
 .أنا ّلت إىل هنا ألخرب الناس حكم اهلل تعاىل: حكم اهلل تعاىل، وكذا يقجول الربملاين
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﴿واهلل :قال اهلل تعاىل.هذه هي أقجوى حججهم، لكن لنرى التكييف الشرعي هلذه القضي 
 .﴿ال تقدمجوا بني يدي اهلل ورئسجوله﴾: ه﴾ ويقجولصحكم ال معقب حلكم

ولذلك فسلطة التشريع املطلقة جيب أن تكون هلل تعاىل، وال ميكن أن يقال عن فعل ما إنه حكم 
فلجو أن رّاًل  اهلل تعاىل حىت يأخذ صاحبه من مصدره الشرعي، وقبله لكونه جاء عن اهلل تعاىل،

املتحدة األمريكي  فإنه ال يجوّد مسلم عامل  قبح اخلمر ومنعها كما حدث مرة يف الجواليات
خطاب اهلل  :إن هذا الفعل هجو حكم اهلل تعاىل، ألن احلكم الشرعي تعريفه :عاقل يقجول

فحني يتبىن الربملان  ،التخيري، فحكم الشرع له باعتبار مصدره تعاىل للمكلفني باالقتضاء أو
احلكم إئسالميًا، ألنه مل يكتسب حكمًا يجوافق الشريع  كتحرمي اخلمر فهذا ال جيعل هذا 

 .قد قبلجوه ورضجوه «الربملانيني» عنيقجوته من كجونه صادرًا عن اهلل تعاىل بل لكجون املشر 
ولذلك فانتخاب مسلم يف الربملان ال يغري احلقيقة الوصفية بأنه اختاذ آهلة مشرعني من دون اهلل 

 .تعاىل
 .« يف حقه يف التشريع واحلكمالربملانية عمل كفري يضاد اهلل االنتخاباتأن :واحلق

فمن شاركهم يف هذه العملية بعد املعرفة فهو مثلهم ومن أجاز املشاركة فقد أجاز ما حقيقته 
 . الكفر واإلشراك

ال نزاع بني املسلمني أن األمر بالشرك كفر وردة » :يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل
والترغيب فيه كفر وردة إذا كان من وأن مدحه والثناء عليه . إذا كان من مسلم

 . (3).«مسلم
ال خالف بني املسلمني أنه ال جيجوز األمر وال اإلذن يف التكلم » :ويقول رمحه اهلل أيضًا

بل من تكلم هبا فهجو كافر إال أن يكجون مكرهًا فيتكلم .بكلم  الكفر لغرض من األغراض
 .(4).«بلسانه، وقلبه مطملن باإلميان

                                      
 (.5/37)بيان تلبيس اجلهمية (  3)
 (.475-459ص)بيان الدليل على بطالن التحليل (  4)
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ال خالف بني األم  أنه ال جيجوز اإلذن يف التكلم بكلم  » :ن القيم رمحه اهللوقال العالمة اب
 .الكفر لغرض من األغراض إال املكره إذا اطملن قلبه باإلميان

فاحليل  بالردة على فسخ النكاح كفر، وكذلك التحيل بالردة على حرمان الجوارث كفر، 
متكنُي املرأة ابن زوّها من : أقىت هبا واإلفتاء هبا كفر، ومن احليل احملرم  اليت ُيكفر من

نفسها لينفسخ نكاحها حيث صارت مجوطجوءة ابنه وكذلك العكس أو وطله محاته لينفسخ 
 (5).«نكاح امرأته

حني أخضعت اجلميع ساوت بني حكم اهلل وأحكام البشر فقد حزاب اإلسالمية األوأما »
سلطة عليا ال سلطة فوقه، وهي  هو: لسلط  الطاغجوت وهجو الدئستجور والذي يعرب عنه بقجوهلم

تقع يف جرمية أخرى وهي أهنا تعطي القوانني الكفرية مصدر قوة، ذلك ألن الدميقراطية يف وضعها 
األويل تقسم الفرقاء إىل أغلبية وأقلية، ووجودمها هو حتقيق لسلطة التشريع، فأي قانون يصدر 

دها كما تكسبه االكثرية سواء بسواء، أقلية، واألقلية تكسبه قوة بوجو باسم اجلميع، أغلبية و
ألن عدم وجود األقلية هو فقدان ألركان الدميقراطية، والقوانني تصدر باسم الشعب وهو اإلله 

 .يف هذه الديانة اليت تسمى بالدميقراطية
ههنا من رنا حلقيقة العملية االنتخابية ملا يقال له الربملان، ومن أراد أن خيالف فليبدأ هذا هو تصّو

 .«قبل احلديث عن املصاحل واملفاسد
عمل الرّل إىل اختالف الناس يف احلقيق  مّث القفز ن هذه اإلشكال يف التهر ب مولكن 

 .والسلطان الكافر وإىل تقدير املصاحل واملفائسد يف غري مجوضعها ،لفاّرللرّل االفاضل 
 ئسلكها كثري من يف البلد واخنرط يفاجلهنمي  حت أبجواهبا ِتهذه املصيب  قد ُفإن  وحيث

وأدوا األميان الدئستجوري  الحترام والتزام الطاغجوت والكفران وّب إطالق اإلئسالميني 
صفارات اإلنذار وضرب ناقجوس األخطار، وحتذير عجوام املسلمني وطلب  العلم من هذه 

  .الفتن  الصماء واالنتصار للشريع  الغر اء
 

                                      
(

5
 (.3/88.89.8894899484)إعالم الموقعين (  
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 صامية مستند تكفري الطائفة االعت: املسألة الثالثة
هذه الطائف  دخلت يف منعطف خطري ومسلك مشلجوم بزعام   ال خيفى على طلب  العلم أّن

يف ئسلك حكجوم  ( م1559)حيث انتظم بعض أعضائها يف عام  «بشري أمحد صالة»الشيخ 
على احترام الدئساتري الجوضعي  العام  منها ميان األوا التشريعي  وأدالشريف، وجمالسها 

ومما ّاء « اخلطاب املفتجوح لألم  الصجومالي  وعلمائها»:ذلك رئسال أصدرت يف فواخلاص  
فهذه الطائفة مجعتها الردة والكفر لكنها : وباجلملة» :هبذا اخلصجوصيف ئسياق احلكم عليها 

 :على ضربني
من كان على علم هبذا الدستور وما حيتويه من الكفر البواح ومع ذلك اختار : الضرب األول

وأراد اللحاق بالركب فهذا الصنف كفر وارتد عن اإلسالم قبل خروجه  هوالقسم علي املشاركة
 .أن من عزم أن يكفر يف املستقبل كفر يف احلال: ألن املقرر عند أهل العلم ؛من داره

والعزم على الكفر يف املستقبل كفر يف احلال، وكذا املتردد يف أنه »:قال اإلمام املتويل الشافعي
إن هلك مايل أو ولدي : احلال، وكذا التعليق بأمر مستقبل، كقوله يكفر أم ال؟ فهو كفر يف

 ..والرضا بالكفر كفر ،هتّودت أو تنّصرت
فشارك وحلف على ذلك جبهل، هذا   وهو بعيدذلك من مل يكن على علم ب: الضرب الثاين   

 .ذلكمبا حلف عليه وما حيتويه هذا الدستور الطاغويت إن مل يتب من  الصنف يكفر بعد علمه
فإن كان على علم مبا حيلف عليه مَرَشحه وساعده على ذلك فهو أيضًا كافر : أما امُلعني للمرَشح

اخلطاب املفتجوح .«إن مل يتببعد العلم وإن كان بغري علم يكفر  قبل أن يشارك مرشحه يف اجمللس
 (.76-77ص)
 

إلثيجويب ومجيع القجوانني اليت الدئستجور ا «اجلبهة املتحدة يف الصومال الغريب»مث التزم أحد فروعها 
وذكر زعيم الفرع أن كبار علماء ( م1515)يف عام  لبلد الكفر يحج  االئستصالح

النصائح »:وافقجوا ذلك ورح بجوا به فأصدت رئسال ( يعين بعض رّال الطائف )الصجومال 
فتجوقف القلم عن اجلري  «إسعاف السائل»:أعقبها «منجية األفهام»وأردفتها بــــ «املنجية

 .«التنبيهات واإلشارات على ما يف الدالئل من األغلوطات»بــــــــ
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رئيس اجلماع  الشيخ بشري أمحد عن احللف على احترام الدئساتري  مث سأل أحد األخوة الكرام
أن ال بأس به وليس بكفر ومل يقل فالن وفالن من العلماء بأنه : الجوضعي  الكفري ، فأّاب

   .          أيضا مبدين  نريويب( 1515)كان هذا يف عام .كفر
 

يف املنهج والفتجوى به ونبز املخالف بالشذوذ والغلجو كما مث تطّور األمر إىل تسويغ ذلك 
 .ئسيأيت بيانه قريبا

وهبذا يتضح للقارئ أن البحث ليس يف جمر د الترشح والتصجويت وانتقاء فرد من بني اجملتمع 
ملاني  وما يتبع ذلك من املرائسيم الكفري  أعين القسم وإمنا يف حقيق  العلمي  االنتخابي  الرب

 .على القانجون الجوضعي وصحجو ذلك على الجوّه احلديث
 . أما القجول بأنين أكّفر مبجرد التصجويت والترشح فهجو هتجويل ليس وراءه حتصيل

 
 .مستند التكفري هلذه الطائفة

 :ذكرت املستند آنفا على وّه اإلمجال وإليك التفصيل
ند قيام املقتضي وعدم العلم باملانع، وقد تقرر يف األصجول أن احلكم يثبت مبقتضاه إن املست

السامل من املعارض، واملعترب ظن  املكّلف ال يف نفس األمر، ذلك أنه حتّقق أن الطائف  
مدرك  حلقيق  االنتخابات الربملاني  الداخل  يف املفهجوم الكفري، مث أّازت اخلجوض فيها يف 

 .الدول العلماني  بذريع  تقليل الشر وتكثري اخلريبالد الكفر و
وأما بيان وّجود التصجو ر مث تعليق احلكم باالئستصالح من خالل املنهج فيتم  بالجوّجوه 

 :التالي 
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منظومة فكرية مناقضة لإلسالم يف  ونرى أن الدميقراطية والعلمانية» :قجول اجلماع  :األولالوجه 
ولكن املنتمني هلذه املذاهب  .اع عن االلتزام بالشريعة ابتداءألهنا رّد وامتنحقيقتها وفلسفتها 

 :العصرية اهلدامة على أقسام
فمنهم املدرك حلقيقتها وأهنا حرب على اإلسالم وأهله فيعتنقها وينشرها فهؤالء متلبسون  -4

 .بكفر أكرب
 .ة والتقدمومنهم من ال يعلم حقيقتها وإمنا لّبس عليه وظن أهنا تدعو إىل العدل واحلري -2
ومنهم من ينتمي إىل أحزاب هذه املذاهب ألسباب مادية حبتة دون فكري معني فهؤالء  -5

 (15ص)منهج اجلماع   .«.يعّلمون من اجلهل وينّبهون من الغفلة
صن فت الطجوائَف جتاه املنظجوم  املناقض  لإلئسالم على حسب اإلدارك للحقيق ، وصر حت 

دميقراطي  املدرك للحقيق  متلبس بكفر أكرب، وإذا كان املنتمي أن املنتمي إىل العلماني  أو ال
متلبسا بكفر أكرب أفال يكجون املنتمي إىل اهليل  التشريعي  متلبسا بكفر أكرب أو مشاركا فيه 

 :؟ يجوض حهلحقيق للتصجور بعد ا
 

 اختيار من ميّثل: من الصجور اليت ذكرْت أهنا ال تدخل يف املفهجوم الكفري :الوجه الثاين
ليس يف هذه املناصب  :والعل  يف التججويزاملسلمني يف املناصب اإلداري  واخلدمي  اجملردة 

ونرى أن اختيار املسلمني من ميثلهم يف املناصب » :تشريع خمالف لشرع اهلل فكانت النتيج 
اليت ليس فيها تشريع خمالف لشرع اهلل ال يدخل يف املفهوم الكفري اإلدراية واخلدمية اجملردة 

 (.11:)منهج مجاع  االعتصام ص .«للدميقراطية
أن اختيار املسلمني من ميثلهم يف املناصب اليت فيها تشريع خمالف يدخل يف : النصمفهجوم  

وقد ظهر جبالء أن  ،األصل يف القيجود أن تكجون لالحتراز ألّن املفهوم الكفري للدميقراطية،
هي املصدر واإلله املشر ع نياب  عن  املناصب التشريعي  مبني  على التشريع املخالف، بل

التقرير بأن احلق يف التشريع ملمثلي األم  يف : األم ، ومن أظهر التشريعات املخالف  للشرع
اجملالس الربملاني  وأن السيادة للشعب، أليس هذا تشريعا خمالفا للشرع؟ ومع هذا أباحت 
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للدميقراطي  وأناطت احلكم  اختيار من ميّثل الناس يف ما هجو داخل يف املفهجوم الكفري
 .باالئستصالح وهجو وّه ظاهر ملن تأمله

 
 

اهليلات النقابي  أو املشارك  يف التنظيمات الطالبي  ال بأس هبا عند قيام  :الوجه الثالث
املقتضي وانتفى املانع وانتفاء املانع الذي هجو التشريع املخالف فإذا وّد  ،املقتضي للحكم

رعاية )املؤئسسات ال شأن هلا بالتشريع واحلكم منجوط باملقتضي مبعىن أن هذه وجب احلكم 

هي هيئات ال شأن هلا والتنظيمات الطالبية والنقابية » :فكانت احلصيل  عند اجلماع  (املصاحل

منهج  .«بالتشريع واملشاركة فيها تتوقف على املصاحل واملفاسد يف ضوء الضوابط الشرعية لذلك
 (.11:)اجلماع  ص
أن االختيار واملشارك  يف املناصب اإلدراي  واخلدمي  اجملر دة ال : جوى والتقريروحاصل الفت

ليس فيها تشريع خمالف )بأس به النتفاء املانع وهجو الدخجول يف املفهجوم الكفري للدميقراطي  

 (.لشرع اهلل

رعاية )وكذا التنظيمات الطالبي  واملؤئسسات النقابي  فاملشارك  فيها تتجوقف على املقتضي 

هيئات ال شأن ألهنا املفهوم الكفري للدميقراطية  عدم الدخول يف: وانتفاء املانع الذي هجو (ملصاحلا

 .وحيث تقرر أن ال عالق  هلا به فاحلكم يدور مع العل  حّلا وحرم هلا بالتشريع 
 .هذا ما دلت عليه الفتجوى االعتصامي  باملبىن واملعىن  
 

التشريع الداخل يف املفهجوم : ات اليت وظيفتها األئسائسي مث انتقلت إىل املؤئسس :الوجه الرابع
الكفري للدميقراطي  وهجو االئستقالل يف التشريع عن الجوحي اإلهلي فأدارت احلكم حال 

املانَع الظاهر يف : وحرم  على االئستصالح كالصجورتني ومل تعترب يف هذا املجوضع
وأما » :من اعتربه، فقالت بل حكمت بالشذوذ والغلجو على (العالقة بالتشريع):الصجورتني

اليت  ملشاركة يف االنتخابات الربملانية والرئاسية يف بالد اإلسالم أو يف بالد الكفر فهي من املسائلا
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والدخول فيها  من جهة مدى حتقيقها للمصاحل املشروعة،خيتلف فيها احلكم زمانا ومكانا وحاال 
به أكثر علماء العصر بينما أفىت اآلخرون أفىت مبوج بنية اإلصالح وتقليل الّشّر تأويل سائغ،

 .«أما التكفري بذلك فهو غلو وخمالفة وشذوذ. بالتحرمي
التنظيمات وقررت ّجواز االختيار واملشارك  يف املناصب غري التشريعي  كاإلداري  ف

ال » عند قيام املقتضي من تقليل شر  أو تكثري خري، وانتفاء املانع املنصجوص الطالبي  والنقابي 

ها، التشريعي  وبني غرياملؤئسسات بني  تفريقًا «يالكفراملفهوم تدخل يف ال » «شأن هلا بالتشريع
انتقلت إىل اجملالس الربملاني  اليت وظيفتها مث وأظهرت الفارَق املؤّثر يف احلكم والتعليل، 

فأدارت احلكم األئسائسي  التشريع على ئسبيل االئستقالل مع التشريع املخالف املنصجوص، 
من ّه  املانع املصلح  املتجوّقع حتقيقها يف ثاين احلال فال خيتلف احلكم  على وحرم  حال

فلم تعترب املفهجوم الكفري للدميقراطي  من  «من جهة مدى حتقيقها للمصاحل املشروعة» بل ،الجواقع
عن تشنيع والتنفري أّل املصلح  املتجوقَّع ، بل غضت الطرف عنه وقفزت إىل ال

أما التكفري بذلك  ..ة اإلصالح وتقليل الّشّر تأويل سائغوالدخول فيها بنّي» :قالتاملخالف،ف
 .«فهو غلو وخمالفة وشذوذ

هذا ما دلت عليه املباين من املعاين بالدالل  اللفظي  وليس إلزاما هلا مبا مل تلتزم وقد حتر ر يف 
ى القول من تنبيه أن مذهب اإلنسان ما قاله أو دل عليه مبا جيري جمر: قاعدة عزو املذاهب

 .وغريه
 

الت تبع للعبارات املخادع  املنطجوي  على املفهجوم : متام التصجو ر مما يؤكد: الوجه اخلامس
ونرى أن الدساتري » :الكفري للدميقراطي  يف دئساتري الدول العلماني  املنتسب  بالنقد والتفنيد

ا للشريعة اإلسالمية أو أهنا املصدر ال تكون إسالمية إال بتقرير السيادة املطلقة واحلاكمية العلي
دين الدولة هو اإلسالم الواردة يف الدساتري العلمانية ال تؤثر : ونرى أن عبارة..الوحيد للتشريع

ألهنا ال تصرح بالتزام الشريعة بدليل التشريع املخالف للمعلوم من الدين بالضرورة يف حكمها 
 .رىالواردة يف الدساتري نفسها ويف القوانني األخ
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أو  ،أو الشريعة مصدر رئيسي للتشريع ،الشريعة املصدر الرئيسي للتشريع :ونرى أن عبارات
عبارات خمادعة  أو أن الشريعة مصدر من مصادر التشريع؛9 مصدر أساسي للتشريع: الشريعة

 .«تتضمن تعدد مصادر التشريع املطلق املتساوي يف األحقية واإللزامية وهذا شرك أكرب
 (.24):االعتصام صمجاعة منهج 

إذا كانت الدئساتري ال تكجون إئسالمي  إال بتقرير السيادة املطلق  واحلاكمي  العليا : أقجول
لشرع  رب العباد، وتكجون دئساتري شرك، فكيف ّازت املشارك  يف عملي  ال تتم إال 

 التأكيد بتقرير السيادة املطلق  لغري اهلل واالئستقالل بالتشريع مث التصريح بالتزام الدئستجور مث
 بالقسم على احترامه يحج  االئستصالح ومل يكن ذلك كفرا؟

وإذا كان اجملالس مع املستهزئني بآيات اهلل كافرا بالشرط املعروف فكيف ال تكجون العملي  
 الربملاني  كفرا واملشارك فيها على الجوّه احملد د مشاركا يف عمل كفري؟

الذي هجو شرك أكرب عدد مصادر التشريع تتضمن تيف الدئساتري هذه العبارات  نتإذا كاو
ملا يتضم ن تعد د املشرِّعني من دون اهلل، والتشريع املخالف للشرع، التسجويغ  فما حكم

إال بعد التصجور النزاع يبعد وال لبس فيها هذه احلقيق  واضح  والتصريح بالتزام الكفر،ف
 . مبكابرة مكشجوف  واهلل املستعان

 
وإليك  املؤئسسات على أئساس التشريع لغري اهلل شرك أكرب ترى أن قيام :الوجه السادس

منهج  «..ونرى أن قيام جمالس وبرملانات على أساس التشريع املطلق شرك أكرب» :النص
 (.11:ص)اجلماع  

أّن املشارك  يف العملي  القائم  على أئساس التشريع املطلق شرك أكرب، : وقياس املنصجوص
يق من طرق نسب  األقجوال إىل األئم  ال ئسيما إذا مل يكن وقد تقرر يف قاعدة العزو أنه طر

بني املنصجوص واملسكجوت عنه فرق ّجوهري؟ مع أن اجلماع  مل تنف الكفر عن العميل  
 .  وإمنا التكفرَي عن املشارك للتأويل السائغ عندها
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دئستجور العلى احترام  القسَم «الشيخ بشري أمحد صالة» :ال يرى رئيس اجلماع  :الوجه السابع
فإذا مل يكن التصريح باحترام الكفر مع  مع احلكم عليه مبا ئسبق، كفرا وااللتزام به الجوضعي

احللف عليه كفرًا عند كبري القجوم، فال تعجب جبجواز املشارك  يف العمل الكفري يحج  
وال ريب أن الطائف  تنسب إىل أقجوال  «املنهج»وفتجوى الزعيم تشهد ملا يف ! االئستصالح

 .علمائهارّاهلا و
 

ترى اجلماع  ّجواز التزام الدئساتري الجوضعي  للد ول الكفري  تصرصحًا يحج   :الوجه الثامن
 :االئستصالح كما وقع جلناحها يف الصجومال الغريب وإليك نص  االلتزام املترّم

 :يتفق الطرفان على»
ع احلقوق اليت أن دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية جيب أن يكون أساسا جلمي -4

 .UWSLF  طالبت هبا
االلتزام من جانبها دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية ومجيع  على UWSLFتوافق -2

 .«القوانني األخرى يف البلد
بذلك مؤيدين أفتجوا ن كبار العلماء كالرئيس بأ «إبراهيمالشيخ  »وأعرب زعيم اجلبه  

ألن رئيس اجلماع  ال يرى تعظيم قدح صدقه يف هذا، ينوللخجوض يف املصاحل  اإلقليمي ، 
أن االلتزام بالكفر دون احللف على ريب كفرا وال واحترام الدئساتري الجوضعي  الشركي  

 .تعظيمه واحترامه ألنه التزام وزيادة
 

علم املطِّلعجون واملتابعجون لسري األحداث وتطجورات املجواقف أن زعماء الطائف   :الوجه التاسع
من جهة »كّفرون بالقجوانني والدئساتري الجوضعي  وها هم اليجوم ال يرون بالتزامها بأئسا كانجوا ي

ال ملناط تغي ر وال حلقيق  غائب  ظهرت، وإمنا لفتن  أصابت  «مدى حتقيقها للمصاحل املشروعة
  . فأعم ت كما أصابت كثريا من امللحدين يف الدين
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 تضت املصلح  الشرعي  التصريح باحلكم،هبذه الدالئل وغريها يف احملل اجملتهد فيه اقو
وليس هناك فرق مؤّثر بعد التصجور بني إقام  املشر عني على ئسبيل االئستقالل ابتداء وبني 

 . االنضمام إليهم على الكيفي  املعروف  يف الجوضع املعاصر
 !املعترض كما زعمباالئستصالح فحسب أين مل أكّفر  التنبيه عليه يف هذا السياقينبغي ومما 
اجملالس التشريعي  االنضمام إىل أن تسجويغ : ذلك ،أو بالعل  واملعلجولواملدلجول،  بالدليل بل

باملصلح  ّجواز العمل الكفري بذاته كفر بذاته وتعليل بعد التفريق بني الصجور املختلف  
 .آخركفر 

 :فهنا مسألتان
 تمع اإلّراءا املطلقجتجويز املشارك  يف العميل  القائم  على أئساس التشريع : األوىل

 .يعذر اجلاهلاإلمجاع لكن بالنص ووهجو كفر املؤكِّدة لذلك 
وال  وهجو كفر بالنص واإلمجاعكاملصلح  بغري اإلكراه تعليل ّجواز العمل الكفري : الثاني 

 .عربة مبا يذكره بعض املنحرفني من الشبهات
 .د دةاحملناقش يف هذه الصجورة فمن خالف فليبدأ من هذا احلرف، ولي :وباجلملة

حىت يكجون حكما ويف ئسري األحداث اليت أشرت إليها  «املنهج»وأما القارئ فليتأمل يف 
 .واجمليب وال يغتر  بالتهجويالت والدعاوي العريض  املبني  على غري أئساساملعترض بني 

 
 !وأما ما ذكر من أن تكفري الطائفة تكفري بالزم القول أو املآل

 ع إىل قاعدة عزو املذاهب إىل أصحاهبا؛ويظهر الزغل بالرّجو ،فليس بشيء
مذهبه ما نص  عليه أو نب ه عليه أو مشلته عّلته اليت علل »:أبجو اخلطاب الكلجوذاينيقجول اإلمام 

 (.1/955)املسجودة يف أصجول الفقه  .«هبا
مذهب االنسان ما قاله أو دّل عليه مبا جيري جمرى القجول »:تيمي شيخ اإلئسالم ابن يقجول و

 (1/955)املصدر السابق .«غريه من تنبيه أو
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فخذ هذه القاعدة كقالب صناعي مث انظر يف الجوّجوه الثماني  ترى احلقيق  بادي  كالشمس 
 .يف رابع  النهار

 
 

علم باملانع عدم ال: شديد باختصارفهو الفارق بني الطائفة وبني غريها من الطوائف وأما 
الظن  باملانع يف حق غريها ممن مل أحكم  حق الطائف ، واملكفِّر يف بعد قيام املقتضي لدى

عليه، واحلكم يدور مع الظن ، وال اعتبار لألقل واألكثر والشخصيات االعتباري  إذا ظهر 
 .الدليل، ومل يفد املعترض يف هذا الصدد ما يستحق التعليق

العلم باحلال يكّفر لعدم من عجوام املسلمني وعلمائهم فال عدم تصجو ره للحقيق  ومن ظهر 
انتفاء »:وقد يعذر يف اجلهل باحلكم كما نبهت عليه يف غري هذا املجوضع ألن القاعدة

 . «احلكم ملانع يف حمل ال يلزم منه انتفاؤه يف غريه من غري مانع
 

 .شبهة تكفري اجملتمعات باإلقامة يف دار الكفر واملصلحة: املسألة الرابعة
بل هجو افتراء على  فباطل،   يف ديار الكفروأما ما ذكره من تكفري اجملتمعات املسلم  املقيم

 :واجلجواب باملنع، والتفسري، أما املنع فمن وّجوه اجمليب،
 

ال أرى تكفري املقيم يف دار كفر مبجرد اإلقام ، ئسجواء كانت دائم ، أو  :الوجه األول
ر وليس محل التابعي  من ّنس الجوالي  املكّفرة، وال يلزم من كفر الراعي والدار كف. مؤقت 

 .الرعي  إذ مل َيُقم يف التكفري هبا برهان ئسامل من املعارض املقاوم
وهلذا انتشر يف األعمال املسمجوع  واملقروءة التفريق بني األنظم  احلاكم  وبني الرعي  

أرى وأعتقد أّن األصل يف املسلمني اليوم اإلسالم » :القاطن  يف تلك الديار وأقرب شاهد قجويل
جملتمع املسلم الكيين مسلم كذلك خصوصا، إال من ثبت كفره مبوجبه تبعا، وأن ا أصالة أو
 .الشرعي
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 .إن اجملتمع الكيين املسلم عندي كاجملتمع اإلثيويب املسلم عموما» :قجويلو
وحكم اجلبهة األوجادينية بزعامة إبراهيم الشيخ حممد حكم الطائفة اخلاصة اليت اتضح كفرها 

 .«1،11: إئسعاف السائل بأّجوب  املسائل».«بشرطه مثل حكومة الشريف شيخ أمحد
 .  هذا الجوّه يف منع التكفري مبجرد اإلقام  يف دار كفر أو ردة

 
أن املصلحة تقتضي تكفري هؤالء بناء على  رأيَتف»: يف بيان كذب املعترض يف قجوله :الوجه الثاين

 .15ص «..بقائهم حتت أنظمة كفرية أو مرتدة
التكفري باملصلح  كمأخذ شرعي، لكن هذا مما قاد  «اصرةالتأييد واملن»حيث مل يرد يف 

إليه ئسجوء الفهم، أو شهجوة االعتراض، والتشنيع واإللزام ملا ال يلزم، وإليك النص من 
  :األصل

بتكفري أتباع األنظمة املرتدة سواء كانوا من العلماء أو من العامة وإن  البوَح قد تقتضي املصلحُة»
 .«مل يعتقدوا معتقدهم

اجلهر باحلكم وإظهاره بعد قيام : ر أن الذي قد تقتضيه املصلح  يف بعض األحيان هجوفظه
املتقضي، ال أن املصلح  تقتضي التكفري، وفرق بني اقتضاء املصلح  للجهر واإلعالن، 

 .وبني اقتضائها للحكم بنفسها
ه هذ ولعّل هذا مما ال خيفى على طالب علم، لكن مقام االنتصار قد يقتضي أكثر من

 . املزايدات اليت ال تنبغي بطلب  العلم
 

بناء على بقائهم حتت أنظمة »:منع كجون الجوصف املعّلل به عل  يف قجول املعترض :الوجه الثالث

 15ص.«..كفرية أو مرتدة
العل  ليست جمر د اإلقام  بدار الكفر وال املصلح  الشرعي  كما زعم املعترض وإمنا : أقجول
 . كما ئسيأيت بيانه النصرة واملظاهرة: املناط
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 ذهب إىل التكفري باإلقام  مع القدرة على اهلجرة؛ يقجولومع هذا فاعلم أن بعض الفقهاء 
 :رمحه اهلل( ه488)بن حي بن صاحل احلس الفقيه اإلمام 

من أقام يف أرض العدو وإن انتحل اإلئسالم وهجو يقدر على التحجول إىل املسلمني »
 .فأحكامه أحكام املشركني

م احلريب مث أقام ببالدهم وهجو يقدر على اخلروج فليس مبسلم صحكم فيه مبا صحكم وإذا أئسل
 .به أهل احلرب يف ماله ونفسه

خمتصر  .«وإذا حلق الرّل بدار احلرب ومل يرتد عن اإلئسالم فهجو مرتد بتركه دار اإلئسالم

 ( 1651:، رقم5/455)اختالف العلماء للطحاوي 

وإن كان إمنا يقيم هنالك لدنيا يصيبها وهجو كالذمي هلم »:وقال العالم  ابن حزم رمحه اهلل
.. هجو قادر على اللحاق جبمهرة املسلمني وأرضهم فما يبعد عن الكفر وما نرى له عذرا و

وأما من ئسكن يف أرض القرامط  خمتارا فكافر بال شك ألهنم معلنجون بالكفر وترك اإلئسالم 
منه رئسجول اهلل صلى اهلل عليه وئسلم هجو  وإمنا الكافر الذي برئ.. ونعجوذ باهلل من ذلك

ونسب إىل بعض متأخري  (.115-11/115:احمللى البن حزم] .«املقيم بني أظهر املشركني
 .املالكي 

ولجو ذهب إليه طالب علم وكّفر املسلمني القادرين على اهلجرة يف اّتهاده مل أكّفره يف 
 .  ذلك بل أخّطله وقد أضّلله يف بعض األحيان

 
ئسّلمنا بأن الن ص ُيفِهم اقتضاء املصلح  للتكفري، لكن ال يدل على االقتضاء  :لرابعالوجه ا

 :، وإليك نص  العبارة ثاني «قد»مطلقا، وإمنا يف بعض األحجوال ملا تفيده 
أقصى ما تدل العبارة عليه إن  .«بل قد تقتضي املصلحة البوَح بتكفري أتباع األنظمة املرتدة»

االقتضاء احملتمل ال املطلق، وكان وّه االعتراض بناء على الفهم : دلت على َزْعم املعترض
مىت تقتضي املصلح  التكفري؟ أما اإللزام بتكفري املقيم يف دار الكفر فهجو : القاصر أن يقال

 .كذب على اجمليب وال عالق  له بالنص
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يعتمد عليه يف تكفري  هل للمصلحة مدخل يف التكفري؟ وهل هناك دليل»:يف قجول املعترض :الوجه اخلامس

عامة الناس وعلمائهم؟ وأين دليل التكفري ألجل املصلحة من الكتاب والسنة واإلمجاع علما بأن التكفري مسعي 
 .47ص؟«حمض

أثبت العرش مث انقش، إذ مل يثبت التكفري باملصلح  عن : فاجلجواب عن األول أن يقال 
يكجون للمصلح  الشرعي  مدخل يف  قد: اجمليب كمأخذ شرعي، مث أترب ع باإلفادة فأقجول

إىل الضرر الناتج من الرأي وإن كان له نظر عند الالتكفري يف مسأل  احلكم على األعيان 
يظهر له ضرر ما وأما » :يقجول أبجو حامد الغزايل رمحه اهلل يف هذا السياق. وّه يف التأويل

أّن وال ينبغي أن يظّن .. رفيقع يف حمل االجتهاد والنظر فيحتمل أن يكفر، وحيتمل أن ال يكف
ه ينبغي أن يدرك قطعا يف كل مقام بل التكفري حكم شرعي يرجع إىل إباحة املال التكفري ونفَي

، فتارة يدرك بيقني وسفك الدم واحلكم باخللود يف النار فمأخذه كمأخذ سائر األحكام الشرعية
 .(-99ص)فيصل التقرق  بني اإلئسالم والزندق  .«..وتارة بظن غالب

قد يكون التكفري يف التأويل وإن كان له » :وقال اإلمام حممد أنجور شاه الكشمريي اهلندي
 .(115ص)إكفار امللحدين يف ضروريات الدين  «..وجه إذا كان مما فيه ضرر للدين

التكفري وترّيح أحد الجوّهني على األقل عند يف  رعاي  املصلح  مدخاللن أهبذا فظهر 
 .له حظ من النظر بعض أهل العلم وهجو رأي

 .التكفري بدليل املصلح  «التأييد»هذا من باب اإلعان  لطالب اإلفادة وإال مل يرد يف 
 

وهجو تكفري عام  الناس وعلمائهم فهجو كذب وافتراء مكشجوف فلم يكّفر اجمليب : وأما الثاين
حىت  عام  الناس وال علمائهم فال حمّل للمطالب  بالدليل، ليثبت املعترض الدعجوى أواًل

 .مع أنه ال ضري يف تكفري العجوام والعلماء إذا ّرى ئسبب التكفري! يطالب بالدليل
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فمبين أيضا على الجوهم أو االفتراء على اجمليب فلم يصح  تكفري أحد من  :وأما الثالث
 .املسلمني ألّل املصلح  واهلل املستعان

 
 :األتباع يف هذا املقام مبعىن األنصار واألعجوان من وّهني: فيقال وأما الوجه التفسريي،

دعجوى الظهجور وعدم اإلمجال بسبب القرين  املعي ن  للمراد من األتباع وأهنا  :األولالوجه 
ما ّاء يف الرئسال  أكثر من مر ة مثل تعليقي على : األنصار املجوالجون ألنظم  الردة، والقرين 

إذا كان هذا حكم اإلمام يف الداعي »:خلطباء بين عبيد تكفري اإلمام ابن عزرة األزدي

 .«فما حكم الفقيه املساند هلم الذاّب عن الطواغيت وجنود االحتاللللمرتدين 
هذا حكم اإلمام شارح البخاري على »:وتعليقي على حكم أيب ّعفر الداودي على اخلطباء

 .«فوق ذلك بكثرياخلطيب الداعي فما حكم املدافع عنهم واملساند هلم مبا هو 
مثل املوالني لألنظمة اإلقليمية  ومما يلزم التحذير منه يف هذا الظرف علماء السوء» :ومثل قجويل

حكومة شريف شيخ أمحد وحكومة صوماالند وبونتالد واإلقليم اخلامس يف إثيوبيا واملقيمني يف 
 .(41،47تأييد ومناصرة ص)  «..املهجر املنافحني عن تلك األنظمة

أن السياق طريق إىل بيان اجملمالت وتعيني احملتمالت وتنزيل الكالم : قرر يف األصجولوقد ت
 .على املقصجود منه

 
التنصيص على املراد من األتباع وهم األعجوان واألنصار ال املقيم يف ديار : الثاينالوجه 
ض فالجوالي  على التحقيق النصرة، واألتباع األنصار، فسقط االعترا: وباجلمل . الكفر

الطجواغيت املناقضني للتجوحيد وقد كّفر الصحاب  وقاتلجوا أنصاَر أنصار واتضح أن الكالم يف 
 :من مل يأت بقرآن يناقض التجوحيد باإلشراك؛ قال شيخ اإلئسالم ابن تيمي  رمحه اهلل

ومعلوم أن أتباع مسيلمة الكذاب واألسود العنسي وطليحة األسدي وسجاح كانوا مرتدين »
اب رسول اهلل مع أن مسيلمة إمنا ادعى املشاركة يف النبوة مل يدعي األلوهية وال وقد قاتلهم أصح
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أتى بقرآن يناقض التوحيد بل جاء بكالم يتضّمن ما ادعاه من الشركة يف الرسالة وأسجاعا من 
 (.496-4997ص)بغي  املرتاد  .«الكالم الذي ال فائدة فيه

يا أبا عبد اهلل » :أيام احملن  فقال محه اهللأمحد بن حنبل رّاء أحد السجانني إىل اإلمام 
فأنا : قال السجان نعم،: قال اإلمام أمحد احلديث الذي روي يف الظلم  وأعجواهنم صحيح؟

فأعجوان الظلم  من يأخذ شعرك ويغسل ثجوبك ويصلح : قال أمحد من أعجوان الظلم ؟
 .(451:ص) البن اجلجوزي مناقب اإلمام أمحد.«أنفسهم أنت فمنطعامك ويبيع ويشتري منك فأما 

  
وهبذه الجوّجوه تبني للقارئ بطالن كل ما بىن املعترض على شبه  املصلح  من اإللزامات 

 .الجواهي  واالعتراضات الجومهي  اليت ال تصرب للنقد وال تقجوم على ئساق عند عرض احلقائق
 
 

 .ال جديد يف تكفري اجلبهة املتحدة: املسألة اخلامسة
النصائح املنجي  من »تحدة يف الصجومال الغريب فقد ذكرت يف وأما تكفري اجلبه  امل

اإلشارات »و «إئسعاف السائل»و «منجي  األفهام من مزل  األقدام»و «الفضائح املخزي 
 .مبا فيه الكفاي  «والتنبيهات على ما يف الدالئل من األغلجوطات

صحا ال تلمحيا أن اجلبه  قد رضيت والتزمت بالطاغجوت اإلثيجويب تصر: ومستند التكفري
احلكومة  –قد اتفق الطرفان ]:التزاما ال إلزاما وإليك ترمج  نص  القبجول والرضا بالطاغجوت

 :على ما يلي -اإلثيوبية واجلبهة 
يف الدولة اإلقليمية الصومالية التابعة جلمهورية  UWSLF حالة التمرد اليت كانت تقوم هبا .4

 .ا هنائيا مبوجب االتفاق وأحل حمله السالمإثيوبيا الدميقراطية االحتادية مت إهناؤه
الذين  UWSLF حكومة مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية توافق على إطالق سراح أعضاء. 2

 .هم يف السجون
يتفق الطرفان على أن دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية جيب أن يكون أساسا جلميع . 5

 .«SLF»UWاحلقوق اليت طالبت هبا 
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االلتزام من جانبها دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية ومجيع  علىUWSLF توافق.3
 .[القوانني األخرى يف البلد

 تبنيمبا ال يستساغ، ويثري األحزان واألئسى، حيث كرار واالّترار وال حاّ  إىل الت 
حلقيق  عساكر للصجوماليني حال اجلبه  بعد ما كان خافيا على بعض، وأهنم يف ا

وّجوائسيس للعدو اإلثيجويب وأهنم أهل غدر وخيان  وباع  ضمائر ومسائسرة ذمم، كما ظهر 
 .تعد د املكّفرات اليت اقتحمجوها بعد ما كانت هذه احلقيق  غائب  عن كثري من الناس

 وئسبق يف الرئسائل ويف هذه العجال  عدم التكفري باإلقام  اجملردة يف ديار الكفر وأهنا ال تعين
 .والي  الكافرين على التحقيق

من رضي بالقجوانني الجوضعي  كما رضيت به اجلبه  املتحدة فال أشك يف كفره، : وباجلمل 
 .  إذا مل أعلم مانعا من احلكم، وأما احتمال املانع فال يجوّب التجوقف

   
 . باجلنسية الكينية مسألة التجّنس: املسألة السادسة

أو قّلده باألحرى، وليس ما ذكره غريه املعترض فقد أعاد  ،ال ّديد بالنسب  هلذه املسأل  
يف إعادة ما مت اجلجواب عنه وانقطع الكالم فيه كبري فائدة، فإن جتد د أمر فلكل حادث 

 .حديث ولكل مقام له مقال
هذا، ومع اختالف التجنس يف ذاته من بلد آلخر واختالف الناس يف حكمه ويف آثاره 

تابع لألّجوب  املتالحق  أن اجمليب ال يكفِّر مبجرد اإلقام  يف دار على العباد فقد ظهر للم
كفر وال يحمل التابعي  لدول  كفر، وإمنا مبناطات أخر كالنصرة واملظاهرة، والتزام الكفر 

 .والشرك تصرصحا بالنسب  للقانجون الكفري وأعين بالصريح هنا غري الالزم
حجون بالتزام القانجون الكفري بعد العلم وأما بالنسب  للتجنس فأغلب املسلمني ال يصر 

 .يحقيق  احلال، وماهي  اجلنسي  ليست هي الدئستجور وال ّزءا من ماهي  الدئستجور الكفري
وأما ما يتعلق بإّراءات الطلب فتختلف من بلد آلخر، فمن التزم بالدئستجور الكفري 

 .تصرصحا بعد العلم يحقيق  احلال فهجو كافر
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ما يناقض  «جوازاجل»وال يف ائستمارة الكيني   «الشخصي  البطاق »ليس يف ائستمارة و
، وأما طلباليف إّراءات ومن خيالف فليظهره، والبحث  ،التجوحيد اإلئسالم أو يقدح

املدو ن يف قجوانني الدول الكفري  فهجو شأهنا، وال أكّفر به مسلما إذا مل يلتزمه يف إّراءات 
 .الطلب أو ائستقالال بعد العلم يحقيق  احلال

فليس بشيء، حيث حتر ر أن  لدئستجورلقبجول ا ذكره املعترض تقليدا لغريه من أّن التجنس مو
التجنس قد يؤدي إىل قبجول : محل التابعي  ليس كفرا بذاته، وأقصى ما يف األمر أن يقال

ومعلجوم أن هذا األثر ال يتحقق إال بااللتزام الصريح أو بالتحاكم املختار وهذا ! الدئساتري
 .يجوّد من غري جتنسمناط آخر قد 

ومنشأ الغلط يف الالزم املختلف يف التكفري به وعدم االئستيعاب أنه الالزم الذهين الالحقي 
حيث تقرر عند أهل العلم أن التكفري قاصر على املعىن الساذج املطابق من غري إلزام، 

الزم وهجو وعلى الالزم السابقي املسم ى بالتضم ن،وأما الزم الشيء الذهين الالحقي فليس ب
إنه يلزم التجنَس فائستداليل عريف وليس : املسم ى بالقجول باملآل والزم املذهب، وما قيل

 .العرف مأخذا للكفر حسب علمي، فكيف إذا كان عرفا غري مطرد وال عام؟
عند أهل التحقيق، كيف وأغلب املسلمني ضعيف التكفري هبذا الجوّه مذهب على أي ، فو

وفرق بني التكفري بارتكاب به، لتزام، بل يح ت أصجواهتم بالكفر يصر حجون بعدم القبجول واال
 .املكفِّر الصريح وبني التكفري باملآل

كان ضروريا قجول إذا هذا والتكفري بالالزم مسأل  خالف بني أهل العلم، والتكفري به 
بعض االئستداليل مذهب لبعض السلف ونسب إىل ابن ّرير الطربي والباقالين،والتكفري ب

 .خرين الذين تكثر فيهم البدع  والتعصب املذهيباملتأ
اجملر د فليفصح عن الضمري فما يف اجملمج  خري،  تجنساملعترض إن كان يرى الكفر يف الو

 .وليكّفر من رأى عدم املانع من تكفريه من املسلمني
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أما احلجوم حجول التجنس اجملر د للدفاع عمن رضي بالكفر والتزم به اختيارا بعد العلم و
قيق  احلال مثل اجلبه  املتحدة يف الصجومال الغريب فهجو ضعف يف الرأي وعجز عن البيان يح

 .واهلل املجوّفق للتبيان
 
 
 
 
 
 (:تنبيه)

ما ذكر املعترض من التحاكم إىل الطاغجوت عدة مرات فكذب مكشجوف ال ينطلي على 
ل العلي الكرمي مل أحتاكم إىل الطاغجوت قط وأئسأ.طلب  العلم وإن حاول متريره على العام 

احلفَظ يف باقي العمر، ذلك أنه ألقي القبض علي  يف حال  دهم ليل  السبت 
( 11/6/1511:مث وضعت يف زنزان  انفرادي  مث اقتادوين يجوم االثنني( 9/6/1511)

ّ ه إيّل ئسؤاالن قابلتهما بالرد  مكب ال باحلديد إىل أن وّقفت يف قاع  مكتظ  بالناس فجو
 (.15/6/1511)ا مثل ذلك يف يجوم األربعاء واإلنكار، مث فعلجو

فإن كان هذا حتاكما إىل الطاغجوت عند املعترض فليتخذ مجوقفه من اجمليب وليفصح باحلكم 
 .وليدع التستر وراء األكم 

مل أحتاكم إىل الطجواغيت، ومل ائستأّر ومل أ تجوّكل حماميا يدافع عين،ومن زعم  :وباجلملة
وإال فليأت بالربهان وليدع  ﴾جنزي املفترينوكذلك ﴿خالف ذلك فهجو كاذب مفتر

 .     االهتامات املضّلل 
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  .اجلهاد املعاصركلمة يف : املسألة السابعة
واجلهاد يكجون  من فروض األعيان على القادرين باإلمجاع ظروف االحتاللاجلهاد يف 

ويكجون بغري  ﴾هللوّاهدوا بأمجوالكم وأنفسكم يف ئسبيل ا﴿:بالنفس واملال كما قال تعاىل
 «من ّه ز غازيا فقد غزا ومن خلفه يف أهله خبري فقد غزا»:ذلك كما قال عليه السالم

ّاهدوا املشركني بأيديكم »:ويكجون باليد والقلب واللسان كما قال عليه الصالة والسالم
إن باملدين  لرّاال ما ئسرمت مسريا وال قطعتم واديا إال »:وكما قال «وألسنتكم وأمجوالكم

 .فهؤالء كان ّهادهم بقلجوهبم ودعائهم «كانجوا معكم حسبهم العذر
والقتال يكجون بالدعاء كما يكجون باليد قال النيب صلى اهلل عليه و »:قال ابن تيمي  رمحه اهلل

 .« هل ترزقجون وتنصرون إال بضعفائكم بدعائهم وصالهتم وإخالصهم»:ئسلم
 .(4/491:)منهاج السن 

وأعدوا هلم ما ائستطعتم ﴾﴿فاتقجوا اهلل ما ائستطعتم﴿:كما قال تعاىلجياهد املرء مبا قدر عليه 
 .«إذا أمرتكم بأمر فأتجوا منه ما ائستطعتم»:وكما قال عليه الصالة والسالم ﴾من قجو ة

من قاتل الكفاَر من املسلمني بسيف أو رمح أو ئسهم أو حجارة »:قال ابن تيمي  رمحه اهلل
 [  19/516:ع الفتاوىجممجو].«أو عصى فهجو جماهد يف ئسبيل اهلل
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ومن قعد مع القدرة فهجو آمث ومن ّاهد ومن مل يقدر أن جياهد بنفسه فعليه أن جياهد مباله 
 .فهجو مأّجورمع عدم الجوّجوب 

إن اهلل فرض على املسلمني اجلهاد باألمجوال واألنفس، واجلهاد »:قال ابن تيمي  رمحه اهلل
نفسه فعليه أن جياهد مباله إن كان له واّب على كل مسلم قادر، ومن مل يقدر أن جياهد ب

ومن كنز األمجوال عند احلاّ  .مال يت سع لذلك، فإن اهلل فرض اجلهاد باألمجوال واألنفس
إىل إنفاقها يف اجلهاد من امللجوك أو األمراء أو الشيجوخ أو العلماء أو التجار أو الصن اع أو 

ون الذهب والفض  وال ينفقجوهنا والذين يكنز﴿: اجلند أو غريهم فهجو داخل يف قجوله ئسبحانه
 (  7/199)ّامع املسائل  .«﴾يف ئسبيل اهلل فبشرهم بعذاب إليم

إما بالقلب وإما  ،جنس اجلهاد فرض عني التحقيق أّن»:رمحه اهلل وقال العالمة ابن القيم
زاد .«باللسان وإما باملال وإما باليد فعلى كل مسلم أن جياهد بنوع من هذه األنواع

 (.5/399:املعاد

والتحقيق أن جنس جهاد الكفار متعني على كل مسلم إما بيده » :وقال احلافظ ابن حجر
 (.-8/59: فتح الباري.«ه وإما مباله أو بقلبهوإما بلسان

 

 .اإلمجاع على تعّين اجلهاد على القادرين عند االحتالل
كل أحد حىت  هجو على» [:288/ 7]يف تفسريه رمحه اهلل ( ه549)أبو جعفر الطربي يقول . 4

يقجوم به من يف قيامه الكفاي  فيسقط فرض ذلك حينلذ عن باقي املسلمني كالصالة على اجلنائز ودفن 
 «املجوتى وغسلهم وهذا قجول عام  علماء املسلمني وذلك هجو الصجواب عندنا إلمجاع احلج  على ذلك

 اعتقاد مجيع معلجوم يف»[:7/542:]أحكام القرآن(]ه549)وقال أبو بكر اجلصاص رمحه اهلل. 2
املسلمني أنه إذا خاف أهل الثغجور من العدو ومل تكن فيهم مقاوم  فخافجوا على بالدهم وأنفسهم 
وذراريهم أن الفرض على كاف  األم   أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن املسلمني وهذا ال خالف 

 .«فيه بني األم 
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ففرض على كل عدو بقجوم من املسلمني إال أن ينـزل ال»[:4/282: احمللى]وقال ابن حزم يف . 5
 .«من ميكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا هلم

اإلمجاع اليجوم » :[7/452:التفسري البسيطيف ( ه789)وقال أبو احلسن الواحدي رمحه اهلل . 7
إال أن يدخل املشركون ديار املسلمني فإنه يتعني على كافة املسلمني إىل على أنه من فروض الكفاي  

 . «بكفايتهم من يصرف وجوههمأن يقوم 
وائستمر اإلمجاع على أن اجلهاد على » (:4/298:وقال القاضي أبو حممد ابن عطية يف تفسريه. 3

إال أن أم  حممد صلى اهلل عليه وئسلم فرض كفاي ، فإذا قام به من قام من املسلمني ئسقط عن الباقني، 
 .«ينـزل العدو بساحة اإلسالم فهو حينئذ فرض عني

إن اجلهاد فرض بإمجاع األم  لكن » :رمحه اهلل( ه375)ال القاضي أبو بكر بن العريب قو. 8
فريضته تتنجوع؛ تارة على األعيان بنزول العدو على مجوضع أو تضييقه على أرض فلزم مجيع اخللق 

 .النفري إليه والنصر، وتارة على الكفاي 
وىل على بالد اإلسالم واستفاء أموال وأما اليوم فهو على األعيان ألن العدو يف كل قطر قد است

ولكن ذنجوب اخللق غلبت عليه .أهلها فيتعني دفعه عما بقي واستخراج ما استطال عليه من يده
 [ 79-74ص:الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي].«فتقاعدت هبم حىت تكجون الغلب  للكفار

مل خيتلف أحد من » :رمحه اهلل قال اإلمام عبد اهلل بن سعيد بن أيب مجرة األزدي األندلسيو. 4
مثل أن يغشي العدو قرية قوم العلماء أّن اجلهاد إذا كان واّبا على األعيان ال يستأذن فيه األبجوان 

وإذا كان اجلهاد .فيتعني اجلهاد على الكل دون استشارة أحد ألحد ال ولد لوالد وال عبد لسيد
هبجة النفوس وحتليها ].«ال فخدمتهم أرفع من اجلهاد فرض كفاي  فال ميكن أن يكجون إال برضا الجوالدين وإ

 [5/473:مبعرفة ما هلا وما عليها
 

من أوجب الواجبات بعد التوحيد واإلميان، وتركه مع القدرة عليه وإقعاد اجلهاد بل يكون . 9
 .عنه من أفجر الفججورالناس 
 :رمحه اهلل (ه383)اإلمام أبو العباس القرطيب يقول 

يف بعض األوقات أفضَل من ئسائر األعمال، وذلك يف وقت ائستيالء العدو وغلبته  قد يكجون اجلهاد»
على املسلمني كحال هذا الزمان، فال خيفى على من له أدىن بصرية أن اجلهاَد اليجوم أوكد الجواّبات 
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وأفضل األعمال ملا أصاب املسلمني من قهر األعداء وكثرة االئستيالء شرقا وغربا ّرب اهلل صدعنا 
 [.4/248:املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم] .«د نصرناوّد 

أما قتال الدفع وهجو أشد أنجواع دفع الصائل عن احلرم  » :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل
ال شيء أوّب بعد اإلميان من دفعه فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا .والدين فجواّب إمجاعا

وقد نص  العلماء على ذلك أصحابنا وغريهم ؛ فيجب ع يحسب اإلمكان،فال يشترط له شرط بل يدف
     [  4/759:الفتاوى املصري ].«التفريق بني دفع الصائل الظامل الكافر وبني طلبه يف بالده

وال إمث بعد الكفر أعظم من إمث من هنى عن ّهاد الكفار وأمر » :وقال اإلمام ابن حزم رمحه اهلل

 [4/599:احمللى البن حزم] .« إليهمبإئسالم حرمي املسلمني

 

 :ة وآراء مرديةخمزيمواقف (. 8)
بتقزمي اجلهاد الغزاة الصليبي  وغريهم من صنجوف الكفار مقارع  عن املسلمني بيط تثإن 

أضر  على واجملاهدين واصطناع الشروط اإلبليسي  والفتاوى األمريكي  واملرائسيم األفريقي  
. عند بعض أهل العلمإىل الكفر وقد تبلغ يف بعض األحجوال  املسلمني من األعداء الكفرة

يعلى واحلارث بن أيب أئسام  يف مسنديهما عن  أخرج اإلمام الطرباين يف املعجم الكبري وأبجو
ليأتني  على »:قال رئسجول اهلل صلى اهلل عليه وئسلم:عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال

الدنيا، ئسنتهم ئسن  األعراب، ما أتاهم من رزق الناس زمان ، قلجوهبم قلجوب األعاّم، حب 
ئسلسل  األحاديث الصحيح  .«ّعلجوه يف احليجوان ، يرون اجلهاد ضررًا ، والزكاة مغرمًا

 (. 4495) واملطالب العالي  للحافظ رقم (5575):رقم
وهجو من أعالم صدقه ونبجوته صلى اهلل عليه وئسلم فإن ما فيه من »:قال الشيخ األلباين

 .«واهلل املستعان.حتقق يف هذا الزمانالغيب قد 
 صدق رمحه اهلل يف هذا، لكن حتقق ذلك كان من أزمان بعيدة وأحقاب مديدة،

وجتدر اإلشارة إىل بعض املجواقف املخزي  واآلراء املردي  وأثرها على األم  اإلئسالمي   
 .   باختصار ينائسب املقام

 
  .لظلمةجهال أصحاب احلديث وإنكار املنكر على اجلورة ا -
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إن السلطان ال ينكر عليه احملرمات من الظلم واجلجور وقتل الرواة قالت طائف  من ّه ال 
النفس اليت حرم اهلل إال باحلق وإمنا ينكر على غري السلطان بالقجول وباليد من غري ئسالح 

 :وقالعلى األم  اإلئسالمي  اهلد ام  فصجو ر لنا اإلمام اجلصاص أثر هذه املقال  
أحد من علماء األم  وفقهائها ئسلفهم وخلفهم وّجوَب ذلك إال قجوم من احلشجو مل يدفع »

فإهنم أنكروا قتال الفئة الباغية واألمَر باملعروف والنهَي عن املنكر وّهال أصحاب احلديث 

وقتال الفل  بالسالح ومّسوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر فتنة إذا احتيج فيه إىل محل السالح 
﴿فقاتلجوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهلل﴾ : ع ما قد مسعجوا فيه من قجول اهلل تعاىلالباغي  م

 .وما يقتضيه اللفظ من وّجوب قتاهلا بالسيف وغريه
وزعموا مع ذلك أن السلطان ال ينكر عليه الظلم واجلور وقتل النفس اليت حّرم اهلل وإمنا ينكر 

صاروا شرا على األمة من أعدائها املخالفني هلا على غري السلطان بالقول أو باليد بغري سالح ف
ألهنم أقعدوا الناس عن قتال الفئة الباغية وعن اإلنكار على السلطان الظلَم واجلوَر حىت أدى 
ذلك إىل تغلب الفجار بل اجملوس وأعداء اإلسالم حىت ذهبت الثغور وشاع الظلم وخِربت البالد 

لو ومذاهب الثنوية واخلرمية واملزدكية والذي جلب وذهب الدين والدنيا وظهرت الزندقة والغ
ذلك كله عليهم ترُك األمر باملعروف والنهي عن املنكر واإلنكار على السلطان اجلائر واهلل 

 (.1/54: أحكام القرآن له .«املستعان
ولعمري إهنا أدت إىل غلبة الفساق على أمور املسلمني واستيالئهم »: رمحه اهلل ويقجول أيضا

لداهنم حىت حتّكموا فحكموا فيها بغري حكم اهلل وقد جّر ذلك ذهاب الثغور وغلبة العدّو على ب
 .[1/455: أحكام القرآن].«حني ركن الناس إىل هذه املقالة واهلل املستعان

واختلف أبجو حنيف  وصاحباه يف تعريف دار الكفر واحلرب فقال أبجو بكر الرازي رمحه 
 :اهلل
  إمنا قال ذلك على حسب احلال اليت كانت يف زمانه من ّهاد والذي أظن  أن أبا حنيف»

املسلمني أهل الشرك فامتنع عنده أن تكجون دار حرب يف وئسط دار املسلمني، يرتد أهلها 
 .فيبقجون ممتنعني دون إحاط  اجليجوش هبم من ّه  السلطان ومطجوِّع  الرعي 

ن اجلهاد وختاذهلم وفساد من يتوىل فأما لو شاهد ما قد حدث يف هذا الزمان من تقاعد الناس ع
أمورهم وعدواته لإلسالم وأهله واستهانته بأمر اجلهاد وما جيب فيه لقال يف بلد القرمطي مبثل 
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قول أيب يوسف وحممد بل يف كثري من البلدان اليت هذه سبيلها مما نكره ذكره يف هذا 
 (.5/119: شرح خمتصر الطحاوي.«املوضع

 
 .وا بفساد بين أميةطائفة من الفقهاء احتج -

إبراهيم بن فقيل لإلمام اعتذر طائفة من الفقهاء بفساد بين أمية عن الغزو يف سبيل اهلل 
إن : سئل عن الغزو مع بين مروان وذكر ما يصنعون قال» :يزيد النخعي يف ذلك

( 2/435)أخرجه سعيد بن منصور  .«عرض به إال الشيطان ليثبطهم عن جهاد عدّوهم
عن جعفر بن برقان عن هشام عن املغرية ( 582ص)إمساعيل الكرماين يف سؤاالته وعنه حرب بن 

 .عن النخعي
حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن مغرية : وأخرجه ابن أيب شيبة من وجه آخر عن املغرية

املصنف .«هذا شيء عرض به الشيطان: فقال! ال جهاد: ُذكر له أن أقواما يقولون»: قال
 (.55854)رقم ( 42/778)
 

 .واعتذر آخرون بفساد بين العّباس واالستئثار بالفيء -
عزم بعض الناس وذلك حني  ،إمام أهل السن  واجلماع  فطن ألثر هذه الشبهة املدّمرف

ر مىت ما غزونا إمنا نوّف: فقالوا بالفيءبين العباس ئستلثار االقعجود عن الغزو واجلهاد يحج  
هؤالء قوم سوء هؤالء القعدة، » :محه اهللفقال اإلمام أمحد ر! الفيء على ولد العباس

أرأيت لو أن طرسوس : هؤالء جهال وإن مل يكونوا يعلمون وال هلم علم بالعلم، فيقال
وأهل الثغور جلسوا عما جلسوا عنه هؤالء أليس كان قد ذهب اإلسالم هؤالء قوم 

 (.4842) وانظر أيضا رقم ( 2/482)مسائل ابن هانئ  .«سوء
 

ئمة هذه الطوائَف االعتصامية واملدخلية ومشايخ بين أمية اليت تفّرق كيف لو أدرك األ
بني احتالل الكّفار للبلد حربًا للدِّين وبني احتالله ملصاحل اقتصادية وسياسية كما يقول 
زعيم مجاعة االعتصام واملفتونني بتقزمي اجلهاد وتركيع األمة وتقعيد الشباب عن اجلهاد 

 .يف سبيل اهلل
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س يف قدرة فالن وعالن من الناس، وإمنا يف طعن اجملاهد بالباطل وثتبيط والبحث لي
الناس عن اجلهاد ونصرة اجملاهدين، ودعوة شباب األمة إىل اخلضوع واالستسالم 
للعدّو وتسويغ ذلك من جهة الشرع والذم ملن رأى قدرته على اجلهاد فقاتل أهل 

م فتنة وجهادا فاسدا من غري الصليب واملرتدين على هذا األساس، وتسمية جهاده
 .حجة وال برهان

وال ريب أن اجملاهد يف هذا العصر ال يعبأ بتلك الصرخات الشيطانية والذرائع 
اإلبليسية بل هو ماض يف جهاد األعداء ورفض االستخذاء ونصر الشريعة الغراء كما 

 به وما هو ال يبايل باستصالح املخّذلني واهنزام املرجفني، فالواجب فعل ما أمر اهلل
 .أصلح للمسلمني من إعزاز دين اهلل وقمع أعدائه

إن لنا عندهم : ال يلتفت يف ذلك إىل مرجف أو خمّذل يقول»:يقول العالمة ابن القيم رمحه اهلل
ولينصرن اهلل من ينصره إن اهلل لقوي ﴿:فإن اهلل تعاىل يقولمساجد وأسرى خناف عليهم، 

لتتار قد هدم عامة الكنائس على رغم أنف أعداء وإذا كان نوروز يف ممكلة ا ﴾عزيز
اهلل فحزب اهلل املنصور وجنده املوعود بالنصر إىل قيام الساعة أوىل بذلك وأحق، فإن 
النيب صلى اهلل عليه وسلم أخرب أهنم ال يزالون ظاهرين إىل يوم القيامة، وحنن نرجو أن 

 .(-5/4484)الذمة أحكام أهل .«حيقق اهلل وعد رسوله صلى اهلل عليه وسلم
أبو بكر ال تعترب العوارض العادية عند إقامة امللة وجهاد املرتدين كما مل يعتربها و 

فكان ذلك أصال يف أنه ال تعترب العوارض الطارئة من هالك من شاء »الصديق رضي اهلل عنه 
امة الدين اهلل من الفريقني ودخول املشقة على املسلمني يف األنفس واألموال واألوالد يف إق

﴿إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم :اإلسالم نظري ما قال اهلل تعاىل وشعائر
هذا وإن خفتم عيلة فسوق يغنيكم اهلل من فضله إن شاء﴾ فإن اهلل مل يعذرهم يف ترك منع 

يترك به املطالبة  فكذلك مل يعّد أبو بكر ما يلقى املسلمون من املشقة عذرا املشركني خوف العيلة
قاله أبو إسحاق الشاطيب يف  .«بإقامة شعائر الدين حسبما كانت يف زمان النيب صلى اهلل عليه وسلم

 (.785-5/784: االعتصام
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على أن زيادة املفسدة ال تعترب يف جهاد االتفاق  نقل اإلمام حممد بن إمساعيل الصنعاينبل 
إضاعة الصالة وظهور الكفر البواح يوجب » :رمحه اهللقال الكفار األصليني واملرتدين 

وجهاد اخلارجني عن الدين ال يالحظ فيه زيادة مفسدة قتاهلم على مفسدة تركهم فإنه ال اجلهاد 
 (4/425) :منحة الغفار حاشية ضوء النهار .«يالحظ ذلك يف حرب الكفار اتفاقا

الدولية وأهل الردة ومن مّث أرى أن كل من قاتل الصليبية الغازية اإلقليمية منها و
من أمحد بن حنبل رمحه اهلل قيل لإلمام  .املساندين حبسب قدرته فهو جماهد يف سبيل اهلل

هم أهل املغرب إهنم الذين يقاتلجون الروم، كل من قاتل »: هي الطائف  املنصجورة؟ فقال
 [.1/191:مسائل ابن هانئ النيسابجوري ألمحد] .«املشركني فهجو على احلق

 
يف أوائل القرن احلادي عشر اهلجري شبه  اشتراط تفقهة املغاربة أثار بعض م -

اإلمام يف اجلهاد فاختذ الفقهاء الكبار منها مجواقف صارم  حامس  ملا قد حتدثه تلك 
 .الفتاوى وأمثاهلا من أمجور كارثي  يف األم  ومجواقف خمذل  مردي 

وما هتذي به بعض » (:4932)اهلل اإلمام أبو عبد اهلل سيدي حممد بن العريب الفاسي رمحه يقول 
األلسنة يف هذه األزمنة من أنه الجيوز اجلهاد لفقد اإلمام وإذنه، فكلمة أوحاها شيطان 
اجلن إىل شيطان اإلنس، فقرها يف إذنه مث ألقاها على لسانه يف زخارف هذيانه، إغواء 

بك فيمن إن هذا خطأ بل هذيان أوحى به الشيطان وحس. للعباد وتثبيطا عن اجلهاد
يقول ذلك أنه من أعوان الشيطان وإخوانه املعدين يف الغي والطغيان ، والذي تشهد له 
األدلة أن اجلهاد اآلن أعظم أجرا من اجلهاد مع اإلمام ألن القيام به اآلن عسري ال تكاد 

النوازل الكربى .«له توجد له أعوان وال يتهيأ له تيسري فالقائم به اآلن يضاعف أجره
 (.44-5/8) للوزاين

إن هذه الفتوى يرّوجها املتفقرة املستغلون  (:4974)اليل رمحه اهلل وقال الفقيه إبراهيم اجُل
للعامة واملتفقهون املنتسبون للعلم وليسوا من أهله وقال إن منع اجلهاد يف هذه 

 (2/288)نوازل التسويل . «بعنيه مقالة قريبة من الكفر أو هي الكفر» :الظرف
إن هؤالء الذين يدعوننا إىل السلم » :ف حممد املهدي اخلطايب اإلدريسي رمحه اهللوقال الشري

احذروا دعوهتم إىل ..واالذعان للعدو جيب قتاهلم ومأواهم جهنم وبئس القرار
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واخلضوع فإهنم منافقون يرضونكم بأفواهم وتأىب قلوهبم وأكثرهم  االستسالم للعدو
 .(54-58اهد  صبغية املساعد يف أحكام اجمل .«فاسقون

 
 

 بالفتاوى االهنزامية جنليز للهند اإلسالمية كاناحتالل اال -

اّتهد  (م1969) وقامت حرك  اجملاهدين يف عام ملا قاوم اجملاهدون االحتالل االجنليزي 
خجوفا من حرك  اجلهاد،  االجنليز يف مجع الفتاوي عن العلماء ونشرها بني املسلمني

ّ هت إىل األم  يف هذه الفترة أغلبها مبنع اجلهاد واألمر وكتابات العلماء والفتاوى ال يت و
واملشانق املتدلي  من  ذلك قجوة اليد احلديدي  اخلانق  ومرد ، باخلضجوع واالئستكان  لالحتالل

 .األشجار على مفترق الطرق
وإن عدت إىل الفتاوى وّدت أن حمجورها يدور حجول وضع اهلند السيائسي، وهل هي  

لبقاء  ئسالمإالسالح على كل مستطيع الئستردادها؟ أو ال تزال دار  دار حرب جيب محل
 .االجنليزئسالمي  منفذة على أيدي احلكام بعض األحكام اإل

بل كانت فتجوى  وقيام حرك  اجملاهدين وتكاد تعدم فتجوى متنع اجلهاد قبل االنتفاض   
هي األئساس الذي  الشاه عبد العزيز اليت صرحت أن األّزاء احملتل  من اهلند دار حرب

 -1975: )يفيت يف ضجوئه كل مفت وعامل، ولكن الجوضع اختلف بعد احملاكمتني
حبل املشنق ، ومل ، أووائستشهاد أغلب العلماء البارزين على أرض املعرك ( م1979

وعلى إثره أصبح املنع عن  ،صحدث تغيري يف الفتاوى إال بعد القضاء على خمي م اجملاهدين
شاغل للمفتني والعلماء، يستجوي فيه من اعترب اهلند دار حرب ومن مل اجلهاد هجو الشغل ال

يعتربها كذلك ومل يشذ عنهم إال من محل السالح يف يده وّالد االحتالل االجنليزي 
 .بسيفه وئسنانه

 
 :املخزية واملردية يف آن واحدمناذج من تلك الفتاوي االهنزامية    

 
 ة املكية الفتوى احلجازياالستفتاء اهلندي و(. 4)
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يتدخلجون  ما قجول علماء االئسالم يف اهلند اليت حكامها مسيحيجون ال»:نص االئستفتاء اهلندي
غري أهنم يبيحجون ألنفسهم ترك  ..يف أداء الفرائض الديني  كالصلجوات اليجومي  والعيدين

 ؟  «أهي دار ائسالم أم ال.. بعض أحكام االئسالم، كتجوريث املرتد املتنصر
قال مفيت احلنفية الشيخ مجال  ؛كل من مفيت احلنفي  واملالكي  والشافعي  أّاب عن االئستفتاء

فصارت  «ما دام بعض أحكام االئسالم ئساري املفعجول فاهلند دار ائسالم» :الدين بن عبد اهلل
 .ئسالم ال ّهاد يف دار اإل: النتيج 

ص يين على أن ّريان بعض اخلصائأمحد بن زالشيخ  ت إجابة مفيت الشافعيةونّص   
 .ئسالمإئسالمي  كفيل باعتبار اهلند دار اإل
دار  لقد ذكر يف شرح الدئسجوقي أّن»:فقال مفيت املالكية الشيخ حسن بن إبراهيمما وأ   
ئسالم ال تتحجول إىل دار حرب مبجرد غلب  الكفار عليها بل تصبح كذلك إذا تجوقف اإل

 .«ئسالمل جبميع أحكام اإلالعم
 
 .رامبورفتوى علماء مدينيت لكهنو و(. 1)
م االئستفتاء أيضًا إىل علماء مدين  لكهنجو يف الصجورة السابق  بعد إضاف  اجلمل د وُق  

إن املسلمني ال ميلكجون القجوة الكافي  من العتاد والسالح ملقاوم  احلكام املسيحيني، »:التالي 
 ؟«ئسالماإل ويف ذلك ذهاب عز  اإلئسالمي وإن قاتل هؤالء فاهلزمي  متيقن  يف الكف  

؟ أي عز  عز بعد احتالل بالده وخضجوع أهله للمحتلني لإلئسالميت شعري هل بقي ل
بقاء الكفار غالبني على األرض أو غلبتهم على »:قال ابن تيمي  رمحه اهلل؟ يتحدثجون

 .«املسلمني من أعظم الفساد
أّاب به كل من املفيت حممد ! مفارق الجولدانله شيب تواصغ جلجواب يها القارئ مهال يا أ

ي وعبد احلي وفيض اهلل وحممد بن نعيم ورمح  اهلل وقطب الدين وأئسعد اهلل اللكهنجويني عل
 :واملفيت لطف اهلل وغالم علي الرامبجوريني قائلني

وال جيب اجلهاد يف مجوضع يأمن فيه  يتمتع املسلمجون باألمان( اهلند)يف هذا املجوضع »
أضف . وّجود ملثل ذلك يف اهلندفقد األمان وئسلب احلري  والللقتال ااملسلمجون، بل يلزم 

ئسالم ورفع لجوائه، وإن مل يكن جلهاد أن يغلب على الظن غلب  اإلإىل ذلك أن من لزوم ا
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: تاريخ االستفتاء واالمضاء.]«قتال الجوضع كذلك فال ّهاد وال

 .[م44/4/4949()هـ44/7/4298
 
 مديةفتوى علماء مدينة كلكتة وأعضاء اهليئة التدريسية بالكلية احمل(. 5)
ئسالم، وأن اجلهاد حرام إأوصى هؤالء يف مؤمترهم يف تلك املدين  بأن اهلند ما تزال دار »

ئسالم، وهذا شريع  ال تسمح بالقتال يف دار اإل، ألن ال، وال يصح القيام بهعلى أرضها
حكام اهلند  األمر أوضح من أن يستدل عليه، فلجو عزم ضال أو فاقد وعي على احلهاد ضد 

م  شرعي  ال جييزها الفقه عتربت حربه حرب بغي وفساد، وثجورة ضد حكجواالجنليز ا
ولجو افترضنا وّجود مثل هذه احلرب فإن املطلجوب شرعا من املسلمني هجو تأييد ئسالمي اإل

 . «حكامهم للقضاء على البغاة
) :ّلسات مؤمتر اجملتمع املسلم املنعقد يف»:طبع هؤالء قراراهتم وتجوصياهتم يف كتيب أمسجوه

 (.م15/11/1955
 
 (:زعموا )فتوى علماء السلفية وأهل احلديث (. 7)

يروي لنا الشيخ نجواب صديق خان احملدث ّجواب الشيخ حممد حسني بتالجوي أحد أبرز 
م أّاب الشيخ حممد حسني بتالجوي 1957يف عام »:علماء السلفيني يف القضي  فيقجول

 االجنليز أوال ؟ هل يصح رفع السالح مبوجب الشرع يف وجه :على ئسؤال فحجواه
شعار حري  التدين ال جيجوز بأن اجلهاد ورفع السالح يف وّه الدول  اليت رفعت : فأّاب
 .من فعل ذلك فهجو باغ جيب عقابه وأّن شرعا

اجلهاد خمالف  مث أرئسل الشيخ فتجواه إىل أطراف اهلند، فجوافقه العلماء على ذلك، منجو هني أّن
منهم رفع السالح يف وّه الدول ، ومن أتى شيلا  ح للسن  واإلميان، وأن املجوحدين ال يص

 .من ذلك خالف املعتقدات اإلمياني 
املنع عن  أكد فيه( ه1191)عام  «االقتصاد يف مسائل اجلهاد» :وألف البتالجوي يف ذلك
 .اجلهاد والنسخ ألحكامه
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ال »هنم ويسم الشيخ السيد نجواب صديق خان احلرك  اجلهادي  واملمتثلني بفرضي  اجلهاد بأ 
ما ادعجوه من اجلهاد مل يكن يعدو الفتن  قط، ولن  ئسالم إال قشجوره، وأّنيفقهجون من اإل

وأن العلماء خمتلفجون يف شأن اهلند أهي  ..يؤيدهم يف ذلك ذو عقل ئسليم أو بصرية نافذة 
، فإن كانت اهلند كذلك فما ؟ فأغلبي  األحناف حتكم بإئسالمهائسالم إدار حرب أم دار 

 .ل عقد الني  عليه يف مثل هذه احلال  إن هجو إال كبرية من الكبائراجلهاد؟ ب
والذين نسبجوا اهلند إىل دار احلرب كأهل دهلي فهؤالء ال جييزون احلرب أيضا مامل يسلب 

واحلاصل أن البقاء يف دار احلرب وإقام  اجلهاد ..األمان، ويهاّر اجملاهد إىل خارج اهلند
 .«وخلفا املسلمني ئسلفاعلى احلكام فيها ال جيجوز عند 

موائد العوائد ملنع اجلهاد وحترمي رفع السالح يف »: ا أمساهوقد أفرد السيد نجواب يف ذلك مؤلف
 .«وجه االجنليز

ولجو تتبعت كتابات العلماء وفتاواهم يف هذه احلقب  جتدها باالئستسالم وتنصب اعتذارا    
زعماء مجاعات  ا مستقلني أوومتلصا من هتم  اجلهاد قجوال وعمال ئسجواء كانجوا أفراد

نه ال يجوّد من أهل احلديث من أقام إ» :ولذا قال السيد نجواب صديق خان. ائسالمي 
عداء للحكام  احلرب على هذه الدول  يف هذه البالد، وأن املسلمني اهلنجود ال يكنِّجون أي 

  .«ئسجواء اهتمهم األعداء بالجوهابي  أوال االجنليز،
وما بلغ إليه احلال من اخلزي والذل  قعفي خري عرض للجواوهذا القجول من احملدث السل

 !واملهان 
 
 :اجملمع الشيعي وموقفه من القضية(. 3)

وأما الشيع  فأصدروا كتيبا يشمل أفكارهم حجول اجلهاد يف هذه الفترة العصيب  وركزوا 
بشري احلرب أو أي ّهد  ن الثجورة أوأعلى اإلميان باألئم  االثين عشر وخلصجوا إىل القجول 

وإن الدعجوة إىل اجلهاد أو القيام به دون وّجود .يعترب غري ذي ّدوى يف اآلون  احلالي 
وإن كل من مل يجوافقهم على ذلك فهجو مبتدع وحمدث يف دين  اإلمام معصي  هلل عز وّل،

 .اهلل عز وّل
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 (:هـ4579ـ4242)الطائفة الربيلوية ومؤسسها أمحد رضا خان  (.8)
إعالم األعالم بأن هندوئستان دار »:ن مؤئسس الطائف  كتابهألف الشيخ أمحد رضا خا

 «أحكام اإلمارة واجلهاد» :وأتبعه كتابا آخر بعنجوان،يعين بعد احتالل االجنليز هلا.«إئسالم
كلها تدور حجول عدم فرضي  اجلهاد على «دوام العيش يف أن األئم  من قريش»وثّلثهما بـ

أنه ال ّهاد يف دار تنتسب إىل اإلئسالم وعلل وأن اهلند دار إئسالم ، و املسلمني اهلنجود
 .إخل..باحلري  الديني  من أداء الصلجوات والصيام  :ذلك
ال ّهاد »:وقال تكفري من يسعى يف إعادة اهلند إىل أصحاهبا وطرد املسيحينيعن  وأبان

 .«اهلند يف ضجوء الشريع  اإلئسالمي  وال قتال على مسلمي
ى ئسافر الربيلجوي إىل أرض احلرمني، فنـزل ضيفا على وحني احتج العلماء على هذه الفتجو

وبر ر له اخلروج على الدول  العثماني  بعد أن كّفر ،الشريف حسني مبك  املجوايل لالجنليز
 «حج  داحرة»:األتراك وأخرّهم من دائرة اإلئسالم، وصن ف كتابا هبذا الصدد أمساه

ال تفسدوا ﴿:جنليز خالفجوا اآلي األتراك بدخجوهلم احلرب ضد اال»:بأن خلص فيه إىل القجول
وائستجوثق لفتجواه من علماء .«فيحب قتاهلم واخلروج عليهم يحكم القرآن ﴾يف األرض

  .البالط الشريفي ومدرئسي احلرمني، فجوافقجوه على ذلك
 
 :حماولة املخلصني ومعارضة املنافقني(. 4)

يز، حلفظ اخلالف  كجوئسيل  ضغط على االجنل ن املسلمجون يف اهلند حرك  اخلالف وملا كجو 
إن التقنع يحماي  األتراك خداع حمض، وإمنا »:رمز وحدة املسلمني قال الربيلجوي العثماني 

 .«حترير األراضي اهلندي  دون شيء آخر: املقصجود احلقيقي من وراء حرك  اخلالف 
وملا أعقب حرك  اخلالف  حرك  املقاطع  التجاري  للمؤئسسات االجنليزي  اليت ائستجاب هلا 
مجيع أفراد الشعب اهلندي وأمثرت الفساد والكساد يف البضائع املصنع  يف بريطانيا مل جيرؤ 

احملج  املؤمتن  يف آي  »بـ:أحد على كسر هذا الطجوق إال أمحد رضا خان بفتجواه املسم اة
 .«املمتحن 

إن املعامل  الدنيجوي  اليت ال تضر الدين ليست ممنجوع  مع أحد ئسجوى » :ومما ّاء فيها
مث باح مبا كتمه ووصل إىل اهلدف الصريح .«ملرتدين مثل الجوهابي  والديجوبندي  وأمثاهلما



44 

 

وقطع .«ل على احلري  من االجنليز ال غريأن املقصجود من هذه احلرك  هجو احلصجو» :قائال
إنه ال ّهاد علينا مسلمي اهلند بنصجوص القرآن العظيم، ومن » :الشك باليقني حني قال

 .«لف للمسلمني ويريد االضرار هبميقل بجوّجوبه فهجو خما
ال يبيح اإلئسالم الفساد والغدر » :وقال السيد أمحد خان مؤسس القرآنية يف مفهوم اجلهاد

كافرا، بل يرشد  والثجورة جتاه من منح األمن والسالم ئسجواء كان معطي األمن مسلما أو
م  بينه وبني يضاء، ويجوّب إيفاء العهجود املرببإىل طاعته واالعتراف له باأليادي ال

فتح بالد مل تدخل بعد يف  املسلمني، وال يسمح ألحد باحلرب أو بإراق  الدماء للسلط  أو
ومل يعط حق رفع  اإلئسالم، وال يرتضي إيصال صجوت احلق مبهامج  الناس والتغلب عليهم،

 :السيف إال يف صجورتني
الته من الجوّجود ال عند ما يهاّم الكفار املسلمني لعدائهم لإلئسالم والرغب  يف إز. 1

ألن احلروب اليت تقع للتملك ئسجواء كانت من بني املسلمني ( االئستعمار)لغرض التملك 
 .بينهم وبني الكفار فإهنا حروب دنيجوي  ال صل  هلا بالدين أنفسهم أو

عند ما يسلب األمن من أمجوال املسلمني وأرواحهم ويظلمجون لكجوهنم مسلمني ومينعجون . 1
لديني ، ويف هذه احلال  أيضا ال يسمح اإلئسالم ألتباعه املظلجومني املقرين من أداء الجواّبات ا

باحلكجوم  عالني  أو ضمنا لدول  ما رفع السيف يف وّهها، بل طلب منهم حتم ل الظلم أو 
غري احملكجومني من  من املستقلني أو -اهلجرة من أراضي هذه الدول ، ومن عدا هؤالء 

ف إلنقاذ املسلمني الذين يتحملجون الظلم التسامهم له رفع السي -رعايا دول  أخرى 
باإلئسالم أو إلعادة احلري  الديني  املسلجوب  أو األمن املفقجود، لكن مىت دخلت شائب  التملك 

 .«غرض دنيجوي آخر يف تلك احلروب ،فإن اإلئسالم ال يسمح بنسبتها إليه أو
فكر الغريب يف احنراف اجملتمع املسلم بشبه القارة اهلندية خلادم أثر ال. 77ـ79الربيلوية عقائد وتاريخ احسان اهلي ظهري صـ]

  .[بتصّرف يسري وما قدمناه من املادة منه .هلي خبشإحسني 
 
 اوى املؤيدةنظرة االحتالل االجنليزي وتقييمه للفت(. 9)

ى هذه الفتاوى املؤيدة مؤرخ الدول  االجنليزي  عل« هنتر وليم»تقييم واجلدير بالذكر 
 :قال ،من آثار ئسلبي  يف األم  مقد را مكان  العلماء فيمن يقجودوهنمأحدثتها وما  تهحلكجوم
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ومن حسن اخلظ أن الفتاوى اليت أفىت هبا املفتجون أتت لصاحل احملافظ  على األمن وتجوطيد »
فلجو أتت لصاحل الثجورة لكنا مهددين بأخطار  ..أركانه وطاع  الدول  واإليفاء بعهجودها

أهنا ذات الفتاوى اليت أحدثت الثجورة ضد امللك أكرب املغجويل وزلزلت و.. حالك  مهلك 
وما أمجل هذه اللحظات حيث نرى .. نجود البنغال إال على أئساس الفتجوىكرئسيه فلم يثر ّ

أن املنطق  اليت أفتت بالثجورة على أكرب أجنبت هي ذاهتا عاملا أفىت بتحرمي الثجورة وأي دنا كل 
 «التأييد

 :فيقجول قا على تجوصيف العلماء للهند وكأنه أقعد وأفقه منهمويرّع هنتر معل  
حنيف  ومن ّاء بعده من السلف يف حتجويل البلد من دار  إن الشروط اليت وضعها أبجو»

اإلئسالم إىل دار الكفر تنطبق على اهلند وأهنا يف ضجوء تلك املصادر الفقهي  القدمي  هي دار 
  يصرح بعدم انطباق تلك الشروط رغم حرب ال دار إئسالم بينما كتيب علماء كلكت

أثر الفكر الغريب يف احنراف اجملتمع املسلم بشبه .«ائستيالء الكفار وذهاب دول  اإلئسالم ومغلجوبي  أحكامه

 .[بتصّرف يسري وما قدمناه من املادة منه .هلي خبشإالقارة اهلندية خلادم حسني 
 

ييف للقضي  على مذهب اجلماهري صدق مؤرخ الكفرة الربيطانيني يف هذا التأصيل والتك
إن حكم الدار إمنا يتعلق »: من احلنفي  وغريهم، يقجول اإلمام أبجو بكر اجلص اص رمحه اهلل

أنا مىت غلبنا على دار : بالظهجور والغلب  وإّراء حكم الدين فيها والدليل على صح  ذلك
ر اإلئسالم أو مل صارت دار إئسالم ئسجواء كانت متامخ  لدا: احلرب وأّرينا أحكامنا فيها

تكن، فكذلك البلد من دار اإلئسالم إذا غلب عليه أهل الكفر وّرى فيه حكمهم وّب 
أن يكجون من دار احلرب وال معىن العتبار بقاء ذمي أو مسلم آمنا على نفسه،ألن املسلم 
قد يأمن يف دار احلرب وال يسلبه ذلك حكم دار احلرب وال يجوّب أن يكجون من دار 

 (.    7/443)وحاشية ابن عابدين ( -4/248)خمتصر الطحاوي  شرح .«اإلئسالم

 
وصحجوها ضاعت بالد االئسالم بدًء من األندلس وبالد القجوقاز مرورا باهلند  ىهبذه الفتاو

وأمام هذا الكم  اهلائل من الفتاوي ، وأفغانستان وفلسطني والعراق وصجوال إىل الصجومال
 !كمدا وأئسًىىفقد صجوابه بل وعيه يتقّطع املؤمن أئسًى، وينـزف قلبه دما، وي
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أي إئسالم يتحدثجون؟ وعن أي واقع يعب رون ؟ ائستسالم لرب العاملني أم ائستكان  لالحتالل 
مل  واهلل الذي ال إله غريه لجو لكفرة واملنافقني؟لرضاء إمر اإلئسالم ألوالطجواغيت، وتجوهني 

 .به الثقات األثبات بل ما صدقته، وإن أخربينه أبدا أقف على هذا املقطع ملا تصجو رت
 

ما من أعالم النبجوة يف قجوله صلى اهلل َلوهنا نلمس َع هكذا تفعل اهلزمي  النفسي  بأصحاهبا،
: يجوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى اآلِكَل  إىل قصعتها فقال قائل»:عليه وئسلم

اهلل من  بل أنتم كثري ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينـزعن : ومن قل  صحن يجوملذ ؟ قال
يارئسجول اهلل وما الجوهن :صدور عدوكم املهاب  منكم وليقذفن  يف قلجوبكم الجوهن  قال قائل

من حديث ثجوبان رضي اهلل  (4195) رواه أبجوداود «؟ قال حب الدنيا وكراهي  املجوت
 .            عنه

 ومطابقته للحديث األول حيث يلتقي به تأمل وصف هذا احلديث لجواقع املسلمني اليجوم
يرون »:وهناك «كراهي  املجوت»:و«حب الدنيا» :وهنا «حب الدنيا»:متاما، ففي األول

 .رّا من مشكاة واحدة ومعني واحدألهنما خ «اجلهاد ضررا
 

ائستعد لتلقي الصدم  من فقهاء االهنزام املعاصرين قال حممد إبراهيم أخي القارئ عفجوا 
إن فرض اجلهاد للكفار قد ئسقط ».«هاد اليجوم هجو اإلمساك عن اجلهادأفضل اجل» :شقرة

احسب أن ».«اليجوم عن األم  اإلئسالمي  لعجزها عن القيام به ولعدم إمام جيمع املسلمني
كلم  حكيم  تصلح لزماننا هذا، ذلكم أن  .دع ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل :مقجول 

مصائر األم  االنفصام بني الدين والدول  صار أمرا مقضيا ال طاعن عليه وال حميد عنه، إن 
إن ».«ومقاليدها صارت إىل أيدي أعدائها وأهنا لذلك ال متلك نفسها معهم ضرا وال نفعا

هي السلفية نسبة وعقيدة ) «اجلهاد يكجون من التكاليف غري املقدور عليها وال تأمث األم  بتركه
 . (488ـ442ومنهجا ص

 

زة فتأتيك من فقهاء االنبطاح، تتجواىل عليك الضربات املجوّع ، وأما العيها اجملاهد، مهال أ
عبد املالك رمضان اجلزائري صاحب التبعي   وئسائس  اخلذالن يقجول وحكماء االهنزام
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 «معصجوم كعصم  دم املسلم( اليجوم)بل دم الكافر يف هذه املرحل »:السلفي احملقق السعجودي 
 .[25 -24ما أهدر من دماء يف اجلزائر ص فتاوى علماء األكابر يف]
   

وإن  والصرب جتاه تلك الضربات ولجو بتجر ع الضيم ضبط النفس: الرّاء ،ئسالما اإلأخ
 ؟الصليبي  احملتلني لبالد اإلئسالمنعم هل جيجوز لك الدعاء على ! الرأسكانت على أم 

إن الدعاء : ّجواب االئستفتاء من أويل العلم حقا ال من الثجو ار املتهجورين واألدعياء األنذال
 :الفتاوى الشرعي  يف القضايا العصري  ط األوىل]. بإذن احلكام، أولياء  األمجورعلى الكافرين ال جيجوز إال

 .[165ـ175ص

مث  «باب من ائستعان بالضعفاء والصاحلني يف احلرب» :البخاري يف صحيحهاإلمام رّم ت
 «هل ترزقجون وتنصرون إال بضعفائكم بدعجوهتم وإخالصهم» يجورد حتته رمحه اهلل حديث

 .لفظ لهورواه النسائي وال
 «..باليد قال صلى اهلل عليه وئسلموالقتال يكجون بالدعاء كما يكجون »:ويقجول ابن تيمي 

ائستياءه البالغ يف ترك  كما أبدى الشيخ أمحد شاكر رمحه اهلل تعاىل، فذكر هذا احلديث
 .[1/171:على ّامع الترمذي التعليق].الدعاء للمجاهدين يف النجوازل املدهلم  العصري  املسلمني

 
والتنفري من هذه املصائب والفنت املدمرة والغلظ  على أهل الفتن  يف زي هذا، والتحذير 

، والدعم للمجاهدين يف ئسبيل اهلل واالصحياز مثل الطائف  اجلامي  واالعتصامي الصلحاء 
 .احلنيف هجو الذي مي ز اجمليب عن غريهمن أحكام الدين ُيقدر عليه إليهم، والبجوح مبا 

 يا أبا عبد اهلل أال ترى احلق كيف ظهر عليه الباطل؟» :د يف أيام احملن قيل لإلمام أمح
إن ظهجور الباطل على احلق أن تنتقل القلجوب من اهلدى إىل الضالل   كال،: اإلمام فقال

 [.415ص: البن اجلجوزيأمحد اإلمام مناقب ] .«وقلجوبنا بعد الزم  للحق

 
 (:خامتة)

اجملاهدين فهو ظلم للحركة وهضم لشأهنا  بابمن االفتاء حلركة ش ما ذكر املعترض
ورفع لشأن اجمليب، ذلك أن احلركة ال حتتاج إىل فتوى اجمليب وال غريه فللحركة 
علماؤها الربانيون وأدباؤها اجملّربون وخرباؤها العسكريون وأمراؤها 
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جّدد اهلل نصرها وجرب صدعها وصدع .﴾واملالئكة بعد ظهري﴿املهرة،وكتائبهاالربرة،
 .﴾واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون﴿يع املؤمنني، مج

     
 :وهبذا ينتهي ما قصدت ذكره يف هذا املقام، وزبدته أمران

 .التكفري عند قيام السبب وعدم الظن باملانع وأّن احتمال املانع ال يجوّب التجوقف. 1
 .خالف للسن  من مهمات الدينالتحذير من أهل الفتن  بشىت طجوائفهم،فإن الر د على امل. 1

واهلل املستعان وال حجول وال قجوة إال باهلل واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وئسلم على 
 .حممد وآله وصحبه أمجعني


